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HOUSE PET: CASINHA AUTOMATIZADA PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS  

ENJR201809036 

 
Instituição: Etec Pe. Carlos Leôncio da Silva 

Orientador(a): RUAMA LORENA FERRAZ RAMOS 

 

Introdução:  

Hoje com o grande crescimento da tecnologia, observa-se uma real necessidade de uma implantação de 

software e hardware para melhoria no cotidiano dos animais, propiciando uma maior praticidade e 

colaborando para o processo de ergonomia dos mesmos, visto que atualmente em um cenário do mundo Pet 

muitos animais domésticos acarretam doenças e necessitam de tratamentos, e é através destes que há um 

processo árduo de clínicas veterinárias e dos próprios donos pet no acompanhamento. Tendo em vista um 

contexto interativo para estes animais ocasiona um meio eficaz de melhorias continuas nos procedimentos 

de reabilitação. Segundo o Aurélio (2009, p.788) a palavra “tratar significa curar, aliviar e prevenir doença”. 

Estes tratamentos surgem no intuito da melhor qualidade de vida para pets domésticos, visto que no Brasil 

segundo a Abinpet IBGE (2013) “o Brasil é 4° país em número de animais de estimação contendo 132 

milhões de animais”.  

Metodologia:  

Como método de pesquisa foi feito uma análise qualitativa e quantitativa por meio de pesquisa de campo 

para à obtenção de resultados e como metodologia de desenvolvimento a House Pet será uma casinha pet 

automatizada com micro controlador arduino que propiciara conforto, praticidade no cuidado dos animais 

tanto em relação à alimentação, disparado por tempo programado quanto de uma forma de tratamento ao 

acionar o sensor de presença identificando o animal e ali arremessando brinquedos para seu entretenimento. 

Resultado:  

Como resultados o presente projeto apresentou viabilidade na implantação e utilização tanto nos processos 

de tratamentos em clinicas veterinárias de acordo com testes feitos como para donos de pets que necessitam 

do auxilio da tecnologia para ofertar maior conforto aos mesmo. Observou-se também que com a 

implantação da casinha os animais em tratamento apresentaram maior ânimo, visto que a aplicação da 

pesquisa foi testada um uma clinica veterinária da cidade de Lorena e nos amimais ali em tratamento 

constatando resultados positivos e em duas casas de usuários comuns donos de cães, que alegaram um 

grande resultado na utilização do mesmo.  

Conclusão:  

Conclui-se que o objetivo final foi atingido com êxito. Visto que com aplicação dos testes e resultados, a 

implantação da casinha obteve um comportamento esperado atingindo as expectativas dos usuários 

utilizados e de seus PET's. Para implantações futuras observando a necessidade de inserção de demais 

dispositivos requisitados pelos donos do pet, haverá demais adaptações. 

Referências:  

BICHOS NEURÓTICOS, DONOS NERVOSOS. A PSIQUIATRIA CHEGA AOS PETS. Disponível em :< 

https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/04/bichos-neuroticos-donos-nervosos-psiquiatria-chega-aos-

pets.html>. Acesso em: 24 mai. 2018. PROTOTIPAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Disponível em:http://dextra.com.br/pt/blog/prototipacao-e-sua-

importancia-no-desenvolvimento-de-software/>. Acesso em: 24 mai. 2018.  
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O REINO: JOGO ELETRÔNICO INDIE PARA VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA  

ENJR201877598 

 
Instituição: Etec Pe.Carlos Leôncio da Silva 

Orientador(a): RUAMA LORENA FERRAZ RAMOS 

 

Introdução:  

Atualmente com o aumento da acessibilidade dos aparelhos eletrônicos a softwares para lazer ou afins tem 

crescido de uma forma abundante atingindo um grande público de diversas idades, preferencialmente 

infanto-juvenil. Os jogos, sejam eles tradicionais ou eletrônicos, possuem características comuns, como a 

presença de jogadores, regras, objetivos, estratégias, interatividade. E estes se diferenciam dos outros tipos 

de jogos por acontecerem em um ambiente digital, com a presença de elementos virtuais, simulações e uma 

diversidade de recursos. A origem dos jogos, está ligada ao decorrer da história da humanidade com os 

avanços tecnológicos e a cultura, ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade mundial.  

Metodologia:  

Como método de pesquisa utilizou-se à pesquisa bibliográfica para a coleta de alguns dados referentes aos 

jogos internacionais e nacionais. Procedeu-se à leitura crítica e fichamento das obras pertinentes ao 

enfrentamento do tema e à comprovação das hipóteses. Além da leitura de livros pertinentes ao objeto de 

pesquisa, foram consultados documentos disponíveis online, devidamente consignados nas referências. 

Como pesquisa aplicou-se uma análise quantitativa com coleta de dado com questionário fechado aplicado 

na população lorenense de acordo com o IBGE censo [2010] 82.537 pessoas, em uma margem amostral de 

383 habitantes com uma margem de erro amostral de 5% e 95% de confiabilidade, jogadores em uma faixa 

etária entre 12 e 19 anos, e consultas de jogos independentes brasileiros para verificação de atratividades e 

estórias descritas em cada um, tendo como principal Aritana e a pena da Harpia.  

Resultado:  

Após testes, melhorias e adaptações, os resultados adquiridos no desenvolvimento deste jogo, observou-se 

que ao ser aplicado para testes e feedback em jogadores com uma faixa etária de 18 e de 19 anos, os mesmo 

retornaram uma resposta totalmente positiva e apresentaram que" sim", após a jogabilidade no ambiente 

game , tanto a sonorização quanto os aspectos gráficos funcionais retratada a cultura brasileira , podendo os 

mesmos ao jogar cada fase estar imerso em uma história atrativa e implícitas mensagens subliminares do 

ensino a cultura brasileira para estes jogadores. Após jogarem os mesmo responderam a um questionário de 

identificação da marca e da identidade do jogo e o retorno foi gratificante, pois dos 100% de respondentes 

98% encontraram elementos do Brasil que os fizeram entender o real conceito de cultura. 

Conclusão:  

Conclui-se que o objetivo da pesquisa foi atingido com exito, podendo obter um retorno com jogadores e 

testadores do game aqui desenvolvido. Para implementações futuras será implementado demais fases para 

ser disponibilizados em plataformas de grande alcance. 

Referências:  

NOVAK. Jeannie. Desenvolvimento de Games. p. 472, ed. Cengage Learning. ano.2010. SALEN. Katie, 

ZIMMERMAN. Eric. Regras Do Jogo: Fundamentos Do Design De Jogos p. 258, ed. 1, ano 2012. 
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O PERFIL DA LEPTOSPIROSE NO BRASIL: O NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR ESTADO, ANO E IDADE  

ENJR201800752 

 
Instituição: Escola de aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução:  

A Leptospirose é uma doença bacteriana grave causada pela Leptospira interrogans e transmitida pela urina 

de animais infectados, normalmente ratos. Os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça e nos 

olhos, sangramento, entre outros. O tratamento é realizado com uso de antibióticos, como a penicilina. O 

número de internações pode variar com o clima, a qualidade dos serviços de saneamento básico, tratamento 

de água e com o cuidado do lixo. O objetivo do estudo foi avaliar a variação do número de internações por 

leptospirose entre 2008 a 2017, em todos os estados brasileiros e por faixa etária. 

Metodologia:  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa realizada pelas alunas do 2° ano de Análises Clínicas de 2018, da 

escola de aplicação Dr. Alfredo José Balbi, durante quatro reuniões com os orientadores. Através do site 

DATASUS (Departamento de Informática do SUS) do Ministério da Saúde, foram obtidos os números de 

internações por leptospirose por estado e por faixa etária entre 2008 e 2017. Em seguida, foram montados 

planilhas e gráficos para as análises dos dados. 

Resultado:  

Os estados com maior número de internações são Santa Catarina (379 casos), Rio Grande do Sul (336) e São 

Paulo (326) e com menor Tocantins (0), Roraima e Piauí (1). Quanto aos anos, em 2008 o número de casos 

foi de 2133 e aumentou entre 2009 a 2011 (2591, 2617, 2633 respectivamente). De 2012 á 2014, houve 

queda dos casos (1739, 1942 e 1982) e após, os valores voltaram a crescer, (2015=2214, 2016=2095 e 

2017=2066). Quanto à faixa etária, as internações foram maiores entre os adultos (20-29=4647; 30-

39=4373; 40-49=3992) e menor entre as crianças de até 9 anos (<1=52; 1-4=185; 5-9=864) e idosos a partir 

dos 70 (70-79=373; >80=98). Adolescentes entre 10 e 14 anos (1252) e idosos de 60 a 69 (1390) 

apresentaram valores intermediários. As idades entre 50 e 59 anos e 15 e 19 anos registraram os menores 

números quando comparados aos demais (2812 e 2087 respectivamente). 

Conclusão:  

O rato transmissor da leptospirose teve origem asiática em florestas tropicais. O roedor adaptou-se a 

ambientes urbanos do Brasil e entre eles o Sul e Sudeste que apresentaram número elevado de internações. 

Entre 2009 e 2011, ocorreram enchentes na região Sul elevando o número de casos. Em 2012 ocorreu à 

declaração da Lei nº 11.445/07 a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico 

diminuindo o número de casos em todo o país. De acordo com a faixa etária, concluímos que adultos são 

mais expostos à água contaminada provavelmente devido às atividades de trabalho.  

Referências: 

CERVENKA DE ASSIS, L. Casos de leptospirose aumentam em épocas de chuva. Estadão. Disponível em 

http://emais.estadao.com.br/blogs/comportamento-animal/casos-de-leptospirose-aumentam-em-epocas-de-

chuva/ CALADO, E. J. R.; OLIVEIRA, V. S.; DIAS, F. C. F.; LOPES, B. A.; OLIVEIRA, A. A.; 

SANTANA, X. M. V.; GOSMÃO, E. K.; LOBO, P. H. P.;LIBERATO, A. A.; GUEDES, R. V. Leptospirose 

na região norte do Brasil: Uma revisão da literatura e perfil epidemiológico comparativo. Revista de 

Patologia do Tocantins. V.4, N.2: 65-71.  
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COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS EM DIFERENTES AMBIENTES DE UMA 

ESCOLA EM TAUBATÉ  

ENJR201857091 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo Balbi 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução:  

Bactérias são microrganismos que podem causar inúmeras infecções e doenças ao organismo hospedeiro 

sendo importante identificar locais com maior potencial de proliferação e infecção. Em escolas existem 

diferentes ambientes que podem ser mais e menos propícios para a propagação de bactérias e assim, este 

estudo teve como objetivo investigar se o número de colônias de bactérias era igual em banheiros, salas de 

aula, na quadra poliesportiva e bebedouros de uma escola. 

Metodologia:  

O projeto foi realizado no decorrer de duas semanas, de 2018, por 1 aluna do 8º ano do ensino fundamental e 

4 alunas do 1º ano do curso técnico de Análises Clínicas da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, em 

parceria com a Universidade de Taubaté. Inicialmente, nos encontramos na escola e recebemos 20 placas 

Rodac. Visitamos os banheiros, salas de aula, quadra poliesportiva e bebedouros e pressionamos o lado da 

placa com o gel nas superfícies escolhidas (banheiros: dentro dos vasos sanitários; salas de aula: sobre as 

carteiras; quadra poliesportiva: chão; bebedouros: parte superior) por cerca de 1 minuto e fechamos as 

placas. Cada placa foi identificada com o local da coleta e armazenadas na estufa do laboratório de 

microbiologia do Campus Bom Conselho da UNITAU por 4 dias. Em seguida contamos todas as colônias de 

bactérias presentes nas placas com o auxílio de lupa. Por último, os dados foram organizados em planilha e 

analisados com médias e gráficos. 

Resultado:  

Foram contadas 16042 colônias de bactérias, sendo que os banheiros apresentaram maior quantidade, com 

média de 1199 colônias. Em segundo lugar os bebedouros com uma média de 931. Em seguida, as salas de 

aula com 313 e por último, a quadra com apenas 231 colônias.  

Conclusão:  

O número de colônias de bactérias no ambiente da escola foi grande, o que é perigoso. O banheiro e os 

bebedouros são ambientes mais úmidos do que as salas de aula e a quadra, o que pode ter propiciado um 

maior desenvolvimento das colônias.  

Referências:  

FREITAS, L.L.; SILVA, K.L.; SOUZA, T.M.; DEMARQUE, I.L.D.; AGOSTINHO, L.; FERNANDES, F. 

Quantificação microbiológica de bebedouros de escolas públicas em Muriaé (MG). Revista Científica da 

Faminas, v. 9, n. 1, 2013. LIMA, A.C.H.; TURSKI, A.R.O.; SILVA, B.O.; SEVERIANO, J.F.; FARIAS, 

M.S.; SILVA, N.R.A.; HELLMANN, V.O.; CERQUEIRA, G.R.; LOPES, D. A. Análise da presença de 

microrganismos em superfícies distintas da Faculdade São Paulo de Rolim de Moura. Revista saberes, 

Rolim de Moura, v.4, n.1, p.45-53, 2016.  
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O PERFIL DA FEBRE AMARELA NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS  

ENJR201836916 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo Balbi 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução:  

A febre amarela é causada por um vírus (Flavivirus) transmitido por mosquitos pertencentes às espécies do 

gênero Aedes e Haemogogus, mas principalmente o Aedes aegypti. Os diferentes mosquitos vivem em 

diferentes habitats, o que determina dois tipos de ciclos de transmissão: silvestre e urbana. A doença tornou-

se mais frequente nos últimos anos despertando mais atenção de órgãos de saúde pública. Assim, o objetivo 

do projeto foi investigar a ocorrência da febre amarela no Brasil quanto ao número de internações por ano, 

estado, faixa etária e sexo.  

Metodologia:  

O projeto foi realizado por alunos do primeiro ano do curso técnico em Análises Clínicas da Escola de 

Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, UNITAU. Analisamos e filtramos as informações necessárias do site 

DATASUS (Departamento de Informática do SUS), do Ministério da Saúde, de acordo com os estados, 

sexo, faixa etária nos últimos dez anos (2009 á 2017). Após, construímos as planilhas e gráficos para a 

análise dos dados. 

Resultado:  

O número de internações não foi igual por estado. Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram os maiores 

índices de internação (498 e 214 casos) e Mato Grosso (1 caso), Tocantins (2 casos) e Alagoas (3 casos) 

apresentaram os menores índices. Quanto à faixa etária, as idades entre 20 a 69 anos, apresentaram maior 

número de internações (20-29=133; 30-39=204; 40-49=227; 50-59=203; 60-69=144). Já as idades entre 1 a 

19 anos e 70 a 80 anos, registraram os menores números (>1=28; 1-4=34; 5-9=42; 10-14= 33; 15-19=49; 70-

79=24; >80=15). Quanto ao registro de casos por sexo ao longo dos anos, os homens obtiveram uma média 

de 74,6 casos de internação e as mulheres 24,4. Entre 2008 á 2016 os registros de internações se mantiveram 

baixos (44, 62, 32, 20, 20, 11, 9, 13 e 28 casos respectivamente) quando comparados a 2017, que registrou 

751 casos. 

Conclusão:  

Minas Gerais, onde se encontram as grandes regiões rurais, foi o estado com mais casos de febre amarela em 

2017, provavelmente pelo corte no investimento da saúde naquele ano. Além disso, foi notória a maior 

contaminação de homens adultos que podem estar mais expostos ao mosquito devido provavelmente ao tipo 

de atividades de trabalho.  

Referências:  

Ministério da Saúde. DATASUS. Disponível em < http://datasus.saude.gov.br/> acesso em 28/06/18. 

TAUIL, P. L. Critical aspects of yellow fever control in Brazil. Revista Saúde Pública. v.44, n.3. 2010. 

VASCONCELOS, P. F. C. Febre Amarela. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v.36, n.2, 

p.275-293, 2003. VASCONCELOS, P. F. C. Febre amarela: reflexões sobre a doença, as perspectivas para o 

século XXI e o risco da reurbanização. Revista Brasileira de Epidemiologia. v.5, n.2, p.224-258, 2002.  
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APLICAÇÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO NO ENSINO DE FÍSICA: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE 

CARRINHOS MOVIDOS A PROPULSÃO POR BALÃO  

ENJR201851765 

 
Instituição: Escola Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução:  

A Física e Matemática possuem muitos conceitos teóricos e uma das melhores maneiras de aprender alguns 

deles é através de experimentos. Se o experimento ocorre com várias repetições é possível aplicar o método 

científico testando hipóteses e tornando assim o estudo mais complexo e envolvendo estatística. Uma das 

principais áreas da Física é a Mecânica que estuda o movimento, as variações de energia e as forças que 

atuam sobre um corpo. O movimento de um objeto é a variação de posição do objeto em relação a um 

referencial no decorrer do tempo e o deslocamento dele é a menor distância entre o ponto inicial e final após 

o movimento. Características como a forma do objeto e seu peso podem afetar muito a distância de 

deslocamento e assim, para testar isso o objetivo deste estudo foi avaliar quais características físicas afetam 

mais o deslocamento de carrinhos com propulsão por balão.  

Metodologia:  

O estudo foi realizado na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, Taubaté-SP e por alunos do 1° ano do 

Ensino Médio. Os alunos foram divididos em 12 equipes para planejar o desenho dos carros através de 

pesquisa da literatura de física e sobre o uso de carrinhos em experimentos, a construção dos modelos e 

depois testar o desempenho dos carrinhos. Durante 30 dias foram construídos 12 carrinhos e em seguida 

ocorreu a competição entre as equipes. Foi medida a distância percorrida dos 12 carrinhos e após a 

competição, um grupo de alunos continuaram o projeto medindo as características físicas dos carros como o 

peso, a largura, o comprimento e o diâmetro do eixo. Os dados foram organizados em uma planilha e após, 

foi realizada a análise gráfica e o cálculo do coeficiente de determinação que mede em porcentagem quanto 

as características físicas dos carros explicam o desempenho deles (distância percorrida em metros). Também 

foram produzidas equações lineares para cada característica e a distância percorrida. Por fim, foram também 

comparadas a distância média percorrida dos carros com movimentos retilíneos e em curva. Esta última 

avaliação do tipo de movimento não era prevista e foi observada pelos alunos apenas durante o experimento 

e assim incluída na coleta de dados e nas análises. 

Resultado:  

A maior parte das características não gerou uma explicação muito forte sobre o deslocamento dos carros. O 

desempenho dos carros por meio da distância percorrida foi mais explicado pela largura do carro (21%) e do 

eixo das rodas (7%) dos que pelas outras variáveis como o diâmetro da roda (2%), o peso do carro (1%), o 

comprimento do carro (0%). Foi observado também que carrinhos com movimento retilíneo percorriam uma 

distancia maior (Média de 6,43m, N=7) do que os carrinhos com deslocamento em curva (Média de 4,42m; 

N=5). 

Conclusão:  

Concluímos que a largura dos carros e dos eixos das rodas possuem maior efeito no deslocamento do 

carrinho, pois geram maior estabilidade durante o movimento. 

Referências:  

Carrara, P., Bertagnolli, S. C., Hubler. P. N., Isehardt, N., Lopes, L. O uso de um carrinho como elemento 

que estimula o Ensino de Física e Matemática. ENPEX-Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS 

Campus Canoas. Silva Gonçalves, R. N., Andrade, J. E., Oliveira, R. A. P. A aprendizagem através de 

experimentos no Ensino de Física. Scientia Plena 13 (1): 1-5. 2017. 
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CONTROLE AUTOMATIZADO VIDE THE WAY  

ENJR201808375 

 
Instituição: ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

Orientador(a): FABIO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS 

 

Introdução:  

A deficiência visual caracteriza-se por uma limitação sensorial no órgão da visão. As pessoas que possuíam 

tal limitação, ao longo da história, foram tratadas com distinção, uma vez que suas características divergiam 

do “padrão” da normalidade estabelecido. Muitos consideram que a palavra ‘deficiente’ tem um significado 

muito forte, carregado de valores morais, contrapondo-se a ‘eficiente’. Levaria a supor que a pessoa 

deficiente não é capaz, sendo assim, então é preguiçosa e sem inteligência. Nos dias atuais, pode-se observar 

certo avanço no sentido de garantia de direitos sociais, com a Política Educacional de Inclusão faz-se 

necessário o acréscimo de programas específicos que venham atender às necessidades de deficientes visuais. 

Nesse contexto, o trabalho tem objetivo construir um sistema controlado por intermédio do Módulo 

Reconhecimento de Voz, produto na área da Tecnologia Assistiva, onde o mesmo será capaz de transmitir e 

receber mensagens do semáforo, da residência automatizada e de um comércio.  

Metodologia:  

Como este trabalho tem objetivo de proporcionar um mecanismo para auxiliar deficientes visuais, é 

necessária uma boa metodologia de criação, para que os resultados apresentados sejam os melhores. Para 

isso, foram adotadas as seguintes etapas para desenvolvimento deste trabalho: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA Foi elaborado um estudo a respeito dos temas abordados em artigos e na Internet sobre 

os assuntos: Tecnologia Assistiva; Automação e Domótica; Historia do Semáforo; Tecnologia em 

Estabelecimentos Públicos, Reconhecimento de fala. PESQUISA DE CAMPO Para deixar o projeto mais 

próximo da realidade, foi feita uma análise da dificuldade de deficientes visuais, logo foi realizado um 

estudo de campo, no qual foram analisados, as suas facilidades e dificuldades de orientação e locomoção no 

espaço público. SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ Com base nos estudos das etapas 

anteriores, foram feitas as intervenções necessárias para instalação do programa de reconhecimento de voz, 

onde facilitará o uso para o deficiente visual. Utilizando o Módulo Reconhecimento De Voz, um código de 

programa para a aplicação foi elaborado. Foi necessário estudar a linguagem de programação compatível 

com o ATmega328. Testes de validação foram feitos a fim de verificar a confiabilidade da junção dos dois 

programas desenvolvidos. DEFINIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE ANÁLISE Após 

comprovarmos que a programação encontra-se adequada para a aplicação, estabelecemos que nosso projeto 

consistiria em um controle (VTW), capaz de automatizar ambientes onde, encontramos maiores dificuldades 

enfrentadas por deficientes visuais. Portanto, delimitamos: 1. Semáforo Wireless; 2. Sistema de Localização 

de Comércios; 3. Automatização da Residência do Usuário, 4. Reconhecimento de Cores e de Valor de 

Cédulas Monetárias. Com as funções definidas, construímos um sistema, onde poderemos acoplar, em 

apenas um microcontrolador, todas as funções. TESTES DO PROTÓTIPO E AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS Com o programa finalizado, o sistema foi instalado na plataforma e testes foram realizados 

para avaliação de sua eficiência.  

Resultado:  

O Controle Automatizado Vide The Way promoveu auxilio, mostrando-o que é capaz de ser independente. 

Após a implementação do sistema, verificou-se que o tempo de resposta foi muito bom, ao se comparar com 

sistemas de reconhecimento de voz populares, como os de celulares, os quais possuem um tempo de resposta 

de aproximadamente dois segundos. Para o sistema desenvolvido, após o comando de voz, o tempo médio 

de acionamento ou parada da plataforma foi de três segundos. Com todos os ajustes executados, o sistema 

foi testado por pessoas alheias ao desenvolvimento do projeto. O retorno foi positivo em todos os casos, 

sendo que a maior parte das falhas observadas foi devida às limitações do sistema mecânico, como lentidão 

no movimento, ruído e mau contato. Portanto, este dispositivo está apto para o uso em diversos locais. 
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Conclusão:  

Nota-se que o recurso de comando de voz, além de possibilitar o acionamento remoto de diversos sistemas, 

serve como grande auxílio para execução de tarefas cotidianas. Apesar do comando de voz ser uma 

tecnologia, cujo mercado está crescendo, poucos produtos são direcionados para área Assistiva. Existe uma 

dificuldade em se encontrar recursos para uso específico, que sejam financeiramente acessíveis. Será um 

desafio usar esse mecanismo e ampliá-lo para a escala real, isto é, a utilização do projeto em semáforos nas 

cidades, na implantação do sistema para localização de comércios, pois a lei veda qualquer tipo de 

interferência em aparelhos públicos. 

Referências:  

• ABNT, NBR 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliários e equipamentos urbanos, segunda edição, 

31.05.2004. • PORTAL DA OFTALMOLOGIA, Tipos e causas de Deficiência Visual. 2004. Disponível 

em: http://www.portaldaretina.com.br/home/saibamais.asp%3Fcod=28.html • ARAGÃO AEA. 

Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência física aos serviços hospitalares: avaliação das barreiras 

arquitetônicas [dissertação]. Fortaleza: Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal do Ceará; 2004. • 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR16537: 2016. Acessibilidades Sinalização 

tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro, 2016. • FRENZEL, Louis. 

Eletrônica Moderna: Fundamentos, Dispositivos, Circuitos e Sistemas. 1. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 

2015. 840 p.  
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA NO HÁBITO DE LEITURA DOS ADOLESCENTES  

ENJR201826661 

 
Instituição: ETEC Machado de Assis 

Orientador(a): BRUNO REZENDE LIMA 

 

Introdução:  

A leitura nos acompanha desde a criação de uma consciência, e temos muitas identificações para ela, alguns 

entendem como interpretações de símbolos linguísticos, outros autores acreditam que há fatores sociais, 

culturais, econômicos e até pessoais para tal hábito, que é tido como intelectual, para a espécie humana. 

Atualmente, a leitura de livros vem aumentando, sobretudo no Brasil, segundo as agências especializadas – 

como a fundação Pró Leitura-, têm demostrado. Esse dado nos levou a refletir sobre qual o papel da escola 

nesse aumento de leitores e se isso se reflete em mudanças de comportamento no cotidiano dos alunos. 

Metodologia:  

A partir da leitura dos livros “O que é Leitura?”, de Helena Molina e a “Importância do ato de Ler”, de 

Paulo Freire, os discentes realizaram junto com orientador uma pesquisa com 233 alunos de uma instituição 

pública de Ensino Médio integrado ao Técnico, durante o mês de junho de 2018, sobre seus hábitos da 

leitura. Os resultados da pesquisa quali-quantitativos foram confrontados com os referenciais teóricos acima 

mencionados e com estudos encontrados na internet.  

Resultado:  

A partir da pesquisa encontramos alguns dados contraditórios: 68,81% afirmam gostar de ler, considerando 

importante o hábito da leitura e 67, 81% se sentem motivados pelos professores. Outro dado importante foi o 

número de alunos: 97,85% consideram que é importante a leitura para o desenvolvimento do ser humano. 

Em contrapartida, mais de 40% não leem por diversos motivos, os mais elencados foram: leitura entediante, 

preguiça ou não possuem paciência, entre outros. A falta do hábito da leitura implica em outros déficits 

culturais, uma vez que 46,35% dos entrevistados admitiu não assistir a filmes ou séries porque não gostam 

de ler a legenda. Embora não seja o escopo da pesquisa, esse dado é confirmado pelo número cada dia 

menor de filmes disponíveis em suas línguas originais nas salas de cinema. De acordo com o “Filme B” – 

portal que monitora a filmografia brasileira, em 2014, 59% dos filmes comercializados eram dublados. 

Conclusão:  

Percebe-se que o problema da leitura é algo que precisa muito do incentivo da escola e a Etec Machado de 

Assis realiza esse incentivo com o projeto “Biblioteca Viva”, durante o almoço, os alunos frequentam a 

biblioteca . Durante o ano, saraus, concurso de poesia e feira literária. Porém, é necessário realizar um 

trabalho mais profundo para diminuir o senso comum dos alunos, uma vez que, a leitura não é só importante 

para o conhecimento, como a maioria dos alunos responderam, e sim, dinamiza o raciocínio, aprimora o 

vocabulário , amplia os horizontes cognitivos. 

Referências:  

FREIRE, Paulo Reglus Neves. A importância do ato de ler – Em três artigos que se complementam. 

Encontrado em: <http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2014/10/importancia_ato_ler.pdf/>. 

Acessado dia 28 de maio de 2018 MARTINS, Maria Helena. O que é Leitura? 19. Ed. São Paulo. 

Brasiliense, 1982 http://www.filmeb.com.br/ acessado em 30/06/2018 

http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25-projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-

brasil-48. Acessado em 10/06/2018  
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CONCEITOS E PROPOSTAS DE COMBATE AO BULLYING: DA OPRESSÃO À LIBERTAÇÃO.  

ENJR201827104 

 
Instituição: Usefaz 

Orientador(a): ANA PAULA COSTA DE SOUZA CRUZ 

 

Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica os tipos de bullying e suas 

consequências, bem como relatar propostas bem-sucedidas de combate a essa prática e a experiência das 

jovens pesquisadoras sobre o assunto. O termo em inglês bullying é derivado da palavra ´bully´, que 

significa "tirano e brutal". Pesquisas recentes revelam que aproximadamente 80% das escolas brasileiras 

ainda não punem os agressores. Na tentativa de apresentar soluções para o inconveniente, o dia 20 de 

outubro foi conclamado o "Dia Mundial de Combate ao Bullying", no entanto, medidas mais assertivas 

precisam ser tomadas sobre o tema. No Brasil,o tema também é ressaltado por lei instituída em 2016 (Lei nº 

13.277), contudo não é percebida melhora no cenário nacional. Sendo assim, esse trabalho se justifica por 

haver propostas práticas acerca do tema que se faz tão relevante na sociedade moderna. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo já que a obtenção dos resultados depende de análises 

subjetivas dos pesquisadores. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto para compor a 

fundamentação teórica deste trabalho, bem como a escrita de relatos de experiências sobre o tema, isto é, 

como de vítimas do ato, passaram a orientar jovens sobre tal prática nas escolas. Nos relatos, as alunas 

narram sobre a constatação do Bullying, como virou pesquisa e, em seguida, como começaram a dar 

palestras nas escolas sobre o assunto. 

Resultado:  

A divulgação dos tipos de bullying, de relatos pessoais e de informação fundamentada sobre o assunto 

provoca o diálogo e reflexão sobre o tema, desde o público-alvo infantil, dos 03 aos 10 anos até o mais 

adolescente-juvenil, dos 11 aos 17 anos. Por esse motivo, a exposição do trabalho mostrou-se eficaz.  

Conclusão:  

Ainda há muito o que se fazer, pois este assunto precisa ser frequentemente divulgado em congressos, por 

meio de artigos e bate-papo entre os jovens e crianças nas escolas. Isso só será possível se a equipe escolar 

encarar o assunto com seriedade e o tema for trazido à tona constantemente através de práticas assertivas. 

Sugere-se, então, o uso dos mais variados meios para abordar tal tópico, como o uso de mídias digitais/ 

sociais, histórias infantis, entre outros meios lúdicos para que também as crianças e jovens vejam os 

malefícios do bullying. 

Referências:  

IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Brasil. 2009. Disponível em: Acesso em: 01.07.2018. 

JOAQUIM, Nelson. Direito Educacional Brasileiro. História, Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Livre 

Expressão, 2009. PLAN BRASIL. Pesquisa: Bullying no ambiente escolar. Brasil. 2009. Disponível em: 

Acessado em: 01.Nov.2017. SILVA, Ana Beatriz B. Bullying: mentes perigosas na escola. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2010. VUOTO, Daniele. No More Bullying, Disponível em: Acesso em: 30.Out.2017.  
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VISIBILIDADE TRANS: UM DESAFIO CONTEMPORÂNEO  

ENJR201807382 

 
Instituição: Usefaz 

Orientador(a): ANA PAULA COSTA DE SOUZA CRUZ 

 

Introdução:  

A sociedade passa por vários avanços sociais e culturais, de crenças e costumes, no entanto, aceitar a 

essência humana ainda é um desafio. Por este motivo o presente trabalho pretende apresentar à comunidade 

acadêmica os principais desafios impostos à pessoa que decide ser o que ela é verdadeiramente. Tais 

desafios perpassam pela esfera do preconceito, exclusão, falta de emprego, muitas vezes, pela violação dos 

direitos humanos e dificuldades na educação. Por isso, acredita-se que este tema precisa ser muito discutido 

para assegurar a visibilidade e o entendimento dos conceitos que esse tema envolve. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que analisa conceitos extraídos de uma pesquisa 

bibliográfica. Os conceitos explorados são transgênero, transexual e travesti.Há também uma coleta de 

dados feita em pesquisas anteriores que apresentam como vive atualmente essa parcela da sociedade, 

sobretudo no que concerne à qualidade de vida deste público-alvo. 

Resultado:  

Constatou-se que atualmente a maioria dos trans sofre muito com o preconceito e a violência, muitos 

acabam excluídos pela família, pelo sistema educacional e pelo mercado de trabalho, além de serem vítimas 

de agressões físicas que, na maioria das vezes, levam à morte, e por isso os profissionais devem estar atentos 

às especificidades desse público. Nos últimos anos o poder público brasileiro vem implementando políticas 

para combater o preconceito e a intolerância contra o segmento. Desde 2001, o Ministério da Saúde atua em 

parceria com lideranças deste grupo na prevenção à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Já em 2004, foi criado o Programa Brasil contra a Homofobia e depois o Processo Transexualizador e a 

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Travestis. Todos esses avanços e lutas contra o 

preconceito e inclusões dos transexuais ainda não foram grandes o suficiente para que a sociedade se 

conscientizasse. 

Conclusão:  

Este trabalho apresentou as dificuldades por que passam a comunidade trans na sociedade moderna. 

Conclui-se que, ainda que se viva sob uma aparência liberal, grande parcela da sociedade ainda se apresenta 

conservadora e, por vezes, cruel quando se trata de respeitar as preferências, gostos e sentimentos dos outros 

cidadãos. Mesmo que esses não interfiram na vida de ninguém além do próprio indivíduo em questão. 

Portanto, a diferença deve ser trabalhada e discutida, não só no que concerne à comunidade trans, mas em 

todos os outros aspectos de cor, "raça" e credo. 

Referências:  

ARAN. M; MURTA, D; ZAIDHAFT, S. Transexualidade: corpo, subjetividade e saúde coletiva. Psicol. 

Soc. vol.20, n1, Porto Alegre: 2008. Disponível em: Acesso em: 02/03/2018 JESUS, Jaqueline Gomes de. 

Orientações sobre a população transgênero: conceitos e termos. Brasília, 2012. E-book disponível em 

Acesso em: 28/03/2018  
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O DESAPARECIMENTO DAS ABELHAS: DANOS PARA HUMANIDADE  

ENJR201859441 

 
Instituição: Usefaz 

Orientador(a): ANA PAULA COSTA DE SOUZA CRUZ 

 

Introdução:  

Este documento tem por objetivo geral demonstrar o quanto é essencial a existência desses insetos tanto para 

o homem quanto para o ambiente em que vivemos. A espécie humana utiliza a matéria prima proveniente 

das abelhas e assim fornece diversos compostos, os quais são amplamente aproveitados. Além de serem 

muito usados para a alimentação, têm também finalidades medicinais devido às propriedades curativas e 

preventivas. Este artigo foi bastante baseado na espécie Apis melífera.  

Metodologia:  

Este trabalho apresenta a metodologia qualitativa, uma vez que pretende analisar subjetivamente, por meio 

de uma revisão bibliográfica, a importância da abelha para a sociedade atual, bem como sua organização 

dentro da espécie Apis Melífera. Dessa forma, a pesquisa se divide sob a apresentação da sociedade das 

abelhas: a rainha, as operárias, os zangões, as formas de comunicação e a importância para a vida humana. 

Resultado:  

As abelhas são relevantes para toda a vida na Terra. Sem elas haveria a perda do mel, dos produtos agrícolas 

e a produção de animais para consumo se extiguiria. A vida selvagem, também sofreria impacto nas 

vegetações que seriam indubitavelmente reduzidas e, assim, toda vida seria prejudicada. Sem as abelhas, 

portanto, não haveria a renovação de matas e florestas e seriam comprometidas a produção de frutas, 

verduras e grãos. 

Conclusão:  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade da conscientização da sociedade sobre o assunto, sugere-se que 

nas aulas de Biologia o assunto seja amplamente divulgado, para que possamos enquanto cidadãos 

conscientes fazer o melhor pela natureza a partir de pequenos gestos.  

Referências:  

ABEMEL (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel). Futuro do mel. São Paulo, 2008. BRASIL. 

Monitoramento e controle do ácaro Varroa destructor em colmeias de abelhas Apis melífera.  
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UM ESTUDO SOBRE O CENÁRIO POLÍTICO CONTEMPORÂNEO: CONSCIENTIZAÇÃO PARA O 

PROCESSO ELEITORAL.  

ENJR201856339 

 
Instituição: Usefaz 

Orientador(a): ANA PAULA COSTA DE SOUZA CRUZ 

 

Introdução:  

Este trabalho tem o objetivo de apresentar que o país tem leis a serem seguidas e existem funções políticas 

para a confecção e a execução delas. Assim, pretende-se conscientizar a população sobre o processo eleitoral 

e sobre a função de cada membro político, como: vereador, prefeito, governador, senador, deputado, entre 

outros. A partir do exposto, surgem alguns questionamentos, como por exemplo: a) como as leis são 

aprovadas?; b) como o congresso é constituído?; c) quando chegam as eleições, quais são as consequências 

de não saber sobre as funções de um governo?. Dessa forma, a presente pesquisa busca tais respostas. 

Metodologia:  

A pesquisa é de caráter qualitativo e há uma revisão de literatura em busca de respostas aos questionamentos 

que tal tema traz, assim há registros de consultas realizadas no site do senado sobre a legislação e 

administração pública. Primeiro se apresenta a composição e função de cada membro político, depois as 

consequências da falta de conhecimento sobre o assunto. 

Resultado:  

Observou-se a partir dos dados coletados que a falta de conhecimento sobre a real função dos membros 

políticos (de um vereador, prefeito, governador, senador, deputado, entre outros) gera o voto inconsciente e 

a crescente expectativa sobre determinada função política, o que acarreta em desapontamento e descrença 

por parte da sociedade.  

Conclusão:  

Tendo em vista os resultados observados, sugere-se que o assunto seja mais discutido nas escolas. Ousamos 

dizer que a falta de educação política no cenário atual é uma das causas do voto inconsciente que, 

consequentemente, traz danos dificilmente reparáveis para o país. Sendo assim, as instituições de ensino 

deveriam promover projetos sobre esse tema e incentivar os seus alunos quanto à escolha correta de seus 

governantes. 

Referências:  

SENADO FEDERAL. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/hpsenado Acesso em: 12 Jun 2018. 

Poderes legislativos, executivos e judiciários. Disponível em: 

http://www.hnetsistemas.com.br/catalogo/up_links/c9e7f13342f620c9f971a0e3563897af.pdf Acesso em: 12 

Jun 2018.  
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CAPITALISMO DESENFREADO NA SOCIEDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O MEIO AMBIENTE  

ENJR201817611 

 
Instituição: Colégio Emilio Ribas 

Orientador(a): AUGUSTO CIPRO CARVALHO 

 

Introdução:  

O capitalismo é um sistema econômico e social que se baseia em uma ideologia a qual defende a 

propriedade privada dos meios de produção ,contendo o principal objetivo de visar ao lucro e ao acúmulo de 

riquezas. Iniciou-se com o surgimento de burgos que desafiavam a ordem feudal imposta na época, e pelos 

fatores históricos, resultaram em sua queda e o surgimento da burguesia e do capitalismo. Este sistema está 

predominante em quase todo o mundo e que hoje expõe uma grande importância moldando a economia e 

influenciando o modo de vida dos dias de hoje, que está em sua terceira fase.  

Metodologia:  

O questionário de nossa autoria possui caráter de pesquisa de campo, para realiza-la usamos como base sites 

diversos que tratam do tema (devidamente nomeados em referencias bibliográficas) e os livros, 

'Obsolescência planejada e direito' e 'Caminhos do lixo', de autoria de Kamila Guimarães de Moraes e 

Marcio Magera ,respectivamente. Também foi realizada uma entrevista com fim de obter dados para 

complementar a mesma. O questionário foi realizado por meio de uma plataforma online, divulgada por 

meio de aplicativos e redes sociais, o WhatsApp e o Facebook. Pesquisa de natureza quali-quantitativa, 

apresenta sete perguntas elaboradas pelo grupo; sendo elas cinco fechadas e duas abertas; teve como intuito 

descobrir a visão da sociedade perante o consumo. Foi disponibilizado no período de 21 dias para o público, 

desde o dia 1 de maio de 2018 até o dia 20 de maio de 2018. O questionário foi respondido por 246 pessoas, 

de faixa etária entre jovens menos de 10 a adultos maiores de 40 anos, de sexo feminino e masculino, sendo 

de 11 a 15, 22,9%(50 pessoas), de 16 a 20, 29,2%(71 pessoas), de 21 a 30 8,3%(31 pessoas), de 31 a 40, 

13%(32 pessoas) e com mais de 40 26,1%(62 pessoas). O questionário "impactos do capitalismo no meio 

ambiente" apresenta as seguintes perguntas ao público: “Faixa etária”; “Região”; “gênero”; “Com que 

frequência você troca de aparelho celular?”; “Quantos aparelhos celulares você já possuiu até agora?”; 

“Você costuma comprar por necessidade ou por desejo?”; e, “Você se considera uma pessoa consumista?”.  

Resultado:  

Os dados que apresentaremos abaixo tem como objetivo mostrar o caráter da sociedade quanto ao consumo 

e suas consequências para o meio ambiente. As tabelas e os gráficos que serão mostrados a baixo, são 

produto de uma pesquisa de campo realizada a partir de um questionário de sete perguntas, executado em 

plataforma online e divulgado pelas redes sociais Facebook e WhatsApp. O questionário foi respondido por 

246 pessoas, 74% do gênero feminino e 26% do gênero masculino. A respeito da faixa etária, dentre elas, 

22,9% (50 pessoas) às pessoas entre 11 e 15 anos; 29,2% (71 pessoas)entre 16 e 20; 8,3% (31 pessoas)entre 

21 e 30; 13% (32 pessoas) entre 31 e 40 anos; e, 26,1% (62 pessoas) superiores a 40 anos.  

Conclusão:  

O projeto de pesquisa de nossa autoria, trata de como o comportamento capitalista exagerado gera diversos 

danos ao meio ambiente. Realizada durante o primeiro semestre de 2018 o trabalho tem como objetivo 

provar, através de questionários e pesquisas, que a população é de sua grande maioria analfabeta sobre o 

assunto, isso de deve por uma falta de disseminação do tema, ou até mesmo conhece sobre porem não 

admite que faz parte do grupo de milhares de pessoas as quais tem o comportamento consumista exagerado, 

o que são coisas alarmantes.  
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SIGNIFICADOS. Significado do Capitalismo. Disponivel em: 

"https://www.significados.com.br/capitalismo/". Acesso em: 16/06/2018 MAGERA, M. Os caminhos do 

Lixo Campinas, SP : Editora Átomo, 2012.  
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O USO ABUSIVO DE MEDICAMENTOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS: A PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE  

ENJR201855306 

 
Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): ANA CAROLINA CARVALHO 

 

Introdução:  

Focaliza-se, neste trabalho, o uso intensivo de medicamentos na adolescência. A pesquisa foi motivada pelo 

alto índice de consumo de substâncias psicoativas retratadas em jovens que estudam no ensino médio de 

escolas públicas e particulares. Os objetivos dessa investigação são a averiguação deste uso abusivo, a 

comparação entre as diferentes escolas de diferentes municípios e a conscientização das consequências que 

essa prática traz. Para tanto, a pesquisa baseou-se nas informações principalmente da ANVISA, pois é o 

principal órgão de vigilância dos medicamentos no Brasil.  

Metodologia:  

Para análise quali-quantitativa dos dados, foram aplicados questionários com perguntas objetivas e 

subjetivas para estudantes de diferentes escolas que estejam cursando o ensino médio, entrevistas com 

alguns alunos que responderam o questionário e que fazem uso de automedicação de analgésicos, entrevistas 

com profissionais da área de saúde que convivem com o assunto retratado, a realização de um debate acerca 

dele e a conscientização através de cartazes distribuídos pela escola. 

Resultado:  

Com relação aos fármacos mais utilizados numa seleção de 15 tipos, houve o evidente disparo do analgésico 

tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Em referência à automedicação, a situação 

prevaleceu nas escolas privadas, também englobando todas as cidades escolhidas para o estudo. Os motivos 

relatados pelos adolescentes nas duas redes analisadas são as dores. Além dos questionários submissos aos 

dados fundamentais iniciais, a entrevista gravada pessoalmente por uma quantidade de alunos nos 

possibilitou as afirmações de que, para esses adolescentes, a urgência é conivente a este ato e que as 

principais razões para o uso de analgésicos são as dores musculares, enxaquecas e cólicas menstruais. 

Ademais, os profissionais entrevistados convergiram ao ressaltarem que o uso inadequado e sem receita 

médica, muitas vezes é prejudicial podendo levar a sérias complicações 

Conclusão:  

Os resultados indicam o alto índice de ingestão de analgésicos em todas as escolas entrevistadas, logo após, 

os antialérgicos com maior número em escolas particulares. Em todos os casos a automedicação teve um 

resultado significativo ou prevaleceu. Pode-se concluir que essa prática é um fato frequente entre os 

adolescentes, reafirmando a necessidade de conscientização de todos, para que diminuam os dados obtidos. 

Referências:  

ABRAHÃO, Rafaela Carvalho. Automedicação e comportamento entre adolescentes em uma cidade do Rio 

Grande do Sul. 2013. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/1150/115031073011/. Acesso em: 26 de 

maio de 2018. ALMEIDA, Cláudia. Levantamento do uso de medicamentos por estudantes do ensino médio 

em duas escolas de Porto Alegre. 2012. Disponível em: 

http://www.redalyc.org:9081/html/2510/251022206013/. Acesso em: 5 de março de 2018 e 17 de março de 

2018. BORTONI-RICARDO, Stella M. O professor pesquisador. 1ª edição. São Paulo. Editora Parábola, 

2013  
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A AUTOESTIMA EM CRIANÇAS DA TERCEIRA INFÃNCIA E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM  

ENJR201865904 

 
Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA CARVALHO 

 

Introdução:  

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a importância da autoestima na vida e aprendizagem da 

criança, avaliar os prejuízos causados pela baixa autoestima e desenvolver uma cartilha contendo 

informações e estratégias para trabalhar a autoestima dos alunos do Ensino Fundamental I em sala de aula. 

Desta forma, procuramos entender e identificar fatores que causam a baixa autoestima na vida escolar da 

criança e suas consequências, uma vez que a escola é o principal meio social em que ela está inserida.  

Metodologia:  

Quanto à metodologia, este trabalho foi organizado com base em uma abordagem qualitativa, constituída por 

uma entrevista semiestruturada com nove educadores do Ensino Fundamental I e a produção de uma cartilha 

informativa mostrando a importância da autoestima na aprendizagem e dicas de como trabalhar a autoestima 

do aluno em sala de aula. 

Resultado:  

Os resultados mostraram que os educadores acreditam que a autoestima interfere na aprendizagem. Também 

foi observado que os professores entrevistados acreditam que a autoestima da criança deve ser construída 

tantos pelos pais quanto pelos próprios educadores, em conjunto. 

Conclusão:  

Desta forma, por meio dos resultados de leituras e de uma entrevista com professores do Ensino 

Fundamental I, entendemos que a autoestima é um fator essencial na vida e aprendizagem de uma criança, 

uma vez que ela será capaz de confiar mais em si mesma e cumprir tarefas escolares, por exemplo, mais 

facilmente. Também foi observado pelo grupo que a carência de autoestima pode acarretar diversos 

problemas para a vida de uma criança, tais como violência, agressividade e falta de esperança.  

Referências:  

Abreu, S. O Educador e/ou Professor como principal impulsionador da autoestima da criança. 2015. 57f. 

Dissertação de Mestrado - Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Porto, 2015. ADRIANA. O 

Dinossauro Sem Talento: confiança, habilidade, educação – Hugo Fabrício de Medeiros. 

http://comentalivros.com/o-dinossauro-sem-talento-confianca-habilidade-educacao-hugo-fabricio-de-

medeiros/, acessado em 03/03/18. ALBUQUERQUE; FERREIRA. Características psicológicas associadas à 

saúde: a importância do autoconceito. repositorio.ipv.pt, acessado em 26/05/18  
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O MAL DO SÉCULO: EXPLORANDO O IMPACTO DA ANSIEDADE EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E 

INVESTIGANDO ESTRATÉGIAS  

ENJR201848267 

 
Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA CARVALHO 

 

Introdução:  

Ansiedade é uma doença mental que pode afetar pessoas de qualquer idade ou gênero, existem variados 

tipos e com eles diversos sintomas. As causas profundas são, em geral, a insegurança e sensação de 

fracasso.Este trabalho teve como objetivo geral investigar a presença da ansiedade, os fatores que provocam 

e seus prejuízos em alunos do ensino médio. Desse modo, esta pesquisa se justifica à medida que buscou 

entender como os alunos do ensino médio são afetados pela presença dos sintomas da ansiedade exacerbada.  

Metodologia:  

Uma das formas de abordagem dessa pesquisa é classificada como Pesquisa Qualitativa, pois a pesquisa 

qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido 

em números, ela é ótima para aprofundar conhecimentos já quantificados ou quando deseja-se criar uma 

base de conhecimentos para só depois quantificá-los.Metodologicamente, este estudo se organizou como 

pesquisa quali-quantitativa, constituída por uma roda de conversa com alunos que apresentam ansiedade e 

um questionário anônimo e impresso, aplicados para alunos do ensino médio de uma escola privada.  

Resultado:  

50% dos alunos mostram que sua ansiedade é causada a partir de pensamentos em vestibulares, 30% diz 

partir de pressões externa, 20% fala sobre provas escolares e outros 20% sentem ao pensar em que carreira 

seguir. Conforme os dados das consequências, 30% relataram o nervosismo, outros 30% a irritabilidade. 

Suor, choro, perda de fome, insegurança e tremedeiras estão variadamente presente em 20%. O modo de 

lidar com isso, presente em 50%, é fazer algo pra si mesmo, e 30% não apresentou estratégias para o 

controle de sua ansiedade.  

Conclusão:  

Observamos de acordo com os dados e com as pesquisas que há a necessidade de mais visibilidade ao tema 

para que os alunos não enfrentem este problema em sua vida acadêmica. Existe a necessidade de atenção e 

cautela dos pais e da escola nesta fase da adolescência, fazendo com que os jovens se sintam confortáveis 

para enfrentar o transtorno e seus obstáculos. 

Referências:  

ALVES, R. (6.2.1995). O fim dos vestibulares. Folha de São Paulo, pp. 1-3. ALLEN AJ, Leonard H, Swedo 

SE. Current knowledge of medications for the treatment of childhood anxiety disorders. J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry 1995;34:976-86. ANDRADE LHSG; GORENSTEIN C. Aspectos gerais das escalas de 

avaliac?a?o de ansiedade. Rev Psiq Clin 25 (6):285-290, 1998.  
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JORNAL DA ESCOLA – COMUNICAÇÃO ESTUDANTIL  

ENJR201865293 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): FELIPE AUGUSTO DE LUCA 

 

Introdução:  

Percebe-se que os meios de comunicação se mostram cada vez mais importantes na sociedade, e isto requer uma 

tomada de consciência sobre seu poder. Mas tomar consciência implica não só entender de forma teórica, mas 

também prática, principalmente na fase escolar. Assim, o projeto “Jornal da Escola” se justifica por três motivos: 

primeiro, porque proporciona ao aluno ser protagonista em um veículo de comunicação formal e funcional; 

segundo, porque a elaboração do jornal corresponde às exigências do Ministério da Educação e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que apontam a interação interdisciplinar, a abordagem de questões culturais e de temas 

transversais, como preparação reflexiva do aluno de Ensino Médio; terceiro, porque promove o gosto e o hábito 

pelos diversos gêneros textuais, a fluência digital na utilização das mídias para produzir e acessar os conteúdos 

informativos e, por fim, a preparação atualizada destes para um mercado de trabalho gradualmente mais crítico e 

digital. 

Metodologia:  

O projeto envolve, em primeiro lugar, os alunos de Ensino Médio, do Colégio de Aplicação Dr. Alfredo José 

Balbi, que se interessaram, se inscreveram e foram selecionados para fazer parte da equipe fixa (elaboração, 

organização e publicação de conteúdo). Em segundo lugar, o projeto também envolve os alunos que se 

interessam, ao longo do ano, em contribuir com materiais jornalísticos para as publicações. Estes alunos, porém, 

não fazem parte da equipe fixa, pois contribuem eventualmente com material jornalístico. A metodologia a ser 

utilizada para a execução deste projeto é a seguinte: • Seleção da equipe fixa do jornal; • Divisão de funções por 

habilidades dos alunos; • Preparação da equipe através de análise e comparação de modelos de jornais que podem 

ser utilizados na escola; • Elaboração de pautas jornalísticas; • Seleção e produção de conteúdo específico que 

converge para a pauta; • Diagramação e revisão do jornal; • Edição e publicação do jornal (previamente, em 

formato PDF).  

Resultado:  

Dentro do cronograma estipulado inicialmente, qual seja, de duas publicações por semestre, pudemos constar que 

o Jornal da Escola: • Levantou, organizou e expôs à comunidade escolar as notícias e os eventos segundo a 

percepção crítica dos alunos; • Possibilitou que os alunos de diferentes séries interagissem funcionalmente e com 

maior objetividade entre si para elaborar as edições; • Instaurou um novo meio de comunicação no colégio, 

divulgando informações locais, regionais e nacionais, assim como as ideias, as concepções e as versatilidades dos 

alunos do ensino médio; • Concretizou o que antes era possibilidade de trabalho e de formação interdisciplinar; • 

Se apropriou e sistematizou um conhecimento extracurricular e externo á escola, contribuindo para uma 

formação plena e diversificada.  

Conclusão:  

Aprendemos na escola que os meios de comunicação são fundamentais em uma sociedade democrática porque 

permitem perceber, acompanhar e participar consciente e ativamente do meio em que se vive. E é com a criação 

e desenvolvimento do “Jornal da Escola” que fixamos um marco na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi: 

permitir e incentivar que os alunos desenvolvam cada vez mais a autonomia através de um meio de comunicação 

formal, responsável e contribuinte para a cidadania. 

Referências:  

FARIA, Maria Alice. Como usar o jornal na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. ________________.; 

ZANCHETTA JR, Juvenal; Para ler e fazer o Jornal na Sala de Aula. São Paulo: Editora Contexto, 2005 

FREINET, Célestian. . As Técnicas Freinet da Escola Moderna. Tradução: Silva e Letra. Lisboa. Editoral 

Estampa Ltda. 1976a. Disponível eftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/ClaudiaSRSR_dissert.pdf. acesso em 

11/11/2013 as 15:30. MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e 

telemáticas. In: Moran, J.M., Masetto M. T., Behrens, M.A. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. 

Campinas, SP: Papirus, 2000. p. 11 – 66.  
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA COM CATRACA ELETRONICA  

ENJR201809880 

 
Instituição: Escola Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): FLAVIO MATHEUS PEREIRA 

 

Introdução:  

A sociedade atual se encontra com insegurança constante nas ruas e até mesmo dentro das casas. Visando 

diminuir esse índice de violência, o policiamento fluente auxilia na diminuição desse problema. Sua 

influência é constante, porém muitas vezes não é suficiente, a invenção de câmeras e catracas, por exemplo, 

dão um apoio para que as pessoas se sintam mais protegidas. O Sistema de Gerenciamento de Controle de 

Entrada e Saída para uma escola, contribui para a segurança de seus alunos e professores, com registro de 

entrada e saída dos mesmos e também registrar dados de visitantes que tem acesso a escola, fornecendo 

informações a respeito do fluxo de todos que estão dentro da instituição. 

Metodologia:  

A empresa de segurança visa oferecer um serviço que proporcione tranquilidade á seus clientes que se 

encontram em uma situação de risco. A UNLOKC, grupo responsável pelo projeto, desenvolveu o sistema 

com o uso de programas computacionais começando pela planejamento, levantamento de requisitos e 

modelagem de dados. Tal modelagem foi usada para elaboração do projeto de banco de dados, o qual foi 

desenvolvido no Gerenciados de Banco de Dados Interbase. Duas versões de interface foram desenvolvidas  

Resultado:  

O projeto resulta na melhor e mas rápida busca de informações e produtos sobre a segurança para que 

obtenha melhores equipamentos devido a grande responsabilidade da empresa. O sistema possui as seguintes 

tarefas em funcionamento: cadastro alunos e visitantes. Consultas a registros de entrada e saída dos mesmo. 

Impressão de relatórios. 

Conclusão:  

Os integrantes da empresa concluem que atualmente a segurança se tornou algo primordial mediante à essa 

sociedade quem vivemos. Mesmo tendo diversos fatores que auxiliam em nossa proteção, o sentimento de 

estar o máximo possível protegido conforta pessoas que em alguns casos se tornaram vítimas dessa 

sociedade que ao longo dos anos se tornou cada vez mais violenta 

Referências:  

Dias, S.A. Dicas de Delphi. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. Olivieiro, C. A. J. Faça um Aplicativo: 

Banco de Dados client/servidor com Deplhi 6: Orientado por Projeto. São Paulo: Erica, 2002. Olivieiro, C. 

A. J. Faça um Site: HTML Orientado por Projeto 4.0. São Paulo: Erica, 2002 
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PUZZLES – SISTEMA GERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ALIMENTÍCIOS  

ENJR201870753 

 
Instituição: Escola de Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): ELSON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR 

 

Introdução:  

Decorrente da necessidade de organizar melhor as relações comerciais entre cliente e empresa, exige-se cada 

vez mais a utilização de recursos tecnológicos para o desenvolvimento sistemas cada mais completos e 

eficientes no atendimento a grande exigência do mercado de trabalho. Mediante isso, sentindo a ineficiência 

ou a pouca quantidade de recursos em sistemas voltados a atender estabelecimentos comerciais como bares, 

os integrantes buscaram meios para que esta deficiência seja minimizada ou até extinta, criando-se um novo 

sistema voltado a atingir o objetivo proposto. 

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido pelos os alunos do Curso de Informática , aplicando os ensinamentos 

aprendidos durante as aulas, com a ajuda dos professores. Pensando na administração de empresa, o grupo 

desenvolveu um sistema em Delphi, com o banco de dados InterBase, Visual Basic, com o banco de dados 

Visual Data Manager, criou um site com o Dreamweaver, e o banco de dados MySQL, e também, a planta 

do estabelecimento utilizando o AutoCAD. 

Resultado:  

A intenção do projeto se tratava da facilitação de organização de funcionários e estoque de qualquer 

comercio e também um site para a empresa, conseguimos fazer um sistema bem simples para qualquer 

usuário conseguir utilizá-lo. 

Conclusão:  

Nosso projeto tem por finalidade a realização de um sistema informatizado que possa facilitar o 

envolvimento da empresa com os funcionários de uma maneira na qual ele tenha maior aproveitamento do 

estabelecimento comercial. 

Referências:  

SWAN, Tom. Delphi: bíblia do programador/ Tom Swan; Tradução: Ana Beatriz T.S.Pereira -São Paulo, 

Berkeley Brasil, 1996. ARAÚJO, Kleitor Franklint Correa de, 1969- Delphi 5 com Banco de Dados para 

Internet / Kleitor Franklint.- São Paulo: Érica, 2000 FERREIRA, Marcos dos Santos, 1963. Delphi 6: 

Tópicos Avançados / Marcos dos Santos Ferreira. – São Paulo: Érica, 2001. 
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TAUBATÉ GAMES - WEB SITE PARA UMA LOJA DE GAMES  

ENJR201858753 

 
Instituição: Escola de Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): ELSON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR 

 

Introdução:  

O projeto realizado pelos alunos do técnico em informática se trata da criação de um site de divulgação e 

venda de jogos de consoles. O objetivo do site é desenvolver um site para auxiliar as necessidades de uma 

loja de jogos eletrônicos, que são divulgar e vender seus produtos.  

Metodologia:  

O projeto foi desenvolvido nos computadores do laboratório de informática da Escola de Aplicação Doutor 

Alfredo José Balbi com auxílio dos professores do curso de informática. Para o desenvolvimento do projeto 

foram utilizadas principalmente as linguagens de programação HTML e CSS, mas também foram utilizados 

os softwares Delphi 7, Visual Basic, InterBase e AutoCAD para a realização da planta da loja física. 

Resultado:  

O projeto desenvolvido atende as necessidades da loja, apresentando uma organização bem trabalhada e 

layout simples, o que torna a navegação no site uma experiência fácil e prática para o usuário, porém, a 

função de venda ainda não se encontra concluída. 

Conclusão:  

Os integrantes do grupo concluem que o site é eficiente, visto que é capaz de cumprir a maior parte de seu 

objetivo que é informar com praticidade aos clientes sobre os produtos da loja sem a necessidade de terem 

que ir a loja física. 

Referências:  

ALVES, William Pereira. Delphi 2005: aplicações de banco de dados com interBase 7.5 e MySQL 4.0.23 

/William Pereira Alves – São Paulo: Érica, 2005. REHDER, Wellington da Silva; PEREIRA, Marcelo Gino. 

Guia Prático HTML Hyper Text Markup Language – Santa Cruz do Rio Pardo-SP: Viena, 2003. 
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GRAVIDEZ TARDIA: FENÔMENO DO NOVO SÉCULO.  

ENJR201863090 

 
Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): PATRÍCIA CRISTINA CARDOSO BUSTAMANTE 

 

Introdução:  

Durante a gravidez, a mulher sofre diversas transformações fisiológicas e emocionais. Porém, nos tempos 

modernos, grande número de mulheres está adiando a gestação para a 4° ou 5° década de suas vidas. 

Médicos consideram ideal o período entre 20 e 29 anos para a gestação. Depois dos 35, a gravidez torna-se 

de risco. Mesmo assim, o Ministério da Saúde afirma que o número de mulheres que tiveram filhos 

tardiamente aumentou 49,5% em 20 anos. Assim sendo, o objetivo da pesquisa é explorar os riscos da 

gestação tardia, além de identificar os motivos que levam à esta decisão após os 35 anos. Ademais, este 

trabalho pretende depreender a situação das mulheres e suas dificuldades ao engravidar. Escolhemos esta 

abordagem por percebemos que a gravidez tardia não é enfatizada. Assim, é de suma importância esta 

pesquisa deste tema, expondo as complicações que uma gestação tardia pode ocasionar. 

Metodologia:  

Para que pudéssemos avaliar os riscos, conhecer os motivos e entender a situação atual da gestação tardia 

nas cidades de Lorena e Cachoeira Paulista, utilizamos uma análise quali-quantitativa, através da aplicação 

de questionários, da análise de textos existentes na literatura presentes em livros e trabalhos acadêmicos e 

entrevistas com profissionais da área da saúde e mulheres que tiveram gestação tardia. O presente 

instrumento de estudo é a forma exploratória, pois tem a finalidade de acrescentar conhecimentos e ampliá-

los. Para a análise quantitativa, inicialmente elaboramos um questionário online. Após isto, partimos para a 

aplicação prática e consequente obtenção de dados. Essa etapa foi realizada em uma rede social.Foi 

solicitado o e-mail e o nome das participantes para que pudéssemos assegurar a veracidade e autenticidade 

das informações. O público alvo solicitado para a participação eram mulheres que tiveram gestação com 

mais de 35 anos. Para a análise qualitativa do tema proposto, realizamos entrevistas com profissionais da 

saúde e com mães que engravidaram com mais de 35 anos para que pudéssemos aprofundar a compreensão 

dessa situação abordada. Também realizamos entrevistas com uma psicóloga, onde abordamos os aspectos 

psicológicos da gestação tardia e com uma obstetra, onde abordamos os riscos materno-fetais. Após esta 

etapa, foi feita uma análise dos dados obtidos. 

Resultado:  

A partir da análise dos dados, averiguamos que 48,4% das mulheres tiverem gestação entre 35 e 36 anos e 

49,4%, entre 37 e 40 anos. A incorporação feminina no mercado de trabalho e seu avanço intelectual são 

fatores influenciadores na decisão do momento oportuno da maternidade. As mulheres que adiaram a 

gestação por motivos de trabalho e estudos representa sua maioria (42,2%). A capacidade reprodutiva reduz 

após os 35 anos por conta do escasseamento dos óvulos, explicando a infertilidade diagnosticada na 

pesquisa,com 11,1% das entrevistadas. Segundo a psicóloga, com maior idade, a mulher encontra-se no 

período de vida marcado pela maturidade financeira e emocional. Porém, ela constata que as mulheres 

também enfrentam preocupações sobre o desenvolvimento fetal. De acordo com as mães entrevistadas, 

muitas optaram em engravidar tardiamente por escolha própria e pelo desejo de obter maior estabilidade 

profissional e emocional antes da maternidade. 

Conclusão:  

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou concluir que são vários os motivos que levaram ao 

aumento do índice de gestações a partir dos trinta e cinco anos. Pode-se destacar o trabalho e os estudos 

como principais influenciadores para a postergação da gravidez. Ao final da pesquisa, é possível constatar 

que com o avanço da idade, a mulher adquire maior maturidade, estabilidade financeira e emocional. Apesar 

de estar mais preparada, a mulher enfrenta dificuldades emocionais relacionadas às preocupações com o 

bom desenvolvimento fetal. Diante do exposto, é fundamental a conscientização dos riscos enfrentados 

durante a gravidez tardia. 
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Introdução:  

Engenharia genética é um conjunto de técnicas utilizadas na edição gênica baseada no DNA recombinante 

para alterar o DNA de um organismo. Dentre elas, encontra-se o CRISPR-Cas9. Cientistas realizaram 

pesquisas com esta tecnologia para a cura do câncer. Além disso, eliminaram completamente o vírus HIV do 

organismo de camundongos, pretendendo começar em breve testes em humanos. Assim, nosso trabalho se 

justifica pelo fato do CRISPR-Cas9 poder ser utilizado na cura de diversas doenças genéticas de maneira 

mais eficiente que os tratamentos atuais, que são demorados, caros e complicados. Também, este tema é 

ainda pouco explorado no ambiente escolar, e um debate sobre o assunto poderá ampliar o interesse dos 

alunos nesta área, gerando futuros profissionais especializados. Temos como objetivo entender a 

importância do CRISPR-Cas9 na cura de doenças e avaliar a percepção dos alunos em relação à tecnologia, 

utilizando como metodologia uma ampla pesquisa de modo a explorar este tema.  

Metodologia:  

Essa pesquisa classifica-se como básica estratégica, sendo o intuito deste estudo esclarecer este método de 

edição genética, utilizando um método de pesquisa exploratório. Nesta pesquisa, o fator a ser identificado e 

sondado será o uso do CRISPR - Cas9 para a cura de doenças genéticas. A abordagem desta pesquisa pode 

ser classificada como quali-quantitativa, já que usamos ferramentas e técnicas estatísticas para essa análise, a 

partir dos questionários aplicados em escolas e pela internet. Além disso, realizamos uma entrevista com um 

biólogo e doutor em bioquímica. Primeiramente, foi elaborado um questionário com o objetivo de avaliar a 

percepção e a opinião das pessoas em geral, com relação à tecnologia CRISPR - Cas9 e seu uso para a cura 

de doenças genéticas. Este questionário foi aplicado por meio da rede social facebook e respondido de forma 

anônima. De acordo com os resultados obtidos, o grupo verificou que grande parte dos respondentes 

(61,2%) não conhecia esta tecnologia, então eles ainda não tinham uma opinião formada a respeito. Sendo 

assim, decidimos restringir a nossa amostra aos estudantes do ensino médio de duas escolas, apenas com o 

objetivo de avaliar qual a porcentagem de alunos que já tinham ouvido falar dessa tecnologia e se este 

conhecimento teria relação com a série cursada e com a área de interesse. Então, de forma anônima, foram 

aplicados para alunos de ensino médio questionários impressos em duas escolas particulares da região. 

Realizamos uma entrevista com o biólogo Gustavo Gross Belchior, bacharelado e licenciado pela 

Universidade de São Paulo (USP) em ciências biológicas, com doutorado em bioquímica pela Universidade 

de São Paulo (USP) e com doutorado sanduíche na University of Southern California, com o intuito de obter 

respostas confiáveis sobre esta moderna tecnologia, nos auxiliando em um melhor entendimento do tema.  

Resultado:  

Dos 252 alunos que responderam à pesquisa, 110 possuem interesse na área de humanas, 72 em biológicas e 

70 em exatas. Sendo que 60,3% dos respondentes nunca ouviu falar sobre CRISPR-Cas9. Foi possível 

verificar que os alunos com interesse na área de humanas e biológicas têm maior tendência em conhecer a 

tecnologia. De acordo com o Doutor entrevistado, que já trabalhou com manipulação genética, as escolas 

não passam muitas informações sobre o método por ser um assunto aprofundado em biologia. O CRISPR-

Cas9 terá muitas funções, em um futuro próximo, de curar doenças, o que explica sobre as pessoas de 

biológicas e humanas terem maior conhecimento. Nosso entrevistado relatou que umas das dificuldades para 

dar início ao tratamento de doenças com o CRISPR é a forma como o DNA modificado será entregue ao 

corpo. Doutor Gustavo também acredita que a princípio os primeiros tratamentos de doenças não serão 

acessíveis.  
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Conclusão:  

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma análise do método CRISPR. Além disso, também 

permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais consistentes sobre a percepção dos alunos do ensino 

médio de duas escolas particulares, uma de Cruzeiro e outra de Lorena. A entrevista com o doutor biólogo 

Gustavo Gross Belchior agregou informações importantes sobre o CRISPR e as pessoas que trabalham com 

esse método. Para mais, foi falado que não é muito divulgado nas escolas porque é uma técnica de nível 

superior. A divulgação do CRISPR faz-se importante, pois, em breve estará presente na vida de vários 

estudantes.  

Referências:  

BROWN, K. V. China lidera a corrida pela cura do câncer com o CRISPR. GIZMODO Brasil. Disponível 

em: <http//m.gizmodo.uol.com.br>. 01 de maio de 2017. Acesso em: 05/05/2018. FERNANDES, Nathan. 

Cientistas dizem ter eliminado HIV em animais vivos pela primeira vez em 08/05/2017. Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/amp/Ciencia/noticia/2017/05/cientistas-eliminam-hiv-do-organismo-de-

animais-vivos-pela-primeira-vez.html. Acesso em 16/03/2018. MacDonald, Cara – 10/04/2018. CRISPR 

Could Cure Genetic Diseases. Disponível em: http://dailyutahchronicle.com/2018/04/10/crispr-could-cure-

genetic-disease/. Acesso em 13/05/2018 ZHANG, Sarah. Tudo o que você precisa saber sobre a CRISPR, 

nova ferramenta de edição de DNA. Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-

saber-sobre-a-crispr-nova-ferramenta-de-edicao-de-dna/ Acesso em: 24/06/2018  

  



 

29 

 

A DIFUSÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA E A TRANSFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA CIDADE DE 

LORENA (SP).  

ENJR201837305 

 
Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): GABRIEL COTRIM DE CESARE PEINADO 

 

Introdução:  

O presente trabalho tem por finalidade enfatizar o estudo da difusão da energia fotovoltaica e de seus 

impactos socioambientais para a cidade de Lorena (SP), considerando que, frente ao cenário mundial, o 

Brasil vive uma constante crise enérgica e que a energia elétrica no país é uma das mais caras da atualidade. 

Assim, os objetivos deste trabalho são investigar e discutir os benefícios que a disseminação do mote traria 

para a cidade de Lorena, enfatizando a proposição de uma cidade voltada para a sustentabilidade.  

Metodologia:  

Para a coleta de dados do trabalho, foram analisados, qualitativamente, uma entrevista semi-estruturada com 

o professor-doutor da UNESP (Campus de Guaratinguetá – SP), José Feliciano Adami, um diálogo com um 

aderente do sistema, assim como as respostas dos representantes da empresa de instalação de placas 

fotovoltaicas Energy Free de Guaratinguetá (SP). Para a análise quantitativa, utilizou-se como ferramenta de 

pesquisa um questionário anônimo veiculado em instituições de ensino públicas e particulares de Lorena 

(SP), para que se pudesse explorar a perspectiva dos alunos da referida cidade com relação à instalação do 

sistema fotovoltaico.  

Resultado:  

Os resultados obtidos indicaram que o espaço amostral investigado desconhece a tecnologia intrínseca à 

obtenção de energia por painéis fotovoltaicos e, ainda, que dispendem indiscriminadamente um valor 

significativo com energia elétrica, uma vez que ao se adquirir a placa fotovoltaica ter-se-ia um retorno 

econômico em um prazo máximo de sete anos de investimento, pagando-se apenas o valor mínimo exigido 

pela distribuidora de energia elétrica da cidade.  

Conclusão:  

A partir do exposto, concluiu-se que a divulgação desse sistema de geração energia sustentável e das suas 

consideráveis vantagens à população lorenense é parte essencial do refino da consciência de qualquer 

cidadão, no que tange ao desenvolvimento e crescimento econômicos em consonância com a 

sustentabilidade, em prol da presente e das futuras gerações. Para finalizar este trabalho, a frase de Pitágoras 

faz-se precisa: “Os homens são miseráveis, porque não sabem ver nem entender os bens que estão em seu 

alcance”.  
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Introdução:  

A tecnologia tem evolui com rapidez a cada tempo, um exemplo prático é a robótica que propicia muita 

comodidade e melhorias tanto em ambientes empresariais como domésticos, a presente pesquisa teve como 

foco um um braços robóticos aplicando sistemas embarcados, pois como sabe-se os braços robóticos que 

antigamente eram reconhecidos por fazerem a montagem de automóveis e por manipular peças em fábricas, 

agora tem auxiliado muito diversos meios aumento a aquisição do mesmo em muitas empresas e aos poucos 

pessoal. Um braço robótico é um manipulador, geralmente programável, com funções semelhantes às do 

braço humano. As ligações do braço robótico estão juntas por articulações que permitem o movimento 

rotacional. A garra do robô é designada como efetuador final e é ligeiramente similar a mão humana. Estes 

robôs podem ser controlados automaticamente ou manualmente e são muito utilizados nas linhas de 

montagem de fábricas, podem ainda ser móveis ou fixos.  

Metodologia:  

Para desenvolver esse projeto usamos a metodologia partindo da compra dos materiais necessários via 

internet (Lojas Online – Mercado Livre), como já visto por nos previamente, o material que compramos vem 

com as instruções necessárias para que possamos nos situar quanto a forma que deve ocorrer a montagem e a 

função de cada peça no projeto final. Usamos também como fonte, vídeos que ensinam no passo-a-passo 

sobre a montagem do braço robótico. Indo para a parte de programação do software, tivemos como base os 

conhecimentos da disciplina de lógica de programação e também pesquisas.  

Resultado:  

Com este projeto alcançamos o objetivo proposto ao qual confirmou-se que a robótica tanto no auxilio de 

fabricas quando no auxilio humano, vem se tornando de grande valia possibilitando o aperfeiçoamento de 

processos que antes lavava tempos hoje este mesmo processo é feito através de métodos e métricas mais 

dinâmicas. 

Conclusão:  

Conclui-se que é muito benéfico para a sociedade e as empresas no geral, pois ninguém “está livre dos 

avanços tecnológico”. podemos demonstrar de forma clara como a robótica se instala nos ramos de produção 

e logística, e como ela agiliza e facilita a produção das linhas de montagem nas indústrias. Nesse sentido, a 

utilização de recursos digitais permite aos operários realizarem seu trabalho de forma mais rápida e 

eficiente. Além disso, ao fazermos os testes do projeto confirmamos que é algo que pode ser incrementado 

em quase tudo, até mesmo na medicina, como já vem sendo discutido por algumas instituições. 
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Introdução:  

Jacques Félix foi o bandeirante fundador de Taubaté entre 1939 e 1940, estima-se que ele tinha mais de 70 

anos quando chegou à região o nome da escola foi dado para homenageá-lo. Durante sua existência ela 

passou por períodos grandiosos e outros que quase resultaram em seu fechamento. Inaugurada em 1938, 

recebendo inicialmente o nome de 4° Grupo Escolar Jacques Félix, durante seu período mais difícil segundo 

a diretora atual, o maior problema encontrado foi a falta de identificação da comunidade com a escola, para 

reerguera-la foi realizado um trabalho que envolveu comunidade, alunos e equipe gestora, salas foram 

fechadas, reformas foram feitas e vários projetos foram realizados para estimular o envolvimento dos alunos. 

Após 10 anos a escola ressurge novamente, seu IDESP passou de 0.97 para 3.31, atendendo por volta de 750 

alunos de 20 bairros, é a maior escola de ensino médio da Diretoria de Ensino de Taubaté. 

Metodologia:  

Para entender a história da Escola Estadual Jacques Félix, o primeiro passo foi a realização de duas 

entrevistas: a primeira foi realizada com uma ex-aluna e moradora de uma das comunidades atendidas pela 

escola, ela nos deu informações sobre como era o funcionamento da escola durante os anos que estudou lá. 

A segunda entrevista foi realizada com a diretora atual da escola, Profa. Cristiane Maria Martins Santos, que 

nos informou tanto sobre a parte pedagógica da escola como administrativa. Dentre algumas das perguntas 

estão: 1) Quantos alunos a escola possui hoje? 2) Quais os bairros atendidos pela escola? 3) Qual a principal 

dificuldade encontrada quando você assumiu a direção da escola? 4) O que ainda precisa melhorar? 5) Qual 

o IBED ( Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da escola a atualmente? Em conversa com ela, 

foram obtidas várias informações que auxiliaram na realização desse trabalho. Para coletar algumas 

informações faltantes utilizamos também a internet embora a maior parte do trabalho tenha sido 

desenvolvida com base nos relatos da nossa diretora.  

Resultado:  

Com o resultado de nossa pesquisa, foi possível saber um pouco mais sobre o passado da nossa escola, suas 

transformações e sua importância desde sua fundação até os dias atuais. Além da interação com a 

comunidade tem também o esforço de funcionários e alunos para manter o bom funcionamento da escola e 

garantir que ela continue o que é hoje. Conseguimos observar que apesar de alguns acontecimentos que 

quase resultaram no seu fechamento ela se manteve de pé, o desempenho escolar da nossa escola também 

melhorou muito de uns anos pra cá, assim como sua infraestrutura que hoje pode receber projetos da Escola 

da Família. Hoje ela se tornou um ambiente resultado de muito trabalho de equipe, embora possam surgir 

novos obstáculos ao longo do caminho acreditamos que ela se manterá de pé durante muitos e muitos anos. 

Conclusão:  

Por fim concluímos que este trabalho nos ajudou a valorizar a história da escola que temos atualmente. 

Antigamente a escola não tinha toda essa estrutura, nem apoio da sociedade como já havíamos mencionado. 

Mas depois de muito esforço e dedicação da equipe gestora, funcionários, alunos e comunidade 

conseguimos transformar a Escola Jacques Félix em uma das melhores escolas estaduais de Taubaté. 

Esperamos que a escola melhore cada vez mais e seja uma referência para a comunidade em si, e outras 

escolas. O Jacques tem uma linda e importante história na nossa cidade e para os alunos que ela forma.  
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Introdução:  

O hoje conhecido Esporte Clube Taubaté, surgiu em 1904, com o nome Clube Sportivo Taubateense. Seu 

futebol começa a ganhar destaque após a conquista do primeiro campeonato disputado apenas por clubes do 

interior de São Paulo. A conquista da Taça Parafuso em 1919, coloca o time de Taubaté em evidência, 

conquistando posteriormente outras duas vezes o título de campeão do interior (1926 e 1942) Durante sua 

primeira passagem na série A.A do Paulista o Taubaté se manteve durante 8 anos, o acesso só foi garantido 

após a conquista do título de Campeão do Centenário em 1955. Com o passar dos anos o Burro da Central 

como é conhecido atualmente passou por muitas dificuldades chegando até a permanecer um período na 

série A-3 do Paulista, apesar disso em dias de jogos os torcedores da cidade são presença garantida, 

principalmente se o adversário for o time de São José dos Campos.  

Metodologia:  

A nossa pesquisa foi construída inicialmente por meio da coleta de informações e dados históricos, para isso, 

utilizamos livros encontrados no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica de Taubaté (CDPH) em 

visita juntamente com a professora de geografia, além disso, coletamos algumas informações sobre o 

conteúdo em jornais e sites da internet. Recentemente foi inaugurada no Taubaté Shopping uma loja/museu 

que possui uma exposição sobre o Esporte Club Taubaté, esse foi o segundo passo da pesquisa fomos até lá 

saber mais sobre como era o funcionamento do clube, lá conseguimos ajuda dos funcionários da loja que 

auxiliaram na realização do trabalho. Por fim conversamos também com alguns torcedores que contaram 

histórias sobre o clube, juntamos todas as informações recolhidas e demos inicio ao nosso trabalho.  

Resultado:  

Hoje a formação do time e do estádio se tornou uma parte importante na história da cidade, pois mostra que 

Taubaté não tem só literatura, mas também grandes jogadores e importância no futebol de São Paulo e do 

Vale do Paraíba. Apesar do time atual do Taubaté estar bem abaixo do rendimento em comparação com 

alguns anos atrás ele não perdeu seu brilho, juntamente com os títulos e conquistas que já foram ganhos o 

time ganhou uma torcida bem estruturada por causa do seu desempenho, bom futebol e garra nos jogos que 

faz questão sempre que pode de participar e torcer pelo time. Atualmente o Esporte Club Taubaté representa 

um dos mais importantes times de futebol do Vale tendo como principal rival o São José Esporte Clube que 

durante anos veem fazendo jogos bem disputados. 

Conclusão:  

O time faz parte da grande história da nossa cidade, fazendo com que o assunto se torne interessante quando 

estudado. A fundação do Esporte Clube Taubaté trouxe a cultura do futebol para a nossa cidade tanto que foi 

construído até um estádio para o nosso querido time o Estádio Joaquim de Moraes Filho mais conhecido 

como Joaquinzão. Foi interessante estudar sobre o clube, pois não sabíamos a fundo sobre a sua história, 

aprendemos também que com perseverança o time se tornou forte e importante para a cidade. 
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Introdução:  

O mercado de entretenimento vem crescendo a cada dia, segundo o Ancine (Agência Nacional do Cinema) 

só no ano de 2015, foram registrado 172,9 milhões de espectadores nas salas de cinema do Brasil. A sua 

influência está muito presente principalmente em crianças e adolescentes que se vem cada vez mais 

hipnotizados por esse mundo. Estudos comprovam que o consumismo vem crescendo principalmente no 

público mais jovem e que isso é causado em grande parte pela influência que os filmes, séries e novelas 

exercem sobre eles. Muitos deles acabam sofrendo uma sobrecarga de informações e tendências que afetam 

sua relação com a sociedade e a percepção de si mesmo. O mercado cinematográfico aproveita que tem 

como público alvo os jovens para manipula-los, criando a forma de como devem se impor na sociedade, 

com uma imagem fictícia e perfeita, a qual seria praticamente impossível.  

Metodologia:  

Para realizar nosso trabalho fizemos o uso de internet, utilizando vários sites para recolher uma maior 

quantidade de informações sobre o assunto. Posteriormente realizamos também dois questionários, um 

especificamente para a psicóloga Cintia Monteiro e o outro para duas adolescentes que sofrem de alguma 

doença/distúrbio relacionados ao tema abordado. Apresentamos também uma pesquisa de campo com sete 

adolescentes diferentes que responderam cada uma duas questões. Nosso trabalho preza pelo ponto de vista 

dos adolescentes em relação ao mercado cinematográfico e sobre como a sociedade reage e abrange os 

assuntos em relação aos adolescentes. Sendo assim uma metodologia comparativa, buscando compreender 

pontos de vista diferentes. No desenvolver do trabalho muitos dos adolescentes apresentaram certa 

dificuldade para falar em relação à sociedade, pois muitos acham que a mesma não abrange o suficiente e 

não fala abertamente sobre essa grande porcentagem de adolescente. Perguntas utilizadas: *para o psicólogo: 

1-O número de adolescentes que possuem algum transtorno relacionado à influência da mídia está maior ou 

menor que os dos anos anteriores? 2- Quais são as influências que o mercado cinematográfico apresenta na 

vida dos jovens? 3- Como a mídia está associada ao processo depressivo? 4-Quais os sintomas a pessoa que 

sofre de uma dessas doenças pode apresentar? 5-O mercado cinematográfico tem como publico alvo os 

jovens, porque talvez eles sejam mais influenciáveis? *para 07 jovens: 1) Você já comprou algum produto 

ou pediu para seus pais comprarem porque estava na mídia? 2) Você realmente estava precisando desse 

produto? *para duas adolescentes que apresentaram algum tipo de problema relacionado ao assunto: 1-

Algum filme ou série influenciou nesse processo? 2-Você recebeu ajuda de algum especialista? 3-Você acha 

que os jovens que sofrem com esse problema estão sendo bem amparados?  

Resultado:  

Hoje com o avanço tecnológico é preocupante o crescimento do desenvolvimento de doenças mentais e do 

consumo exagerado, apresentado no comportamento dos jovens, que são diariamente influenciados pela 

mídia. Segundo a psicóloga Cintia Monteiro o que preocupa é que alguns filmes com foco no público jovem 

estão fazendo uma conexão entre violência e uma variedade de comportamentos de risco como sexo, bebida 

e fumo, entretanto segundo ela não são apenas os jovens que podem sofrer de alguns transtornos 

relacionados à mídia. Reparamos também que o assunto é pouco conhecido, muitos não tem a devida 

orientação sobre os assuntos relacionados a doenças psicológicas e o consumo de algo ilegal, tornando mais 

difícil uma conversa abertamente dentro de casa.  

Conclusão:  

Concluímos que os responsáveis tem que ter a devida atenção na classificação e no comportamento de seus 

filhos mesmo que eles não apresentem sintomas visíveis. Notamos também que assuntos relacionados a 

doenças psicológicas não são colocados tão abertamente pela sociedade, seja por vergonha ou medo da 

exposição, mesmo que o número de jovens que necessitem de algum tipo de ajuda psicológica só aumente 

com o passar dos anos. 
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ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO MASCULINO E A CONSTRUÇÃO DA NOVA MASCULINIDADE  
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Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução:  

Segundo Simone de Beauvoir no livro “O segundo sexo” (1949), “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. O 

mesmo pode ser dito aos homens, os quais são bem vistos, ou ao menos normalizados, ao terem uma 

postura, dita como masculina, prezando pela força em demasia e, acima de tudo, o controle do gênero 

oposto, as mulheres. Isso acontece, pois o gênero masculino é estimulado pela mídia, família e até mesmo os 

próprios homens a terem um comportamento dominante o qual oprime a mulher, isso seria o que chamam de 

patriarcado. Nosso objetivo é observar o surgimento de uma “nova masculinidade” e investigar os 

malefícios dos estereótipos de gênero, contextualizando-os com a opressão feminina, para que haja assim a 

conscientização sobre os malefícios dos estereótipos masculinos. É preciso, também, entender a hierarquia 

de gêneros, mostrando que essa existe apenas devido ao controle que os homens acreditam que devem ter 

sobre as mulheres.  

Metodologia:  

Em nossa pesquisa de campo, utilizamos dois procedimentos metódicos: quantitativo, apto a apontar e 

calcular análises estatísticas; e qualitativo, a fim de aferir e analisar outros dados coletados. Em relação ao 

nosso trabalho, o objetivo é investigar a visão da masculinidade contemporânea e estudar o comportamento 

dos homens no que diz respeito à violência e a construção de uma falsa visão sobre eles mesmos, através de 

questionários com caráter exploratório, via papel e entrevistas em forma de relato. Para estabelecer a 

organização dos métodos, seguimos as seguintes etapas: 1. Revisão de literatura com levantamento tipo 

estado da arte e análise de artigos. Além disso, fizemos assistimos a filmes premiados como Moonlight 

(2107, Barry Jenkins) e documentários como “The Mask You Live In” (2015, Jennifer Siebel Newsom) a 

fim de contextualizar com nossa temática. 2. Aplicação de 213 questionários fechados, de forma anônima, 

distribuídos em escola particular na cidade de Lorena – SP, para alunos do 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º 

(terceiro) anos, do Ensino Médio. Nossa intenção é de compreender quais tipos de comportamentos são 

vistos como femininos e masculinos, fortalecendo a visão do estereótipo de gênero.Para os procedimentos de 

análise, o grupo dividiu os questionários a partir dos gêneros masculino e feminino, criando assim, um 

“padrão” para as respostas que se hegemonizam, de acordo com as perguntas propostas. Após as etapas 

descritas anteriormente, o grupo fez a tabulação das respostas tanto alternativas, quanto dissertativas das 

análises quantitativas e qualitativas. No capítulo a seguir, apresentamos o resultado, cujos dados serviram de 

base para nossa análise e conclusão a respeito do assunto.  

Resultado:  

A partir dos dados analisados percebeu-se que existe uma masculinidade tóxica a qual naturaliza, entre os 

homens, o assédio às mulheres, a agressividade e a violência entre os meninos, fruto da cultura patriarcal.  

Conclusão:  

A violência como tema constantemente presente durante a pesquisa, mostra-se um veículo de extrema 

importância para o masculino, com base em dados, vimos que ela afeta diversas faixas etárias, começando a 

moldar o indivíduo desde a juventude. Como reflexo, mulheres sofrem por uma “masculinidade tóxica” que 

há muito as assola, sem perspectiva visível de mudança por parte masculina. Com a ajuda de questionários, 

foi possível ver como esse pensamento bivalente está presente na sociedade e como personalidades são 

moldadas a partir de seu gênero.  
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O DESMATAMENTO NO VALE DO PARAÍBA COM FOCO NA CIDADE DE TAUBATÉ  
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Introdução:  

Desmatamento é o processo que dá quando se destrói uma floresta, ou área de preservação ambiental. 

Atualmente causado em sua maioria pelas atividades humanas, isso acontece desde que o Brasil foi 

descoberto, até porque ele sempre foi visto como uma colônia de exploração. A ocupação do Vale do 

Paraíba com as plantações de café pecuária e posteriormente plantações de eucalipto e aumento urbano fez 

com que grande parte da cobertura vegetal fosse destruída a partir da década de 1930. Entre o período de 

2014 e 2015, Taubaté estava entre as seis cidades que mais desmataram no Vale do Paraíba, segundo o 

Portal G1, apesar disso a cidade se mostra preocupada em melhorar seus dados onde segundo o jornal O 

Vale Taubaté vai contratar uma empresa para elaborar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica.  

Metodologia:  

Para dar início ao trabalho dividimos a coleta de informações em três partes: na primeira fizemos várias 

pesquisas em sites e reportagens relacionadas ao meio ambiente, para identificar os maiores causadores do 

desmatamento e porque isso ocorre. Posteriormente pesquisamos em alguns livros e artigos científicos sobre 

o assunto abordado. Por fim, na terceira parte do projeto foram feitas algumas perguntas para pessoas 

conhecidas para saber qual a opinião delas sobre o tema abordado.  

Resultado:  

No questionário aplicado possível observar que uma grande porcentagem não vê o desmatamento do Vale 

como algo prejudicial para seu dia a dia, acreditam ainda que desmatamento não é uma coisa que deveriam 

lutar contra. Por outro lado uma porcentagem acredita que o desmatamento prejudica sim a qualidade de 

vida da população e que é uma coisa grave, que deveria ser mudada e combatida. Foi possível verificar 

também que um dos principais motivos para o desmatamento do Vale do Paraíba é o aumento de fábricas 

resultado do aumento das necessidades humanas onde quanto maior o seu número, mais matéria prima é 

necessária, resultando no aumento da quantidade de árvores cortadas. Além disso, fatores como poluição, 

queimadas provocadas por homens e até mesmo por raios, plantação de eucalipto e expansão do espaço 

urbano são outros motivos para o aumento do desmatamento no Vale do Paraíba.  

Conclusão:  

O nosso grupo escolheu o tema desmatamento porque infelizmente apesar de ser um tema muito debatido e 

muito citado, não há muito resultado de melhora e pouco se é investido para solucionar esse problema. É 

importante reafirmar que precisamos sim preservar o meio ambiente, pois se não preservarmos e agirmos, 

como consequência um dia o mundo que conhecemos poderá sofrer varias transformações, uma delas, por 

exemplo, já está acontecendo, o aquecimento global, um grande problema enfrentado atualmente que é 

resultado das ações humanas no meio ambiente.  
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Introdução:  

O funk carioca, que chegou ao Brasil por volta da metade do século XX, veio como sendo uma forma de 

expressão e representação de parte dessa classe desprezada: os moradores das favelas do Rio de Janeiro. A partir 

do início do século XXI, esse segmento musical foi ganhando cada vez mais espaço e sendo altamente 

consumido, não só põe aqueles que o produzem, mas também por todOs os outros grupos. Desde sua chegada no 

Brasil, o funk passou por inúmeras fases em que o tema de suas letras transformou-se totalmente, variando desde 

letras relatando a vida dos moradores das comunidades até as que encontramos atualmente: uma completa 

erotização e inferiorização da mulher. Portanto, dentro deste cenário de expansão do funk carioca, temos, 

juntamente com ele, a expansão da objetificação da mulher por meio das letras de músicas deste ritmo musical.  

Metodologia:  

Os métodos utilizados nesta pesquisa foram o qualitativo e o quantitativo. O primeiro no qual se fizeram análises 

descritivas, e o segundo em que se utilizaram cálculos e estatísticas. O propósito desse trabalho é investigar o 

funk carioca e sua representação, seja como um meio libertador (no qual há a representação de um grupo 

minoritário de negros moradores de periferia, em sua maioria) ou como um meio conservador (em que há a 

opressão de um grupo também minoritário, as mulheres). Para isso, far-se-á, por meio de uma pesquisa científica 

de caráter exploratório através de um questionário, via papel impresso, com respostas anônimas. Para organizar 

os métodos, seguimos a seguinte sequência: 1. Análise de letras de músicas que evidenciavam, através das fases 

do estilo, tanto o lado libertador da periferia, quanto o objetificador da mulher. 2. Pesquisa de campo: Foi 

realizada de forma qualitativa, ou seja, por meio de um questionário anônimo. Aplicamos cerca de 600 

questionários para alunos do Ensino Médio, em duas escolas públicas e duas privadas, da cidade de Lorena-SP, 

com o intuito de analisar tanto o gênero feminino, quanto o gênero masculino. Para uma melhor análise de dados, 

o grupo dividiu os questionários entre os gêneros masculino e feminino, distinguindo-os entre alunos de escola 

pública e privada. Por último, para que houvesse uma melhor análise, dividiu-se entre aqueles que consomem tal 

ritmo musical com frequência e aqueles que não e, posteriormente, entre aqueles que consomem sozinhos e 

aqueles que consomem só com amigos e/ou em festas. 

Resultado:  

Após contabilizar e averiguar os dados obtidos em nossa pesquisa foi possível a formulação de algumas 

hipóteses. Pôde-se concluir que, apesar de as mulheres compreenderem o que as letras dizem, elas consomem 

voluntariamente e sobrepõem o ritmo à letra mostrando certo descaso, mesmo a grande maioria reconhecendo a 

existência da depreciação da imagem feminina nas letras de funk. Somado a isto, está o fato de que os homens 

não consideram a depreciação feminina como machismo, mostrando a falta de conhecimento sobre tal ideologia. 

Foi possível concluir também que embora os homens tenham o conhecimento do machismo e da depreciação da 

imagem feminina nas letras, estes escutam frequentemente e voluntariamente sustentando o modelo de sociedade 

machista colocando as mulheres como inferiores e submissas.  

Conclusão:  

Por mais que, neste ponto de vista, tal segmento musical seja um meio libertador, em um quadro onde existe a 

opressão de um grupo também minoritário, as mulheres, ele há de ser considerado um meio conservador. 
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ASSÉDIO SEXUAL NAS ESCOLAS DE LORENA: VIOLÊNCIA DE GÊNERO E RELAÇÃO DE PODER  
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Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução:  

Em 2017, inúmeras atrizes passaram a denunciar casos de assédio, abrindo a discussão sobre o assunto. 

Tendo em vista todo esse contexto, é sabido que o assédio está presente em muitos lugares e datas. Este 

trabalho abordará o assédio sexual no âmbito escolar e como ele se relaciona com a violência de gênero e a 

relação de poder. Essa discussão ainda é um tema que gera muitos tabus, os quais levam à camuflagem do 

ato e a falta de informações, impedindo seu reconhecimento. Tendo isso em vista, e outros casos, como os 

recentes protestos na mídia, bem como a ideia clara de que o mundo não está mais aceitando tais tipos de 

atitudes, o grupo foi motivado a abranger tal discussão.  

Metodologia:  

Nesta pesquisa, o grupo utilizou as seguintes vias metódicas: quantitativa e qualitativa, sendo que com a 

primeira é possível estabelecer e avaliar análises estatísticas; e com a seguinte sendo possível revelar as 

qualificações de dados apurados. Em relação aos objetivos, o trabalho pretende, por meio de uma pesquisa 

científica de caráter exploratório, verificar as relações de poder presenciadas pelas meninas no âmbito 

escolar. Para contemplar essa análise, foram passados questionários, de forma anônima, via papel impresso. 

Para organizar os métodos, seguimos a seguinte sequência: 1. Em análise quantitativa, foram aplicados 198 

questionários entre o nono (9º) ano do Ensino Fundamental II, primeiro (1º), segundo (2º) e terceiro (3º) 

anos do Ensino Médio em instituições privadas e públicas da cidade de Lorena-SP. O intuito foi analisar 

diferentes percepções sobre assédio sexual no ambiente escolar. 2. Realização de entrevistas com quatro 

meninas que já sofreram assédio sexual no âmbito escolar. Das entrevistadas, três são estudantes de escola 

privada, sendo suas idades 14 (quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos; e uma estudante de rede pública, 

com 15 anos.  

Resultado:  

A análise dos dados evidenciou que a instituição escolar, a qual deveria abrigar princípios morais, acaba 

acoitando um grave número da violência sexual, que por sua maioria, termina como um crime 

inconsequente.  

Conclusão:  

Pôde-se concluir que há um número preocupante de meninas que sofreram assédio de natureza sexual no 

âmbito escolar, o que contradiz o papel de segurança e ética das instituições escolares na sociedade. 
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A SAÚDE DOS BRASILEIROS POR CONTA DA MÁ ALIMENTAÇÃO  
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Introdução:  

Os alimentos industrializados mudaram a vida das pessoas com o decorrer dos anos, principalmente depois 

da criação dos fast food a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros teve uma drástica queda. Eles se 

tornaram uma opção fácil e rápida em um tempo onde o que menos se tem é tempo propriamente dito. A má 

alimentação associada à falta de atividade física contribui para o surgimento de muitas doenças: problemas 

cardíacos, obesidade, diabetes entre outras. De todos os países da América do Sul, ninguém gasta mais em 

fast food do que os brasileiros, por se tratar de um serviço rápido e eficiente ele está ganhando a simpatia de 

consumidores do mundo inteiro e gerando preocupação entre médicos e nutricionistas. 

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho primeiramente foram utilizados meios virtuais como sites de pesquisas e 

indicadores (IBGE) sobre a má alimentação da população brasileira, também foram utilizados trabalhos 

escolares realizados por alunos com base em estudos feitos pelo EAE Business School, com o intuito de 

informar a população os riscos causados e que poderão ser agravados com o passar do tempo por conta do 

consumo de excessivo de fast food e alimentos industrializados. A segunda parte do trabalho ocorreu por 

meio da entrevista com a nutricionista Dra. Cláudia Iria Marques Romano, nela pudemos obter mais dados 

de como uma alimentação desregrada é prejudicial a saúde. Perguntas feitas para a nutricionista Dra. 

Cláudia Iria: 1)Qual os malefícios dos produtos industrializados? 2)Comer pouco é prejudicial a saúde? 

3)Como a falta de tempo influência na alimentação? 4)Quantas refeições por dia é o ideal? 5)Qual a 

quantidade certa de calorias devemos ingerir diariamente? Por fim após a coleta de dados e entrevista com a 

nutricionista os resultados e conclusão serão apresentados posteriormente.  

Resultado:  

Nos dias atuais, com toda a pressa e correria diária, várias vezes recorremos a alimentos prontos ou fáceis de 

serem consumidos. Segundo a Doutora Claudia Iria Romano, nutricionista clínica e esportiva, os produtos 

industrializados para permanecer nas prateleiras até serem comprados pelo consumidor, receberam alguns 

agentes conservantes que aumentam o prazo de validade do produto e não os deixam estragar rapidamente 

estes agentes conservantes são nocivos a nossa saúde quando consumidos com frequência, e podem causar 

várias doenças. Apesar disso muitas pessoas ainda tentam manter uma dieta equilibrada com frutas e 

verduras, além de manterem a tradição de alguns alimentos como o arroz e feijão. Foi possível observar 

também que os preços influenciam na alimentação das pessoas, pois o consumo de alimentos saudáveis 

tende a diminuir em famílias com maior poder aquisitivo. 

Conclusão:  

Com o decorrer da realização deste trabalho concluímos que o índice de pessoas obesas e consumidoras de 

alimentos industrializados e fast food vem aumentando cada vez mais a cada ano, consequentemente a 

quantidade de empresas desse setor vem se multiplicando e gerando mais consumidores, indicando que uma 

parcela da população é indiferente quando se trata do assunto saúde e educação alimentar. Já a grande 

maioria da população está mudando seus hábitos de vida, procurando praticar exercícios e ter uma 

alimentação mais equilibrada.  
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Introdução:  

A alimentação indevida dos jovens tem sido um assunto cada vez mais mascarado pela sociedade, fato que 

talvez se deva à praticidade dos produtos industrializados, ao status trazido por estes e, também, pelo grande 

número de propagandas que buscam persuadir o adolescente. A falta de repercussão sobre esta questão, pode 

ser observada em uma específica pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

mostra, entre 1980 a 2008, um aumento de quase 30% da população brasileira que consome de forma 

exagerada produtos altamente industrializados. Na fase da vida que pretendemos avaliar, é provável que o 

jovem já possua liberdade de escolha do que deseja consumir, podendo ser tanto em sua casa, quanto na 

escola. Justamente por isso, esperamos descobrir se o nosso alvo de pesquisa procura seguir os 

recomendados hábitos alimentares, o que não condiz com os dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS).  

Metodologia:  

O objetivo do trabalho é desvendar os hábitos de consumo alimentar de adolescentes do 1º (primeiro) ao 3º 

(terceiro) ano do Ensino Médio, por meio de uma pesquisa científica, como se dá essa relação entre 

adolescentes e comida, através de questionários anônimos, via papel impresso. Para organizar os métodos, 

seguimos a seguinte sequência: 1. Em análise quantitativa, foram aplicados 220 questionários entre o 

primeiro (1º), segundo (2º) e terceiro (3º) anos do Ensino Médio em instituição privada da cidade de Lorena 

-SP. O intuito foi, além de descobrir o cotidiano alimentar desses adolescentes, confrontar suas respostas 

com a análise do lixo coletado nas salas, próximo método a ser descrito. 2. Coleta do lixo de seis salas de 

aula, as mesmas que responderam os questionários, uma semana de cada mês entre abril e junho. Após essa 

etapa, o grupo separou o conteúdo em dois segmentos: industrializados, embalagens, garrafas, etc; e 

orgânicos, cascas de frutas e restos de alimentos. Essa diferenciação proporcionou fazer a relação com os 

dados coletados nos questionários. Assim, pode-se visualizar, ao menos na parte das refeições feitas na 

escola, se eles foram respondidos com veracidade ou não. Na sequência, foram observados os alimentos 

mais constantes e em maior quantidade no lixo para que pudéssemos fazer um balanceamento médio da 

quantidade de substâncias consumidas (sódio, por exemplo).  

Resultado:  

Os resultados dos questionários apontam uma visão mais generalizada do modo alimentar dos estudantes, 

constatando suas preferências, como salgados da cantina ou um alimento trazido de casa. Já a análise do 

lixo, traz mais especificamente as discrepâncias dos hábitos alimentares de acordo com as séries do curso. 

Conclusão:  

Conclui-se que existem perigos biológicos sobre alguns modos alimentares que acompanham as classes, os 

mesmos são explicados por teorias como o amadurecimento e a pressão sofrida pelos estudantes durante o 

processo acadêmico de formação no Ensino Médio. 
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Introdução:  

Apesar de a independência feminina ser uma conquista muito recente na História da Humanidade, os 

métodos de contracepção sempre foram buscados por elas e por toda a sociedade. Nesse contexto, surgiram 

as primeiras pílulas contraceptivas comercializadas nos Estados Unidos. No século atual, são utilizadas por 

mais de 100 milhões de mulheres em todo mundo. No entanto, sabe-se que a ingestão de hormônios 

sintéticos pode causar, entre outras doenças, a trombose, por isso torna-se importante discutir métodos os 

quais não sejam prejudiciais a sua saúde. O Método Billyings é um método contraceptivo natural, baseado 

na observação das diferentes texturas do muco vaginal da mulher, e a partir dessa observação é possível 

saber quando se está no período fértil, sem causar nenhum malefício a saúde da mulher, prevenindo a 

gravidez.  

Metodologia:  

Na presente pesquisa foram utilizados dois procedimentos metódicos: quantitativo, capaz de apontar e 

calcular análises estatísticas; e qualitativo, expressando a qualificação dos dados coletados. Quanto ao 

objetivo, o propósito desse trabalho é verificar, por meio de uma pesquisa científica de caráter exploratório, 

o conhecimento, a aceitabilidade e o uso do planejamento familiar natural. Para organizar os métodos, 

seguimos a seguinte sequência: Em análise quantitativa, realizamos uma pesquisa na plataforma Google 

Forms. Para os procedimentos de análise, o grupo dividiu os questionários a partir dos gêneros masculino e 

feminino, criando assim, um “padrão” para as respostas que se hegemonizam, de acordo com as perguntas 

propostas. 

Resultado:  

A análise dos resultados obtidos nos permite concluir que o Método Billings ainda é muito desconhecido 

pelas mulheres, tornando sua divulgação algo fundamental para a saúde e corpo da mulher. A expectativa 

era que, ao divulgar o método natural Billings, a mulher poderia conhecer melhor seu corpo, empoderando-a 

nas escolhas e estilo de vida que ela deseja levar. 

Conclusão:  

Analisando esses dados podemos concluir que o Método Billings ainda é um método desconhecido pelas 

pessoas, e o quão importante é a divulgação e desmistificação desse método, já que podemos ver o número 

de mulheres insatisfeitas por conta dos malefícios que os artificiais podem lhe causar. O Método Billings 

funciona exclusivamente para a contracepção, tendo a mesma função da pílula contraceptiva, e se seu uso 

for feito corretamente haverá a mesma eficiência.  
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Introdução:  

O O projeto para construção de um fogão solar partiu de um grupo de alunos do Ensino Médio do Programa 

de Ensino Integral da EE Monteiro Lobato que participaram da eletiva de iniciação cientifica . O fogão 

solar, assim chamado por utilizar a luz solar para iniciar o processo de refração de raios solares, tem como 

função o fornecimento de energia térmica para o alimento de forma controlada e econômica. Para montagem 

do fogão solar são utilizados materiais recicláveis, tais como caixa de papelão, papel alumínio entre outros 

que geralmente são descartados poluindo o meio ambiente. A reciclagem é uma atividade que alcança os três 

pilares do desenvolvimento sustentável: benefícios sociais, econômicos e ambientais 

Metodologia:  

O funcionamento do fogão solar é baseado no processo físico denominado de refração, ao entrar em contato 

com o sol imediatamente começa um processo de amplificação de seus raios solares que ocorre por meio do 

rebatimento de raios solares e assim forma uma região de alta temperatura . Assim possibilitando o 

aquecimento de água e alimentos já os raios solares não conseguem escapar e então ficam contidos dentro da 

caixa e por muito graças ao ângulo de incidência solar que é muito próximo de 45°C também por conta 

desse ângulo foi escolhido esse modelo de irrigador já que com seu formato diferente de outros modelos não 

se faz necessário a constante mudança de posição já que com suas quatro paredes refletoras distribuídos de 

forma paralela entre si já que mesmo com a mudança de posição do sol sempre uma das placas estará 

recebendo as incidência dos raios solares.  

Resultado:  

O fogão solar é capaz de aquecer alimentos de forma que não se é necessário a utilização de recursos como a 

eletricidade ou o gás .  

Conclusão:  

O forno solar não usa gás, nem lenha, nem energia elétrica: o calor que cozinha o alimento vem diretamente 

do sol, cujos raios multiplicam-se ao encontrar as superfícies espelhadas do forno. Claro que, apesar de 

atingir temperaturas surpreendentes, possibilitando assar um bolo em uma hora e meia, o forno solar é 

totalmente dependente da condição climática e, portanto, não dá para achar que um dia todas as pessoas 

terão um casa .  
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Introdução:  

Os fungos apresentam grande diversidade de espécies, importância médica e são os principais 

decompositores nos ecossistemas, além de serem utilizados na alimentação. A dispersão dos esporos se dá 

pelo vento, que propicia a colonização, e o desenvolvimento ocorre em ambientes que tenham as condições 

ideais de temperatura e umidade. Em áreas urbanas, os ambientes externos possuem muitas espécies de 

fungos, devido a maior exposição, mas nos locais fechados como as residências, é possível encontrar vários 

fungos, pois também possuem condições propícias de temperatura e umidade. Diante disso, o objetivo do 

estudo foi comparar se o número de colônias e morfoespécies de fungos eram iguais dentro e fora de 

residências sendo que a hipótese inicial foi de que o número de fungos fora das casas seria maior. 

Metodologia:  

O projeto foi desenvolvido pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e o 3º ano do curso técnico em 

Análises Clínicas da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi durante 1 mês em 2018. Primeiramente, foi 

preparado o meio de cultura com 8 tabletes de caldo de carne dissolvidos em 500ml de água juntamente com 

4 colheres de sopa de açúcar. A cada 1 colher de gelatina sem sabor em pó foi adicionado 3 colheres da 

mistura anterior, seguindo as instruções de preparo da gelatina. Em seguida, foi inserida uma colher da 

solução, ainda cremosa, em pratos plásticos de bolo enumerados de 1 a 25 com a letra D (dentro de casa) e 

de 1 a 25 com a letra F (fora de casa) e após 10 minutos, os pratos foram esterilizados em chama e lacrados 

em plástico filme. Após, os alunos do 9º ano foram divididos em duplas e cada uma recebeu dois pratos com 

as iniciais D e F e a mesma numeração e foram instruídos a levar para casa e colocar o prato D na cozinha 

(longe de equipamentos com calor) e o F na área de serviço (em local coberto). Depois de 24 horas os alunos 

lacraram as amostras com plástico filme e levaram para a escola. No Laboratório de Ciências os pratos 

foram envolvidos em plástico preto e armazenados em temperatura ambiente. Após uma semana, as 

amostras foram levadas ao Laboratório de Botânica da Unitau onde os alunos do 9º ano, com a ajuda dos 

alunos do técnico e de professores, contaram o número de colônias e a quantidade de morfoespécie de 

fungos com o auxílio de lupa eletrônica. Os alunos do técnico passaram os dados para planilhas do Excel, 

construíram gráficos e discutiram os resultados. 

Resultado:  

De acordo os resultados, não houve diferença significativa no número de colônias e de morfoespécies entre 

as duas áreas pesquisadas. Foram encontradas em média 45,33 colônias na cozinha e 42,50 colônias na área 

de serviço; 6 morfoespécies na área interna e 8 na área externa. 

Conclusão:  

A diferença entre os números de fungos encontrados nas duas áreas das casas não foi significativa ao 

contrário do esperado pela hipótese inicial. Assim, ambientes internos de residências apresentam grande 

potencial de colonização de fungos e devem ser arejados e limpos para diminuir em especial a ocorrência de 

fungos prejudiciais a saúde. 
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Introdução:  

Atualmente, uma empresa que visa crescer e gerar cada vez mais lucro precisa utilizar todas as ferramentas 

disponíveis, e junto com este crescimento vem o desafio de administrar diversos dados que são gerados e 

precisam ser armazenados dentro da empresa. Pensando neste problema foi desenvolvido este projeto, que 

procura realizar a informatização de uma empresa focada na confecção de esquadrias de alumínio para 

construções civis. 

Metodologia:  

O projeto foi pensado baseado em uma empresa da cidade de Taubaté, e feito de acordo com as necessidades 

desta empresa. O banco de dados do programa em Delphi foi feito no Interbase e o banco de dados do 

Visual Basic foi montado no Microsoft Access, enquanto o site foi desenvolvido com as linguagens HTML 

e CSS. Os dois programas propõem realizar cadastro e consulta de dados relacionados ao estoque, 

orçamentos e linha de produção, enquanto o site foca em mostrar informações sobre os produtos e projetos 

empresa, bem como informações para contato. 

Resultado:  

O projeto atendeu aos requisitos estabelecidos, de forma que recursos básicos, intermediários e avançados 

forma explorados, possibilitando ao usuário o manuseio com informações claras e precisas referentes às 

facilidades e funcionalidades de acesso. 

Conclusão:  

O projeto serviu como um modo de aprimorar os conhecimentos de programação tanto para internet como 

para softwares, e deu um conhecimento prático sobre a matéria de desenvolvimento de sistemas e sua 

importância em um cenário real de projeto.  
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Introdução:  

Gravidez é o período em que ocorre o desenvolvimento de um ou mais embriões no interior do útero. É nessa 

fase que a formação do vínculo mãe-bebe acontece. A depressão pós-parto é qualificada por diversos fatores, 

entre eles a percepção da inexistência do prazer da maternidade idealizado pela sociedade, causando sintomas 

como: melancolia, ansiedade, sensação de incapacidade de cuidar do bebê, solidão, entre outros. A depreciação 

social no reconhecimento da depressão pós-parto como psicopatologia resulta em uma depreciação da própria 

mulher em relação ao assunto e consequentemente a não procura de um tratamento. A ausência de um tratamento 

pode causar uma deficiência na relação mãe-bebê, resultando em consequências durante a vida da criança. O 

objetivo deste trabalho é inteirar mulheres gestantes do possível desenvolvimento de uma DPP, suas 

consequências na relação materno-filial e analisar as dificuldades de acesso ao tratamento.  

Metodologia:  

Como há um aprofundamento em um assunto já existente e explorado pela comunidade científica e não há um 

intuito de alterá-lo, a pesquisa é caracterizada como básica estratégica. Quanto aos objetivos de pesquisa, trata-se 

de uma sequência metodológica descritiva e exploratória. Descritiva porque procura a exposição de casos de 

mulheres que já tiveram depressão pós-parto e uma interpretação desses relacionando-os com estudos feitos 

anteriormente. Exploratória porque procura identificar as causas da depressão pós-parto na sociedade e suas 

consequências na vida da mulher. Com a finalidade de provar a existência do problema com base em 

depoimentos de mulheres que já passaram pela doença, e com o intuito de expor a seriedade e a importância que 

deve ser dada ao mesmo, por meio de dados estatísticos de órgãos reconhecidos como o IBGE, trata-se de uma 

abordagem quali-quantitativa. Referente ao método de pesquisa, foi utilizado o método dedutivo, pois partimos 

da romantização e idealização excessiva da maternidade para a explicação da depressão pós-parto como 

psicopatologia e a situação da mãe perante a esses acontecimentos. Com o intuito de perceber as diferentes 

consequências da DPP na vida da mãe, duas mulheres que sofreram com a doença foram entrevistadas. Também, 

com a finalidade de verificar a dificuldade no tratamento, foi feito um contato com uma enfermeira do PROAMA 

(Programa de Atendimento as Mães) da cidade de Cruzeiro. Para observarmos uma visão geral da DPP, 

aplicamos um questionário virtual e anônimo que buscou avaliar se a mulher se sente ou não à vontade para falar 

do assunto, assim como perceber os principais sintomas da doença. Partimos dos conceitos de Freud e Klein 

sobre depressão para assim compreendermos a atuação da depressão pós-parto na vida da mulher. . 

Resultado:  

Por meio das entrevistas com as mulheres, foi possível comparar as diferentes consequências que a DPP trouxe. 

No caso de A, como não houve a procura de um tratamento psicológico, o relacionamento dela e da filha foi 

completamente afetado, fato não observado no caso B, em que a procura de um tratamento não possibilitou um 

maior desenvolvimento da doença. Em ambos os casos as mulheres disseram falar abertamente sobre o assunto, 

ressaltando a estima em ajudar outras mulheres no autodiagnostico e na aceitação da doença como algo comum, 

mas que precisa de tratamento. Com base na entrevista com a enfermeira, concluímos que o tratamento para 

mulheres de baixa renda é muito difícil, pois dependem de atendimentos feitos em várias etapas, visto que 

passam por diferentes unidades de atendimento e que o atendimento feito na unidade, tem como foco o bebê e 

não a mulher.  

Conclusão:  

Ao finalizarmos a aplicação da sequência metodológica, concluímos que a DPP é um assunto que deve ser mais 

abordado, visto que as consequências do não tratamento são de enorme relevância. A respeito do tratamento, 

concluiu-se que as mulheres dependentes da saúde pública possuem mais dificuldades de acesso, pois as filas de 

espera nos postos são grandes e que a unidade por nós consultada responsabiliza-se pelo acompanhamento 

somente nas primeiras semanas pós-parto, com uma atenção maior ao bebê. Desenvolvemos um aplicativo que 

contribuirá no auxílio do autodiagnostico das puérperas, não substituindo um acompanhamento médico, mas 

dando uma maior atenção à mulher.  
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Introdução:  

O jogo ocorre em uma época medieval, contando a história de um grupo de heróis que estavam caminhando, 

deparando-se com uma vila e descobrindo que ali vivia uma princesa a qual foi raptada por um demônio. 

Desta forma, sentindo a necessidade de ajudar, eles acabam indo se aventurar pela vila para resgatar a 

princesa, lutando com vários monstros pelo caminho. O jogo possui o objetivo de ajudar na coordenação 

motora da pessoa e também dar a ela o intuito de sempre ajudar o próximo, pois assim ela poderá receber 

algo em troca. O principal motivo é garantir o divertimento da pessoa em seu tempo livre. 

Metodologia:  

Para este trabalho foi utilizado o programa RPG Maker VX Ace e todo o seu código de execução foi feito 

em HTML. O jogo possui gráficos em 2D. Ele foi produzido durante as aulas de Orientação de Projetos do 

curso técnico de Informática do colégio UNITAU. Para realizá-lo foi necessário três passos: no primeiro, 

nosso grupo se reuniu para criar a história, em seguida começamos a projetar o jogo, e para finalizar 

decidimos os nomes e as falas.  

Resultado:  

Após o término do jogo, fizemos algumas enquetes com os alunos que não participaram do projeto, e com as 

suas críticas conseguimos aprimorar nosso projeto, e tivemos uma visão mais ampla de pessoas de fora. Três 

estudantes testaram o trabalho, e uma fez algumas críticas construtivas, os outros dois conseguiram 

completar bem a tarefa. 

Conclusão:  

Todos aqueles que se propuserem a realizar as atividades deste jogo terão a oportunidade de interagir com 

fatos da história da humanidade bem como desenvolver a capacidade de resolver problemas, enfrentar novos 

desafios e cumprir metas, uma vez que somente se conclui o jogo após vencer cada etapa proposta. Além 

disso tem-se também a oportunidade para aprimorar a capacidade de ajudar e ser ajudado na solução de cada 

objetivo. 
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products / programs / rpg-maker-vx-ace >. Acesso em 03. fev. 2018. 
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FOTO EM FOCO - SITE SOBRE FOTOGRAFIA  

ENJR201862988 

 
Instituição: Escola de Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): ELSON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR 
 

Introdução:  

O presente trabalho trata-se de um site desenvolvido para o público que se interessa pela área de fotografia, 

demonstrando detalhes específicos sobre a área fotográfica, como história, principais fotógrafos, tipos de 

fotografias, galerias de fotos, dicas, curiosidades, dentre outros assuntos relacionados. Os trabalhos visam 

inspirar visitantes e futuros profissionais e amantes da arte de fotografar. Foram utilizadas técnicas de web 

design para o desenvolvimento do site, visando o fácil acesso e compreensão dos usuários. 

Metodologia:  

O trabalho contou com pesquisas, sugestões de professores, livros e profissionais da área, sendo decidido 

criar um site de fotografia para ajudar pessoas que se interessam pela área. Foram utilizadas as seguintes 

linguagens de programação: HTML, CSS e Bootstrap . O HTML serve para criarmos um “rascunho” do site 

que após a integração do mesmo com a linguagem CSS será estilizado. Como queremos que nosso site seja 

de fácil acesso para qualquer dispositivo decidimos usar o framework Bootstrap para adicionarmos um 

design responsivo no site. 

Resultado:  

De acordo com uma pesquisa de campo feita em nossa instituição,os alunos entrevistados falaram muito 

bem do projeto dizendo que o conteúdo estava muito bem explicado, fácil compreensão e bom 

entretenimento com a integração de imagens e texto o que não deixa o site entediante já que o usuário 

consegue entender o contexto geral do texto através das imagens. 

Conclusão:  

Através do presente trabalho foram adquiridos conhecimentos sobre assuntos fotográficos como história da 

fotografia, tipos de fotografias, fotógrafos famosos, dentre outros. Também foram adquiridos conhecimentos 

técnicos nas ferramentas de HTML, CSS e BootStrap que mediante recursos básicos, intermediários e 

avançados foi possível a criação do projeto em que o usuário poderá desfrutar de um ambiente agradável e 

funcional. 

Referências:  

Infográfico - Curiosidades sobre o Mundo das Fotografias. Disponível em 

<http://tudo.extra.com.br/infograficos/curiosidades-sobre-o-mundo-das-fotografias/>. Acesso em: 01 Jul 

2018. HTML The language for building web pages. Disponível em 

<https://www.w3schools.com/default.asp>. Acesso em: 01 Jul 2018 FREEMAN, Elizabeth. Use a cabeça! 

HTML com CSS e XHTML: O guia amigo sobre HTML e CSS. 2. ed.: Alta Books, 2008. 
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O AQUECIMENTO GLOBAL E SEUS DANOS AO PLANETA  

ENJR201817825 

 
Instituição: E.E Jacques Félix 

Orientador(a): HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 

 

Introdução:  

O aumento de temperatura terrestre, mais conhecido como aquecimento global corresponde ao acúmulo de gases 

poluentes na atmosfera. Esse fenômeno ocorre por conta das atividades humanas: queimadas, desmatamento e o 

consumo de combustíveis fósseis são apenas alguns exemplos de como agredimos o meio ambiente. O 

aquecimento global teve início a 180 anos atrás devido o impacto gerado pela revolução industrial. Atrelado ao 

aquecimento global está o efeito estufa, com a grande quantidade de gases poluentes presentes na atmosfera eles 

impedem a passagem dos raios solares de volta ao espaço, aumentando a temperatura da Terra. Durante a década 

de 90 como forma de mudar essa situação foi assinado um acordo entre vários países, o Protocolo de Kyoto, foi 

um tratado onde todas as nações se comprometeriam em diminuir a emissão de gases na atmosfera. Passados se 

anos desde sua criação pouco foi feito e o aquecimento global continua reocupando os ambientalistas. 

Metodologia:  

Para dar inicio as pesquisas sobre nosso trabalho, tivemos a ajuda de dois professores: Profa. Heloisa de 

geografia e Professora Alessandra de língua portuguesa que nos explicaram sobre como fazer um artigo 

cientifico e nos auxiliaram em seu desenvolvimento para obter o melhor resultado. Contendo cinco integrantes no 

grupo a nossa se pesquisa sobre o aquecimento global se fez mais por ser um tema que desperta o nosso 

interesse, para cada etapa do trabalho demoramos cerca de uma semana a duas semanas para concluirmos. Para 

que ele pudesse ser feito pesquisamos em sites e artigos científicos para reunir a maior quantidade de 

informações sobre o tema após finalizar a coleta de informações, partimos para a análise de dados e confecção do 

trabalho. 

Resultado:  

Como puderam observar o nosso grupo falou sobre aquecimento global, mas a gente poderia estar falando de 

algo imaginário, uma vez que muitos cientistas alegam que o aquecimento global não existe, mas que a Terra 

passa por ciclos de aquecimento e resfriamento e que aquecimento global teria sido inventado como um modo de 

frear o desenvolvimento de alguns países que estão em crescimento. Se todas as informações sobre o fato 

estiverem corretas o aquecimento global trás grandes problemas ao meio ambiente e para as pessoas como: 

mudanças climáticas, extinção de espécies, problemas na agricultura e derretimento de geleiras que podem vir a 

liberar vários tipos de fungos, bactérias e vírus de lagos congelados, dessa forma muitos seres humanos 

acabariam ficando expostos a doenças que não apareceram nos últimos milhares de anos, além causar o aumento 

do nível do mar, resultando no alagamento de cidades.  

Conclusão:  

Concluímos que esse foi um trabalho muito importante para o nosso grupo, pois conseguimos entender as 

influencias que o aquecimento global pode causar ao planeta e a sociedade. Quando escolhemos esse tema 

pensamos muito no nosso aprendizado e conhecimento, pois nós mesmos não sabíamos muito sobre o assunto 

assim como a maioria das pessoas. Apesar disso o tema abrange muito mais coisas, esperamos estar buscando 

saber mais tanto sobre o aquecimento global como sobre outros fenômenos.  

Referências:  

Magalhães, Lana. Aquecimento Global Disponível em: https://www.todamateria.com.br/aquecimento-global/ 

Acesso em : 10 de maio de 2018. PENA, Rodolfo. Aquecimento Global disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm Acesso em: 11 de maio de 2018 

VELA, João. Aquecimento Global Disponível em: https://www.infoescola.com/geografia/aquecimento-global . 

Acesso em 13 de maio de 2018. DECICINO, Ronaldo. Aquecimento global - causas: Mudanças climáticas 

afetam vida no planeta disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/aquecimento-global---

causas-mudancas-climaticas-afetam-vida-no-planeta.htm Acesso em 14 de maio de 2018. CRETON, Joziel. 

Causas do Aquecimento Global disponível em: 

https://www.suapesquisa.com/pesquisa/causas_aquecimento_global.htm. Acesso em: 15 de maio de 2018.  
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VOZES DA QUEBRADA: A LITERATURA MARGINAL POETIZANDO A PERIFERIA  

ENJR201832183 

 
Instituição: EMIEF Emílio Amadei Baringhs 

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI 

 

Introdução:  

Na periferia ate a poesia tem que ser forte. A Literatura Marginal nasceu por volta dos anos 70, como uma 

forma de manifestação, onde escritores e poetas da periferia acharam na literatura uma forma de desabafar e 

relatar a verdadeira realidade do cotidiano de quem na favela vive como no exemplo do livro Capão Pecado, 

escrito por Ferréz, que o transformou em uma das maiores referencias da luta por uma voz que sempre fala, 

mas nunca é ouvida, mas agora pode ser lida. A grande divisora de águas para esse tema foi à escritora e 

poetisa Carolina De Jesus com o seu livro Quarto de Despejo. Nosso trabalho tem como objetivo mostrar um 

pouco dessas realidades que nos livros são relatadas e tem como importância seguir os estudos de literatura 

atual que esta tendo como uma grande repercussão a literatura marginal, e inclusive ganhando espaço em 

eventos literários.  

Metodologia:  

Para realização do nosso trabalho usamos como referencial bibliográfico e literário os livros Capão Pecado, 

do escritor e poeta Ferréz, O sol na cabeça do escritor de contos Geovani Martins, e os livros de Poesia pra 

Encher a Laje e o #Poucaspalavras do poeta Renan Inquérito. Com estes livros nos aprofundamos no 

imaginário da periferia, compreendendo as diferentes expressões, a linguagem, a simbologia e o sentido de 

pertencimento ao contexto de uma comunidade, em que as pessoas aprendem a coexistir mediante as ideias 

das margens da sociedade. A metodologia se seguiu na análise dos Documentários: Da Ponte Praca e Falcão 

Meninos no tráfico, que relatam o cotidiano e o tráfico das periferias de São Paulo e Rio de Janeiro. Como 

fator para compreender o ambiente das batalhas, analisamos os slams, retirados de canais de Literatura 

Marginal do Youtube, o Slam Resistência, Slam das Minas e o Slam dos Becos, que utilizam da poesia 

falada para desabafar e mostrar o poder da voz. Todo este material foi fundamentado por um estudo 

realizado por nós referente à teoria da Literatura Marginal, proposto inicialmente por uma aula temática do 

Cursinho Libertas e aprendendo com autores sobre o estudo da Literatura como Antônio Cândido, Mário de 

Andrade e outros. A partir destes estudos verificamos que Slams são literaturas orais que ocorrem no meio 

da rua e assim apresentamos um cenário forte da promoção da literatura marginal. 

Resultado:  

Conforme fomos pesquisando, descobrimos a importância da literatura marginal para quem vive nas favelas, 

para eles essa e outras maneiras de expressão fazem toda diferença em suas vidas, em um documentário que 

assistimos vimos um menino de 17 anos que estava no tráfico que sonhava em sair dessa vida e realizar o 

seu maior sonho que era conhecer o circo e ser um palhaço. Ao analisarmos as obras marginais percebemos 

a inserção da linguagem informal, das características dos sujeitos das periferias, colocando cada vez mais 

ousadia, por isso podemos dizer que a Literatura Marginal é uma oportunidade de troca de experiências que 

favorece o rompimento de preconceitos e constrói caminhos que garantem direitos, cita Ferréz “Literatura 

não precisa ser um vinho caro, pode ser uma tubaína de tuti fruti”. Para muitos jovens a literatura é uma 

ferramenta de desabafo, de manifestar suas dificuldades, podendo mudar de vida. 

Conclusão:  

No final do nosso trabalho chegamos à conclusão do quão importante ele é para nós mesmo, a nossa 

pesquisa nos fez refletir nossas vidas e como somos parte de toda essa construção de quem são os marginais 

na periferia. A representatividade que estes autores de Literatura Marginal são de extrema importância para 

que todos observem que expressar à escrita, mesmo que na informalidade precisa de genialidade e 

criatividade. Propor o estudo sobre o tema nos fez ainda observar como esta forma de literar tem ganhado 

espaço em eventos e estudiosos, oportunizando para que a periferia poetize sobre sua quebrada. 
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A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA MODERNA NOS DIAS DE HOJE  

ENJR201816751 

 
Instituição: E.E Jacques Félix 

Orientador(a): HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 

 

Introdução:  

A Filosofia Moderna tem início no século XV e perdura até a chegada da Idade Contemporânea no século 

XVIII ela foi uma fase que reuniu diversas descobertas científicas nos ramos da astronomia, ciências 

naturais e matemática. Seu maior destaque foi o pensamento antropocêntrico que destacava o homem como 

centro do universo. Durante esse período alguns filósofos se destacaram como John Locke e René Decartes, 

que trouxeram muitas influências em nossas vidas, um exemplo disso é o plano cartesiano (sistema de 

coordenadas que tem por objetivo mostrar a localização de um ponto na superfície da Terra). A Filosofia 

Moderna deixa como herança uma reflexão a respeito dos direitos e deveres do ser humano, segundo o site 

Portal Educação, o processo filosófico é importante para delinear as aspirações humanas e tornar a sociedade 

um lugar com sustentabilidade de opiniões diversas.  

Metodologia:  

O tema escolhido foi baseado em um seminário já apresentado na escola, pelos integrantes do grupo, e pela 

capacidade de desenvolvimento no assunto. A primeira parte do trabalho foi a divisão de tarefas, nosso 

grupo é formado por cinco integrantes e nós propusemos a nos dividir em dois grupos: um de três e um de 

dois. A segunda parte se deu por meio de uma pesquisa realizada em nossa escola com os próprios alunos 

para saber quantos concordam ou não que a Filosofia Moderna causa influência em nossas vidas, caso a 

resposta seja positiva quais são elas. Após a realização do questionário realizamos também uma entrevista 

com o nosso professor de filosofia Hudson Oliveira, para saber de dele algumas das dificuldades e da 

importância de se lecionar essa matéria. Logo depois que fizemos pesquisas em sites, blogs e livros que 

continham as influências da filosofia moderna, tanto na ciência quanto na matemática, montamos uma 

enquete no aplicativo Instagram, com o objetivo de analisar quantos tem o conhecimento de que o estudo do 

ser humano/seu corpo (hoje chamado Medicina) e da matemática vem da Filosofia, onde muitos acham 

desnecessária. Por fim após pesquisas, estudos, entrevistas e enquetes montamos reuniões mais frequentes 

com os integrantes do grupo, onde cada um apresentava o tema tratado para todos os participantes do grupo, 

usando de detalhes e explorando-os bem, com o objetivo de todos estarem altamente dominando no assunto 

e integrados no trabalho.  

Resultado:  

Percebemos na nossa pesquisa que existe uma pequena parte de pessoas que não sabem ou não lembram 

como a filosofia moderna influência no mundo atual. Para incentivar principalmente um aluno a estudar 

filosofia, a internet pode ser uma ferramenta de apoio, uma vez que muitas pessoas publicam notícias falsas 

e por isso o raciocínio e a reflexão se fazem necessários. Descobrimos também que muito do conhecimento 

que temos hoje é uma consequência desse período, onde segundo o professor Hudson a filosofia moderna 

influência até mais que os filósofos contemporâneos. 

Conclusão:  

Ao estudarmos a Filosofia Moderna conseguimos analisar que ela não consiste apenas em ciências naturais, 

mas que também faz parte de ciência moderna e sociedade atual. Conseguimos observar como isso desperta 

o interesse em muitos profissionais, desde o estudo sobre os pensamentos e atitudes do ser humano, até sua 

relação com a natureza. É interessante saber que além do surgimento de métodos matemáticos como o plano 

cartesiano, ou de novos filósofos como Galileu e Descartes a filosofia também esteve presente nas mudanças 

ocorridas nos pensamentos europeus da época, modificando e rompendo paradigmas da sociedade por meio 

do pensamento critico. 

 

 

 



 

54 

 

Referências:  

COTRIM, G.; FERNANDES, M. Fundamentos de Filosofia: 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. FILOSOFIA 

MODERNA. Disponível em https://www.todamateria.com.br/filosofia- /v. Acesso em: 17 de julho de 2018. 

OLIVEIRA, Hudson. Professor de Filosofia da E.E. Jacques Félix. Entrevista concedida para as alunas Ane 

Caroline Moreira e Ana Carolina Rosário no dia 15 de junho de 2018. 5ª. Apostila de Filosofia. Filosofia 

Moderna. Disponível em: http://www2.uefs.br/filosofia-bv/pdfs/apostila_06.pdf. Acesso em: 16 de julho de 

2018.  

 

  



 

55 

 

SOLVENTE ECOLÓGICO PARA RÓTULOS E ADESIVOS  

ENJR201882234 

 
Instituição: ESCOLA ESTADUAL RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

As pessoas costumam danificar muitos materiais de valor, tanto sentimental quanto econômico, na tentativa 

de remover rótulos e adesivos de maneira incorreta. O projeto tem como objetivo facilitar a remoção de 

rótulos e adesivos colados em qualquer tipo de materiais sem danificá-los seriamente.  

Metodologia:  

Primeiramente será recolhido o óleo de cozinha já utilizado; Esse óleo será armazenado no laboratório da 

escola; Testaremos receitas de sabão ecológico mais adequada que agrida menos o meio ambiente; Em 

seguida, será feito o sabão ecológico com o óleo e soda cáustica; Serão utilizados limão, vinagre, o sabão e 

um material odorizante hipoalergênico para a solução; Testaremos o solvente;  

Resultado:  

Espera-se que o projeto evite os problemas que as pessoas costumam ter ao remover incorretamente rótulos 

e adesivos, preservando os objetos de valor sentimental.  

Conclusão:  

Esse projeto permite a remoção de rótulos e adesivos de uma maneira fácil e sustentável, sem causar danos 

aos móveis ou objetos pessoais, de uma maneira ecológica e sustentável. 

Referências:  
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PROTAGONISMO JUVENIL - CRIAÇÃO DE JOGOS PARA A APRENDIZAGEM DE QUÍMICA.  

ENJR201834069 

 
Instituição: Escola Estadual Ryoiti Yassuda 

Orientador(a): EDSON RICARDO FLORENTINO 

 

Introdução:  

Tornar a aprendizagem em sala de aula uma experiência prazerosa e significativa é um dos maiores desafios 

da escola institucional, sobretudo ao se considerarem as disciplinas da área de Exatas - Física, Química e 

Matemática - nas quais os alunos têm encontrado, historicamente, grandes obstáculos, em razão de sua 

complexidade e do elevado nível de abstração por elas exigido. Em Química, especificamente, muitos 

conceitos, necessários ao seu aprendizado, são construídos sobre modelos explicativos, que por sua vez 

estão associados a um intrincado sistema de nomenclaturas, signos e simbologias, que dificulta ainda mais 

esse processo. Em consequência disso, o desinteresse e a falta de motivação dos alunos são cada vez 

maiores. Para auxiliar este processo, tornando-a mais agradável e envolvente, este trabalho visa aplicar jogos 

pedagógicos elaborados por alunos, tendo como foco principal o melhor entendimento da nomenclatura 

utilizada no ensino da Química Orgânica e na classificação periódica dos elementos químicos. 

Metodologia:  

O trabalho se desenvolve nas seguintes etapas: 1) Elaboração de jogos a serem aplicados entre os alunos de 

2° e 3° ano do ensino médio, a saber: -TRUCO PERIÓDICO Obedece às regras semelhantes ao jogo de 

Truco, substituindo os naipes por cartas contendo: nome, símbolo atômico, Número Atômico, Massa 

Atômica, Eletronegatividade, raio atômico e densidade. Após serem distribuídas as 3 cartas para cada 

jogador, vira-se uma carta que vai definir qual propriedade periódica será considerada para se comparar os 

valores. O maior valor vence a rodada. - CRONORGÂNICO Obedecer às regras do jogo “Stop”. Cada 

rodada é constituída pela entrega de um envelope revelando, na face externa, o nome de um composto 

orgânico. A dupla que primeiro terminar de escrever a “função orgânica”, a “formula estrutural” e a 

“fórmula molecular” deste composto grita “Stop” e todos param. Ao abrir o envelope com a reposta correta, 

cada um destes três itens acertado pelas duplas contabiliza 10 pontos. A dupla que, ao final de 10 rodadas, 

somar maior pontuação, vence o jogo. 2) A aplicação dos jogos será realizada nas aulas de Química e de 

Orientação de Estudos. 3) Após a aplicação os alunos responderão uma pesquisa de opinião, para verificar 

se: a. O nível de aprendizagem e o domínio dos conceitos desenvolvidos através destes jogos aumentaram 

significativamente. b. Aprender a linguagem formal utilizada na Química através de um jogo pedagógico é 

mais eficiente e prazeroso do que aprender através de uma aula tradicional. Compilação e análise dos dados 

da pesquisa de opinião, para elaborar a conclusão do projeto.  

Resultado:  

Este projeto ainda está em fase de aplicação, porém, uma primeira aplicação revelou que o jogo relativo à 

Química Orgânica (Cronorgânico) apresentou uma grande aceitação e envolvimento por parte dos alunos. O 

caráter de desafio e de competitividade oferecido pelo jogo está promovendo uma interação muito grande 

dos alunos, verificando-se uma boa assimilação das regras do jogo e, sobretudo, dos conceitos nele 

trabalhados. Espera-se, a partir da análise da pesquisa de opinião, que a aprendizagem dos conceitos de 

Química Orgânica se torne mais efetiva e prazerosa, graças ao caráter lúdico deste método de ensino.  

Conclusão:  

As grandes dificuldades de aprendizagem em Química encontradas em sala de aula se explicam, em parte, 

pelo domínio insuficiente de competências e habilidades prévias ligadas ao raciocínio lógico acumulado ao 

longo das séries escolares. Esse problema se agrava ainda mais se os alunos se sentirem desmotivados e 

desinteressados por falta de aulas mais inovadoras que sejam capazes de envolvê-los melhor em sua própria 

formação. Neste contexto, o desenvolvimento e a aplicação de jogos pedagógicos, desenvolvidos pelos 

próprios alunos para enriquecer a didática de ensino pode contribuir muito significativamente o processo 

educativo, estimulando a sua criatividade e o seu protagonismo intelectual. 
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"BICICLETARIO DIGITAL, MAIS SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NAS ESCOLAS"  

ENJR201863201 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

O bicicletário da Escola Ryoiti Yassuda é pequeno e, portanto, torna-se mais perigoso o risco de roubos de 

muitas bicicletas de alunos. Além de que , as bicicletas ficam do lado de fora do bicicletário, atrapalhando a 

passagem dos alunos. Tivemos por fim, a ideia de criar um meio para facilitar essa passagem, e ajudar na 

segurança de muitos que não possuem cadeados. 

Metodologia:  

Pesquisar no mercado e na internet tipos de cadeados e ganchos específicos para o projeto; Comprar 

cadeados especiais para a escola, os cadeados de combinação serão individuais e serão utilizados para uma 

melhor segurança para as bicicletas; Comprar ganchos para segurar a bicicleta na posição vertical para maior 

espaço, onde será colocadas maior quantidade de bicicletas, assim não teremos problemas com espaço. 

Resultado:  

Espera-se que esse projeto permita que os alunos tenham maior segurança com sua bicicleta e na hora da 

saída da escola os mesmos possam ter mais organização e menos tumultuo. 

Conclusão:  

Nosso projeto ajudará na organização do bicicletário da escola, permitindo que os alunos tenham segurança 

durante a aula, afinal, as bicicletas estarão trancadas com os cadeados específico e tenham mais organização 

no fim do período, evitando acidentes com as bicicletas. 

Referências:  

1- Sites de pesquisas: google.com.br 2- Site betterseguros 

http://www.betterseguros.com.br/bikes/?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEILZ13SuJNLiIWtIIczGIwj4c

4RIrdkP_0R_lzPVN8b299XYc6d_z2RoCyvgQAvD_BwE 3- Loja tudo - 

https://www.lojatudo.com.br/cadeados-6112/cadeado-com-combinacao-fixa-sphero-verde-bemfixa-

4842.html 4- Cadeados de pláticohttps://www.tagout.com.br/blog/cadeados-plasticos-especiais-para-uso-

nas-normas-nr-10-nr-12-e-nr-33/ 5- Ponto frio preços - 

https://www.pontofrio.com.br/EsporteLazer/Bicicletas/pecasparabicicleta/suporte-vertical-de-parede-al-09-

altmayer-para-1-bicicleta-

8995185.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=8995185&idLojista=14502&s_kwcid=AL!4

27!3!262589091077!!!g!455524863730!&utm_campaign=Espo_Bicicletas_Shopping&ef_id=WwQwPQA

AALpJLhMJ:20180808143824:s 6- Estrela 10 preços - http://www.estrela10.com.br/suporte-de-parede-

para-2-bicicletas-cinza-al-70-altmayer-182319-

p13272796?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEILfmVXYpTaoSLBceSqD5hzgEaCGq9yw0DDMxZjx28

RDPShaZNQPnVBoCeEAQAvD_BwE 7- Lojas americanas preços - 

https://www.americanas.com.br/produto/35229985/suporte-para-bicicleta-bike-gancho-parede-vertical-atrio-

10-

unidades?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_el_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIIqy

yiqbHV9N2bTsJsuVc7EPWkWIaVVQpUlJxLBEPAokxJEee-

xcwBoC91cQAvD_BwE&opn=YSMESP&sellerId=15456343000132 8- Livro União de ciclistas - 

http://www.uniaodeciclistas.org.br/biblioteca/adquira-livro/ 9- Livro Mobilidade e cultura de Bicicleta no 

Rio - http://ta.org.br/educativos/docs/cmb_rio.pdf 10- Como construir bicicletários - 

http://vadebike.org/2009/04/como-construir-bicicletarios/ 
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ANÁLISE E PERSPECTIVAS SOBRE O DESCARTE DE RESÍDUO ORGÂNICO DO MERCADO MUNICIPAL 

DA CIDADE DE CAÇAPAVA- SP.  

ENJR201851918 

 
Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS 

 

Introdução:  

Na atualidade o “lixo”, isto é, a produção de resíduos, configura-se como um dos principais problemas 

enfrentados pelas gestões públicas municipais do Brasil, a sociedade civil, participa neste processo, 

principalmente, no descarte, contudo, a atuação da mesma, nas atividades de reciclagem ou/e formas 

diversificadas de tratamento, ainda é tímida. Analisar o descarte e as possiblidades de tratamento de resíduos 

do Mercado Municipal de Caçapava, situada no Médio Vale do Paraíba do Sul no Estado de São Paulo, 

pauta-se na relevância desta área para os munícipes e diferentes agentes sociais locais, como um dos 

principais centro de venda de produtos agrícolas, onde pequenos agricultores conseguem vender seus 

produtos, sendo uma importante fonte de alimentos para toda a cidade.  

Metodologia:  

Realizou-se uma pesquisa de metodologia do tipo exploratória, segundo Rodrigues, 2007, esta consiste em 

proporcionar maior familiaridade com o problema, explorando os passos mais profundos da pesquisa. Para 

tanto, revisou-se artigos e livros sobre as seguintes temáticas: desenvolvimento sustentável, tratamento de 

resíduos e economia solidária. Realizou-se entrevistas com agricultores locais, servidores públicos 

municipais e empresário da área de tratamento de resíduo, a saber: responsável pela empresa de 

compostagem de Taubaté, Robson Correa Leite; o secretário do meio ambiente, Francisco Carlos Ventura; o 

secretário do Mercado Municipal de Caçapava; mercadores do Mercado Municipal de Caçapava, Euclides 

Martins, Patrícia Quinsan de Souza e Joaquina Almeida Dias; os secretários da casa da agricultura em 

Caçapava, Ricardo Ferreira Sant’ana, Elói José da Rocha e Wagner Kodato Okabe. 

Resultado:  

Através de entrevistas foi possível concluir que 50% dos recursos gastos na coleta dos resíduos do município 

são destinados aos restos orgânicos. Entretanto, não existe projeto específico para o referido material, sendo 

este levado ao aterro sanitário em Tremembé. Segundo os funcionários da secretaria de meio-ambiente 

consultados não há tratamento específico sobre a compostagem para os agricultores familiares de Caçapava. 

De acordo com as respostas coletadas junto aos comerciantes do Mercado Municipal de Caçapava, constata-

se que não há separação entre o resíduo reciclável e o orgânico. 

Conclusão:  

A partir de entrevistas e revisões bibliográficas constatou-se que o resíduo orgânico descartado pelo 

Mercado Municipal de Caçapava não é tratado de maneira específica, recebendo igual atenção que os 

resíduos gerais da cidade, não havendo qualquer projeto voltado para esse descarte. Os resíduos orgânicos 

poderiam servir para a produção de adubos através do processo de compostagem, visando o bem dos 

próprios agricultores do mercado municipal.  

Referências:  

BARBOSA, Gisele. O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Revista Visões 4ª Edição, 

Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008 FADINI, Pedro Sérgio, and Almerinda Antonia Barbosa Fadini. Lixo: 

desafios e compromissos. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola 1 (2001): 9-18. MUELLER, 

Carla Fernanda. Logística reversa, meio ambiente e produtividade. Grupo de Estudos Logísticos, 

Universidade Federal de Santa Catarina (2005).  
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“ANÁLISE E PROPOSTA DE PRÁTICA SUSTENTÁVEL VOLTADA PARA AGRICULTURA FAMILIAR EM 

CAÇAPAVA-SP, ”  

ENJR201825380 

 
Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS 

 

Introdução:  

Atualmente é difícil consumir alimentos 100% naturais, devido a produção destes em grande escala, 

utilizando, geralmente, agrotóxicos e sementes transgênicas (provocando inúmeros impactos 

socioambientais, como por exemplo, o desaparecimento de espécies endêmicas ou crioulas). Segundo 

Benthien (2010), existem quatro principais tipos de transgênicos ofertados pelos grandes conglomerados 

biotecnológicos no mercado mundial: as sementes tolerantes a herbicidas, as resistentes a insetos, as que 

possuem ambas as características ou aquelas resistentes a vírus. Buscou-se neste artigo, analisar os tipos de 

sementes mais utilizadas na agricultura praticada na cidade de Caçapava-SP, especificamente, a familiar, 

identificar no município práticas agrícolas de desenvolvimento sustentável e preservação de patrimônios 

genéticos de forma colaborativa, como a dos bancos de sementes ( baseados em uma coleta e 

armazenamento de variadas sementes por pequenos agricultores que detenham sementes naturais de um 

determinado grão, depositando-as em recipientes separados, preservando-as por não conter hormônios ou 

outras alterações).  

Metodologia:  

A metodologia adotada nesta pesquisa foi à exploratória, Gil (1999), destaca que esta é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é escolhido, 

quando o tema a ser abordado é pouco conhecido por seus pesquisadores. Desta maneira, realizou-se uma 

revisão bibliográfica sobre temas relacionados a agricultura familiar e práticas sustentáveis, bancos de 

sementes e economia solidária, assim como, entrevistou-se agricultores familiares que atuam no Mercado 

Municipal de Caçapava e servidores públicos responsáveis pelas políticas públicas de meio ambiente e 

agricultura da cidade. 

Resultado: 

Comparando as falas dos entrevistados, secretários municipais, comerciantes e agricultores familiares que 

atuam no Mercado Municipal de Caçapava, identificou-se pouca articulação entre poder público entre estes 

agentes sociais para desenvolver práticas sustentáveis, não há na cidade banco de sementes, nem cursos 

contínuos ou/e diálogos frequentes sobre proteção do patrimônio genético alimentar da cidade. Verificou-se 

ainda, em pesquisa de campo no Mercado Municipal de Caçapava, que a maior parte dos produtos agrícolas, 

ali comercializados, são comprados no CEAGESP, são poucos os comerciantes que compram de 

agricultores familiares e é reduzida a presença destes agricultores naquele espaço.  

Conclusão:  

O município de Caçapava não possui um banco de sementes para proteger seu patrimônio genético alimentar 

para estimular, consequentemente, práticas de economia solidária e desenvolvimento sustentável, tal 

instalação não é onerosa para os cofres públicos e podem trazer benefícios em longo prazo para a sociedade 

local. Os agentes públicos de planejamento precisam observar as consequências socioeconômicas da 

diminuição da produção agrícola. 

Referências:  

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. BENTHIEN, P. 

F. Transgenia agrícola e modernidade: um estudo sobre o processo de inserção comercial de sementes 

transgênicas nas sociedades brasileira e argentina a partir dos anos 1990. 2010. 272p. UNICAMP, 

Campinas, SP, 2010. 
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PROJETO SERVIDOR SA-MP / SITE-FÓRUM  

ENJR201850476 

 
Instituição: Escola de Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): FLAVIO MATHEUS PEREIRA 

 

Introdução:  

Sistema Servidor/Fórum–Projeto de um servidor GTA San Andreas, e um site com suas respectivas 

informações. O projeto tem finalidade de apresentar um sistema de um jogo modificado a fim de oferecer 

aos jogadores um bom jogo e um site completo com todas as informações, e também mudar a visão de um 

jogo violento como o GTA para uma visão de um jogo que simula a vida real. 

Metodologia:  

-O projeto foi realizado num período de 8 meses e as atividades previstas para permitir alcançar a conclusão 

do projeto, são as seguintes: - Criação de um banco de dados para melhor controle dos dados cadastrados 

pelos jogadores. - Criação de um site informativo, onde será possível se acessar para receber novidades, 

como: fotos, vídeos, informações sobre o jogo, etc.  

Resultado:  

O servidor conta com um sistema avançado de banco de dados, no qual fica armazenado todas as 

informações dos jogadores como senhas, e-mails e nomes de usuários. Além disso, o servidor possui um 

excelente sistema de segurança que impede que jogadores mal intencionados façam uso de trapaças. O site 

possui uma quantidade massiva de informações onde o usuário pode verificar fotos do servidor, realizar 

discussões e esclarecer os pontos negativos e positivos do servidor. 

Conclusão:  

O projeto tem por fim a realização de um sistema informatizado que possa facilitar o envolvimento da staff 

com o jogador de uma maneira na qual ele tenha maior aproveitamento do jogo 

Referências:  

BALDUÍNO, Plínio. Dominando Java Script com jQuery: 1. ed. São Paulo Casa do código, 2012; Jon 

Duckett, Web Design com HTML, CSS, JavaScript e jQuery: 1. ed. Wiley, 2011. 
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DESENVOLVIMENTO DO JOGO ALLAN WALKER  

ENJR201852025 

 
Instituição: Escola de Aplicação Doutor Alfredo José Balbi 

Orientador(a): FLAVIO MATHEUS PEREIRA 

 

Introdução:  

O presente trabalho foi elaborado tendo se em conta ao grande número de aficionados e artistas que buscam 

criações virtuais que podem ser interativas, e ficando cada vez mais realista ou animado ou até mesmo mais 

belo que o próprio mundo real, sendo elaborado através de ferramentas com grande quantidade de recursos 

para construir um gráfico tanto 2D quanto 3D.  

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido utilizando software gratuito da última geração de gráficos tridimensionais de 

animação e jogos, com um conjunto completo de ferramentas de criação 3D e 2D, para possibilitar projetar 

tudo o que você quiser de forma surreal, com ótimo desempenho de confiança, onde vem usado cada vez 

mais nos dias de hoje. E o Unreal engine 4 já está está sendo utilizado por uns dos maiores titulos de games 

da atualidade, como: "HellBlade", Sea of Thieves, LawBreakers , e um dos maiores da atualidade o 

"Fortnite" , e muito mais.Além disso, o Unreal engine 4, possui um sistema de BluePrint, um programação 

diferente, como se transformasse todos os comandos de código do C++ para blocos de comandos direto, 

onde você pode criar vários tipos de sistemas, como: colisões, gravidade, movimentos, rotatividade, 

animações, e muitos outros.  

Resultado:  

Resultados alcançados: o personagem corre pelo cenário como se fosse um jogo 2D(para frente e para trás, 

para cima e para baixo), possuindo 3 vidas que podem ser perdidas ao colidir com áreas perigosas mas pode 

ser recuperadas pelos pontos de vida extra, para poder sobreviver até o fim do cenário de cada fase, 

atualmente havendo duas fases para a vitória do jogo.Colegas alunos jogaram o jogo para conhece-lo e a 

aceitação foi muito boa, com elogios destaque qualidade gráfica e jogabilidade.  

Conclusão:  

Ele possui uma dificuldade moderada que aumenta levemente conforme avança no cenário do jogo. Podendo 

ser jogável por quase qualquer idade do público (pelo menos 5 anos no mínimo para jogar) 

Referências:  

Autodesk Maya 2018. Silva Filho,Edward (2009) Produzindo Games com Unreal Engine. Brasil:Ciencia 

Moderna. https://www.youtube.com/channel/UCjrxauc9gCHfewTG3xACxKA.  

  



 

63 

 

QUÍMICA AMBIENTAL: O EFEITO DE ÍONS METÁLICOS EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS  

ENJR201835159 

 
Instituição: ESCOLA ESTADUAL RYOITI 

Orientador(a): EDSON RICARDO FLORENTINO 

 

Introdução:  

Uma das mais importantes demandas no ensino escolar é o desenvolvimento de temas ligados à educação 

ecológica, no esforço de promover uma consistente formação humana pautada nos princípios da ética e da 

sustentabilidade ambiental. Este trabalho propõe uma análise dos efeitos fito-tóxicos de íons metálicos em 

soluções aquosas, através de um bioensaio utilizando mudas de alface expostas diretamente aos íons de 

Cu2+ e Al3+ em diferentes concentrações em soluções aquosas. O estudo consiste em observar o 

desenvolvimento das raízes destas mudas durante um período, para observar o efeito inibitórios destes íons. 

A partir disto, pretende-se refletir e discutir sobre a problemática da poluição aquática, os efeitos da 

contaminação ambiental em ecossistemas aquáticos e suas consequências à saúde humana.  

Metodologia:  

Materiais utilizados: sulfato de cobre - CuSO4.5H2O - obtido em lojas de produtos para tratamento de 

piscinas; Sulfato de alumínio - Al2 (SO4)3; Água mineral; Mudas de alface verdes com 4 a 5 folhas 

pequenas e raízes pequenas; 16 Copos Plásticos de 500ml; Telas de saco de estopa; Béqueres; balança 

digital. Foram preparadas soluções aquosas de: a) sulfato de alumínio com as seguintes concentrações: 

controle; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,20; 0,40; 1,00- mg/L. b) sulfato de cobre com as seguintes concentrações: 

controle; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 0,20; 0,40; 1,00- mg/L. As mudas de alface foram sustentadas por uma tela 

de estopa, sobre o copo, contendo cerca de 480 ml das soluções citadas, tendo a raiz imersa na solução.  

Resultado:  

Este projeto ainda está em fase de andamento. Porém numa primeira bateria de testes utilizando sulfato de 

cobre, verificou-se que a medida em que aumenta a concentração, há uma inibição gradativa no 

desenvolvimento da planta. As raízes diminuem de tamanho e as folhas apresenta crescente grau de necrose. 

A próxima fase será a réplica do teste com o sulfato de cobre e duas baterias de testes com o sulfato de 

alumínio. Serão observados e registrados o tamanho atingido pelas raízes (cm) e os aspectos do 

desenvolvimento em um período de 12 dias.  

Conclusão:  

Este trabalho, realizado a partir do artigo “toxicidade de metais em soluções aquosas: Um bioensaio para 

sala de aula”, propõe uma inovação metodológica e ampliação deste mesmo artigo. Com a sua execução foi 

possível refletir e discutir sobre a problemática da poluição aquática, os efeitos da contaminação ambiental 

em ecossistemas aquáticos e suas consequências à saúde humana. Este tema é de suma importância na 

atualidade, uma vez que se constata uma crescente degradação dos recursos hídricos em consequência dos 

despejos desordenados de efluentes em ambientes aquáticos; como também em alguns acidentes ambientais, 

a exemplo do ocorrido em Mariana MG.  

Referências:  

COSTA, C.R.; OLIVI, P.; BOTTA, C.M.R. e ESPINDOLA, E.L.G. A toxicidade em ambientes aquáticos: 

discussão e métodos de avaliação. Química Nova, Vol. 31, N° 7, p. 1820-1830, 2008. BRASIL, A. M.; 

SANTOS, F.; SIMÃO L. K. Equilíbrio ambiental e resíduos na sociedade. 3° Ed. São Paulo: FAARTE 

Editora, 2007. PALÁCIO, S. M.; CUNHA, M. B.; ESPINOZA-QUIÑONES, F. R. e NOGUEIRA, D. A. 

Toxicidade de Metais em Soluções Aquosas: Um Bioensaio para Sala de Aula. Vol. 35, N° 2, p. 79-83, 

MAIO 2013 79-83,2013.  
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ABUSO SEXUAL INFANTIL NO ÂMBITO FAMILIAR E A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE 

GUARATINGUETÁ.  

ENJR201847573 

 
Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): JOAO PAULO REZENDE LEITE 

 

Introdução:  

Crianças e adolescentes de todas as classes sociais têm sido expostos a inúmeras manifestações de violência 

pelas sociedades (BRAUN, 2002). Uma de suas formas é o abuso sexual infantil, definido, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, como a envoltura de um indivíduo ainda em formação em uma atividade 

sexual inapropriada com um em estágio mais avançado de desenvolvimento para a satisfação dos desejos 

eróticos deste (OMS,2004 apud BORGES & DELL’AGLIO, 2008, p. 528). O fato deste tipo de violência ter 

uma incidência notável e poder prejudicar seriamente o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da 

vítima e de sua família configura-o como um grave problema de saúde pública (HABIGZANG etal., 2005), 

reiterando a necessidade de ser discutido. Neste contexto, o foco deste trabalho é compreender como ocorre 

o abuso sexual infantil no âmbito familiar.  

Metodologia:  

O presente trabalho tem por finalidade compreender a percepção de estudantes adolescentes quanto à 

dinâmica do abuso sexual infantil intrafamiliar e conscientizar as pessoas acerca da temática a fim de uma 

melhor identificação dos casos e um maior encorajamento das vítimas e seus familiares para um 

consequente aumento de denúncias. Com isso, a pesquisa pode ser classificada como aplicada. Segundo 

Gerhardt e Silveira: “[A pesquisa aplicada] objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos” (GERHARDT & SILVE IRA, 2009, p. 35). Ao se considerar que foram 

feitas hipóteses sobre características da dinâmica do abuso sexual infantil intrafamiliar não mencionadas na 

literatura e que será feita uma coleta de dados a fim de servir de suporte a elas para uma posterior tentativa 

de falseamento delas com base nos conceitos vistos na revisão bibliográfica para uma elaboração de novas 

teorias, o método é hipotético-dedutivo. A abordagem utilizada é a quali-quantitativa devido a compreensão 

dos jovens estudantes acerca da temática do referente trabalho ser de extrema importância para o mesmo, 

assim como a quantidade numérica daqueles que possuem pouca ou nenhuma percepção do assunto. Para a 

coleta de dados, foram utilizados documentos científicos sobre o contexto do abuso sexual infantil em 

âmbito familiar e consultadas leis a respeito da devida punição; foram passados questionários impressos para 

estudantes do Ensino Médio de uma escola de rede particular de Guaratinguetá (SP) acerca do tema e foi 

feita uma entrevista com dois psicólogos muito ligados à problemática. Portanto, classifica-se a pesquisa 

como bibliográfica, documental, de levantamento e contendo entrevistas.  

Resultado:  

Muitas pessoas se aproximaram da definição correta do tema, porém nenhuma chegou a descrever todas as 

características e poucas se expandiram a tentar descrever o que é abuso sexual, evidenciando uma 

imprecisão na pergunta ou uma falta de detalhamento do problema pelos órgãos responsáveis para a 

conscientização da sociedade. O também alto número de marcações na questão relativa a ausência de 

denúncia, pode indicar, que as pessoas da região não consideram o abuso como um problema grave, sendo 

um potencial negativo para a ocorrência dos casos no local. A análise dos questionários também apontou 

que a maior parte do público não sabe realizar uma denúncia de um caso de abuso sexual infantil 

intrafamiliar o que evidencia a falta de divulgação de informações acerca da problemática para a 

conscientização da sociedade.  

Conclusão:  

Conclui-se que o abuso sexual infantil em âmbito familiar é um problema social com alto grau de 

complexidade ao apresentar diversos fatores envolvidos. Os questionários cumpriram seu papel de constatar 

a percepção dos estudantes, evidenciando que ela é extremamente vaga e, com isso, fazendo-se necessário 

um aprimoramento do sistema de conscientização dos jovens, com altas chances de sucesso haja visto 

grande parte deles se dispuseram a ajudar a reverter o quadro atual. 
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Referências:  

AMAZARA, M. R. ; KOLLE R , S .H. Alguns aspectos observados no desenvolvimento de crianças vítimas 
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Introdução:  

A redução da maioridade penal no Brasil é assunto amplamente discutido pela sociedade. Fruto 

principalmente do sentimento de impunidade e da falta de informação sobre a legislação brasileira, muito se 

defende a prisão de menores infratores como forma de melhorar a segurança pública, contudo, assim como 

todas as questões sociais, é preciso analisar de forma mais profunda o caso. Afinal, entram em jogo pontos 

como o papel dos presídios no país, além de nosso nem sempre eficiente sistema educacional. Buscando 

investigar tais aspectos, o seguinte trabalho explora textos teóricos e faz um pequeno levantamento a 

respeito da visão de jovens sobre a redução da maioridade penal, com o objetivo de aprofundar mais a 

problemática e desenvolver novas perspectivas.  

Metodologia:  

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas as obras Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e A Crise na 

Educação, de Hanna Arendt. Juntos, os textos serviram como ponto de partida para a análise de dois 

aspectos envolvendo o assunto: o sistema carcerário e o sistema educacional. Além disso, pensando nos 

aspectos legais, foi analisado o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do embasamento teórico, foi 

elaborado questionário trazendo algumas passagens do ECA, para analisarmos o quanto o acesso ao 

conhecimento das leis pode alterar a opinião dos entrevistados.  

Resultado:  

Ficou nítido que, a partir de breves informações a respeito do tema, o posicionamento passa a ser reavaliado 

pelo entrevistado, visto que muitos adotaram posturas mais contidas após o conhecimento sobre alguns 

artigos contidos no ECA, além disso, após uma série de leituras, é possível dizer que os problemas 

envolvendo o menor infrator ultrapassam a esfera da punição e atingem a deficiência do sistema educacional 

brasileiro.  

Conclusão:  

A discussão sobre redução da maioridade penal no Brasil precisa ultrapassar os limites do senso comum e 

ser mais propositivo a resolver a questão. É fato que a educação é uma das principais áreas a ser observada, 

afinal o papel do Estado como provedor de equidade passa pelo fornecimento de oportunidades educacionais 

similares a todos os cidadãos, o que não ocorre. Além disso, associar a solução ao aumento da população 

carcerária em um país já em crise no setor não resolveria o problema, mas agravaria e tornaria ainda mais 

ineficaz o papel de reabilitação defendido pelo sistema carcerário brasileiro.  
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Introdução:  

Ainda há chances de haver paz. A guerra civil na Síria já dura há sete anos, e gerou grande impacto no 

mundo. Temos como objetivo transmitir o que se passa na realidade de uma criança que não tem noção de 

paz em meio ao caos. Milhares de pessoas se deslocam para outros países ilegalmente, muitas acabam por 

vir a falecer, fato que afeta núcleos familiares e acaba causando impacto no pensamento de crianças que, 

como no Mito da Caverna de Platão, desconhecem outra realidade como no caso uma vida pacífica. A 

importância deste é conscientizar sobre a realidade vivida pelas crianças sírias que não sabem o que é viver 

em paz, fazendo um paralelo filosófico com o Mito da Caverna de Platão. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada com diferentes fontes, sendo o centro os periódicos digitais e notícias tele 

jornalísticas, conflitando com alguns trechos do Diário de Myriam, favorecendo assim uma visão mais 

completa do que se propõe. Ao compreender um pouco da infância na Síria, focamos nossos estudos na 

Filosofia do Mito da Caverna de Platão, para estabelecer uma análise sobre a consciência de paz essas 

crianças apresentam. Tratamos as fontes de forma comparativa analítica, pois contextualizar essas realidades 

e oferecer um viés de pensamento filosófico na linha da Platão, nos fez observar que a infância na Síria esta 

atrelado ao nomadismo de lares, estudos interrompidos, sentidos movidos à sobrevivência e não ao viver. O 

que não se conhece, se torna um Mito, não faz sentidos. As crianças da síria são como os três prisioneiros da 

Caverna de Platão que imaginam a paz como as sombras refletidas, que são geradas pela fogueira.  

Resultado:  

Realizamos uma pesquisa sobre a infância síria, vivida dentro da guerra nos últimos sete anos. A guerra teve 

início em 2011, dentro do contexto da Primavera árabe quando houve uma série de protestos contra o 

governo de Bashar Al-Assad, que afetou em cheio a população civil estimada em 24 milhões de pessoas. 

Comparamos o Mito da Caverna de Platão com a realidade em que as crianças sírias vivem. Concluindo que, 

o ambiente conturbado em que crescem pode, quando adultas, torná-las pessoas com desejos vingativos, 

submetendo o mundo a passar pelas circunstâncias em que estão vivendo no atual momento. A partir desta 

única realidade, a paz são como as sombras nas paredes da Caverna, não faz sentido na consciência destes 

seres humanos, que só fazem sobreviver em vez de viver. A realidade para elas é diferente da que hoje 

vivemos, o sentido de conviver é diferente.  

Conclusão:  

Com tantos conflitos e perdas constantes ao decorrer do tempo, as crianças sírias vem sendo 

psicologicamente afetadas, trazendo grande preocupação referente à que tipo de adultos se tornarão, 

podendo causar possíveis revoltas. Enfim, tentar um acordo pouparia vidas futuras, evitando possíveis 

combates como o que está ocorrendo no momento. Por isso, a opinião do grupo se reflete em verificar na 

busca do esclarecimento da paz na infância da Síria, libertando esses pequenos seres das amarras da 

violência e refletindo caminhos iluminados, para que assim possam aprender a viver e não somente a 

sobreviver.  
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Introdução:  

A Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo vírus do gênero Flavivirus e transmitida 

por mosquitos dos gêneros Aedes e Haemogogus, principalmente o Aedes aegypti. Como os mosquitos 

vivem em habitats diferentes, a transmissão acontece em dois tipos de ciclos: silvestre e urbana. Nos últimos 

anos a febre amarela tem se tornado mais frequente nas cidades e vêm chamando a atenção dos órgãos de 

saúde pública. Dessa forma, o projeto teve como objetivo investigar a ocorrência da Febre Amarela no 

Estado de São Paulo nos últimos dez anos em relação a cidade, sexo e faixa etária no Estado.  

Metodologia:  

O projeto foi realizado no decorrer de quatro semanas pelos alunos do 1º ano do curso técnico de Análises 

Clínicas da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, em parceria com a Universidade de Taubaté. 

Inicialmente, pesquisamos os dados de internações por febre amarela no site DATASUS (Departamento de 

Informática do SUS), do Ministério da Saúde, de acordo com cidade, sexo e faixa etária de 2008 a 2017. Em 

seguida, organizamos um banco de dados realizamos análises gráficas.  

Resultado:  

Os homens registraram uma média de internação superior aos das mulheres (38 e 13 respectivamente). Em 

2009 foram registrado 21 casos; entre 2010 e 2016 apenas 1 ou 2 registros por ano e em 2017 subiu para 16 

casos. Os recém-nascidos, crianças, adolescentes e idosos registraram a menor internação (0-4=2; 5-9=3; 10-

14=2; 15-19=6; >80=1). As pessoas entre 20 a 69 anos registraram o maior número de internações pela 

doença (20-29=20; 30-39=20; 40-49=20; 50-59=16; 60-69=12). Quanto aos municípios, Piraju e São Paulo 

apresentaram maior índice (15 e 7). Amparo, Vargem Grande do Sul, São Bernardo do Campo, Avaré e 

Itatinga registraram 2 casos cada. Santo André, Birigui, Bofete, Itatiba, Itaquaquecetuba, Nova Campina, 

Sumaré, Cândido Mota, Campinas, Holambra, Porto Ferreira Indaiatuba, Indiaporã, Hortolândia, Buri, São 

Carlos, Valinhos, Jundiaí e Ubatuba registraram 1 caso cada. As demais cidades não apresentaram registro 

da doença.  

Conclusão:  

No ano de 2009 o estado de São Paulo apresentou caráter epidêmico, o vírus se alastrou rapidamente devido 

a falta de vacinação no estado até aquele ano. Após, a população foi imunizada e o número de internações 

caiu. Os homens adultos registraram os maiores índices de internações pela doença ao longo dos anos, 

mostrando descuido com a saúde ou talvez devido ao trabalho, sendo necessário maiores cuidados. 
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Introdução:  

Dengue é uma doença tropical infecciosa causada pelo arbovírus do gênero Flavivirus e que inclui quatro 

tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Ela é transmitida pelo mosquito do gênero Aedes, 

principalmente o Aedes aegypti. A doença é considerada uma epidemia no país, pois seu vetor é encontrado 

em todas as casas e sua proliferação ocorre de forma rápida em temperaturas mais altas e presença de água 

limpa. Diante disso, o objetivo proposto foi comparar o número de internações de dengue em cidades 

localizadas em diferentes altitudes e sua relação com a variação de temperatura. 

Metodologia:  

O projeto foi realizado por alunas do 2° ano do curso técnico de Análises Clínicas da Escola de Aplicação 

Dr. Alfredo José Balbi, durante quatro semanas em 2018. Foi usado o site DATASUS (Departamento de 

Informática do SUS), do Ministério da Saúde para coleta de dados sobre os casos de internação por dengue 

nos últimos dez anos nas cidades de Campos do Jordão, Cunha e São Bento do Sapucaí que possuem maior 

altitude e clima frio, Taubaté, Caçapava, Aparecida no Vale do Paraíba que é mais seco e quente e 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba no litoral quente e úmido. As seguintes perguntas foram 

investigadas: “Como varia o número de internações de dengue ao longo dos anos nessas cidades?” e “o 

número de internações é igual entre essas cidades com diferentes climas?”. A hipótese inicial era de que 

cidades mais quentes e úmidas apresentariam maior número de internações pela doença. Em seguida, foram 

construídas planilhas e gráficos para realização das análises. 

Resultado:  

Em 2009 não foi registrado internações nas cidades da região da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba, 

já nas cidades do Litoral Norte ocorreram 5 casos. Em 2010 houve um aumento nas internações das cidades 

do vale (20) e litoral (60), porém entre 2011 e 2013 os valores caíram, enquanto que a Serra registrou apenas 

4 casos. O ano 2014 registrou mais casos (170), sendo 96 para o Vale, 74 para o Litoral e 1 para a Serra. 

Após 2016 os valores começaram a cair novamente. Ao longo dos anos foi notório que as cidades mais frias 

apresentaram sempre menos casos da doença (São Bento=2; Cunha=4; Campos=7) e as cidades mais 

quentes e úmidas os maiores valores (Ubatuba=51; São Sebastião=139; Caraguatatuba=166). Já os 

municípios com temperaturas amenas (Caçapava=38; Aparecida=40) registraram números intermediários, 

porém Taubaté, que possui o mesmo clima, registrou 153 internações. 

Conclusão:  

As cidades mais altas e frias (Serra da Mantiqueira) registraram o menor número de internações e as mais 

quentes e úmidas (Litoral Norte) os maiores índices, comprovando a hipótese inicial, pois os ovos do 

mosquito transmissor necessitam de temperaturas altas e presença de água limpa para eclodirem. Entretanto, 

Taubaté registou um elevado índice de casos, diferente de Caçapava e Aparecida, e foi considerado sinal de 

alerta para o município naquele ano. 
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Introdução:  

A gestão de pessoas está diretamente relacionada às estratégias empresariais, com o objetivo de atrair, 

potencializar, administrar e reter o capital humano de uma instituição. Chiavenato (2010) afirma que a 

gestão de pessoas é responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas e simboliza a importância 

do fator humano na era da informação. Um dos pilares dos conflitos existentes nas empresas ocorre através 

das diferentes características entre as gerações Baby Boomers, X e Y. Além do desenvolvimento do pessoal 

de uma organização, entra em pauta o agrupamento temporal do pessoal. Conforme Weller (2010), o 

nascimento em uma mesma época não é um fator suficiente para se compreender as conexões e diferenças 

entre as gerações, na verdade, os fatos presenciados e as experiências semelhantes é que funcionam como 

marcadores geracionais. O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações de conflito entre as 

gerações Babyboomers, X e Y dentro do âmbito empresarial. 

Metodologia:  

Será realizada uma pesquisa de nível qualitativo com gestores e funcionários das mais diversas 

organizações. No primeiro momento, o entrevistador fará uma entrevista semiestruturada, visando tornar a 

entrevista mais dinâmica, colhendo o maior número de dados possíveis. Feito isso, tais materiais serão 

transformados em informações concretas, para que assim seja feita uma análise comparativa destes. Será 

feita a transcrição das entrevistas. A análise será feita pela categorização qualitativa de conteúdo, de acordo 

com Bardin (1977). Os dados serão separados entre gestores e funcionários. Após essa separação, os dados 

serão comparados, afim de identificar os itens que diferem e os que se coincidem entre as amostras. 

Resultado:  

Nota-se que de alguns anos para cá é comum encontrar empresas que tem seu desempenho afetado devido 

ao conflito de gerações existentes nestas. O principal objetivo dessa pesquisa é analisar os dados obtidos, 

identificando suas causas e possíveis soluções. Conforme Chiavenato (2004, p. 416), “o conflito é 

inevitável, o administrador precisa conhecer a respeito de suas possíveis soluções ou resoluções. A solução 

de um conflito passa quase sempre pelo exame das condições que o provocaram”. 

Conclusão:  

O comportamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e os efeitos da 

estrutura sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente 

(ROBBINS, 2005 apud ANDRADE et al., 2012). Espera-se que os resultados auxiliem na melhora da 

cultura organizacional nas empresas, melhorando o nível de familiaridade entre o convívio das gerações, 

elevando o seu desempenho. 
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Introdução:  

A logística bem aplicada pode fazer com que a gestão de estoques seja eficiente. No meio organizacional são 

desenvolvidos sistemas para controlar o estoque, beneficiando empresas varejistas de produtos diversos. Os 

métodos aplicados melhoram a eficácia do ambiente. A falta de organização gera desperdício, em 

consequência há uma falha no sistema, o que atrapalha no êxito do resultado esperado. “O administrador de 

estoques lida com inúmeros problemas, na qual o mesmo, utiliza várias ferramentas que o auxilia a chegar 

numa solução.” (GONÇALVES; SCHWEMBER, 1979, p. 257). Para evitar dúvidas quanto às demandas e 

problemas dentro da própria empresa ou insatisfação dos clientes, uma empresa deve ter como estratégia o 

conhecimento exato do que e quanto os seus clientes querem para planejar uma estrutura de estoque 

adequada para atender as demandas. 

Metodologia:  

Alguns procedimentos serão necessários para a melhoria: evidenciar os benefícios gerados pela gestão de 

estoque em uma microempresa varejista de produtos diversos, por meio da identificação dos problemas de 

gestão de estoque; verificar como os clientes do mini mercado percebem a gestão de estoque; aplicar um 

modelo de gestão de estoque, classificação ABC; verificar os benefícios percebidos pelo proprietário e pelos 

clientes da empresa. Isso realizar-se-á por meio de uma entrevista semiestruturada com o proprietário da 

microempresa, seguida pela aplicação de um questionário quantitativo junto aos clientes da organização. 

Com base nas respostas, pretende-se modificar o ambiente, retirando o que é desnecessário e acrescentando 

oportunidades de melhoria. Após a intervenção, tanto a entrevista, quanto a pesquisa com os clientes serão 

realizadas novamente para verificar se os resultados das modificações. A modificação a ser feita seguira os 

princípios de Braga, Pimenta e Vieira (2008), que afirmam que deve-se analisar, juntamente com o 

interessado alguns parâmetros para depois decidir o arranjo físico mais conveniente para melhor atender o 

fluxo de produtos. Os autores também ressaltam que para isso, é necessária uma análise de alguns critérios, 

tais como “volume, peso, limitações do espaço do depósito, diferenças entre categorias de produto e 

processo de movimentação manual.” (p. 66-67). Deve-se aperfeiçoar o espaço que se tem para poder 

otimizar tempo e promover mais lucro e melhorar a visão daqueles que estão envolvidos com a empresa. 

Resultado:  

Espera-se com essa proposta alcançar a máxima organização do ambiente estudado, levando a satisfação 

tanto para os clientes quanto para o proprietário do estabelecimento. Busca-se concretizar as expectativas de 

melhora do desempenho da microempresa varejista e trazer mais visão para ela. 

Conclusão:  

Para Lomba e Souza (2013, p. 01), o controle de estoque proporciona a previsão de compra de um produto 

ou matéria-prima, exibindo qual será o custo e quando receberá o pedido, assim como também proporciona 

informações sobre o que é vendido, o lucro e as quantidades mínima e máxima. O controle de estoque é 

extremamente importante para o pleno funcionamento da empresa e uma melhor visibilidade de tudo que é 

consumido precisa ser alocado em seu devido lugar para não haver falhas que possam atrapalhar tal sucesso. 
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Introdução:  

Hoje em dia, um dos desafios da sociedade é a necessidade de aprovação que nos rodeia, a aprovação dos 

outros é a obsessão de parte da sociedade, que tende a aumentar cada vez mais a medida que nos sujeitamos 

a ela. A essência não é o prezado atualmente, mas sim a imagem que passamos, ou seja, nossa máscara. Em 

meio a tantos meios tecnológicos estamos condenados a não vermos o real, pois a manipulação da imagem é 

facilitada e estamos, sempre, correndo o risco de nos enganarmos com idealização de algo que julgamos 

real. O marketing existencial vem no meio social para as pessoas suprirem essa necessidade de aprovação. 

Isso se tornou verdade a partir do ponto que as mídias sociais têm muita influência nas nossas escolhas.  

Metodologia:  

A metodologia do trabalho baseia-se na pesquisa básica-estratégica, a respeito de como o sujeito perde sua 

autonomia diante dos créditos sociais e em quais maneiras isso acontece. O nosso instrumento de coleta de 

dados consistiu em um questionário aberto, de caráter quantitativo, contendo sete perguntas todas objetivas. 

Na elaboração das perguntas, procuramos investigar os meios em que o sujeito perde sua autonomia, seu 

conhecimento sobre créditos sociais e o quanto eles tentam agradar mais o próximo do que a si mesmo. O 

questionário foi divulgado na rede social Facebook entre os dias 7 de maio de 2018 e 13 de junho de 2018. 

Para a abordagem qualitativa entrevistamos um motorista de Uber e um vendedor do Mercado Livre no 

intuito de avaliar como os créditos sociais agem sobre e o quanto uma boa avaliação é importante.  

Resultado:  

Em relação as pesquisas que foram aplicadas, percebemos que a maioria dos jovens têm mais de três redes 

sociais e utilizam-nas para entretenimento e comunicação. Destes jovens, mais da metade dos que 

responderam o questionário diziam se importar um pouco com o número de curtidas e comentários que 

continham em suas publicações. 90% dos que responderam o questionário disseram que compram 

produtos/serviços pela internet e que o critério de avaliação antes de comprar era se o vendedor tinha uma 

boa avaliação no site e a qualidade do produto que iriam adquirir. A respeito dos créditos sociais, pouco 

mais de 60% das pessoas disseram que não sabiam o que eram. Em relação aos entrevistados, obtivemos que 

quanto maior a nota, mais beneficiado você é na plataforma que utiliza e, uma má avaliação pode causar 

consequência muito ruins.  

Conclusão:  

Concluímos com o resultado que os jovens estão cada vez mais dependentes da aceitação do outro e que 

estão deixando a própria autonomia de lado somente para agradar o próximo. Porém podemos perceber que, 

ainda que não saibam, as pessoas que compram produtos ou serviços na internet, usam como primeiro 

critério de avaliação a nota do vendedor, ou seja, utilizam o sistema de créditos sociais para atribuir 

credibilidade ao vendedor. Quanto aos prestadores de serviço, pode-se concluir que o sistema de créditos 

sociais é algo que pertence a rotina, ambos constroem uma boa imagem para conseguir a avaliação desejada.  

Referências:  

Beniacar, E. V. V. Nicolau Maquiavel e José Luís Fiori; Aparência e Essência. 2015. 3f. Artigo Cientifico - 

Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015; CAMINHA, Lucas. A liberdade em Jean-Paul Sartre: 

responsabilidade, angústia e má-fé. Disponível em: http://colunastortas.com.br/a-liberdade-em-jean-paul-

sartre-responsabilidade-angustia-e-ma-fe/. Acesso em: 16/03/2018; MAQUIAVEL, N. O Príncipe. 2º 

Edição. Brasil: Jardim dos Livros, 01/10/2014; PONDÉ, L. F. Marketing Existencial. 1º Edição. Brasil: Três 

Estrelas, 02/05/2017;SARTRE, J. P. O Existencialismo é um Humanismo. 4º Edição. Brasil: Vozes, 

01/01/2014  
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A REPRESENTAÇÃO DA ANARQUISMO NA MÍDIA BRASILEIRA ATRAVÉS DA FIGURA DE SININHO  

ENJR201804288 

 
Instituição: E. E. José Pinto Marcondes Pestana 

Orientador(a): PAULO CHRISTIAN MARTINS MARQUES DA CRUZ 

 

Introdução:  

As chamadas Jornadas de Junho de 2013 representaram uma série de protestos populares em diversas 

cidades brasileiras, tendo como principal motor a insistente denúncia do mau emprego da verba pública e da 

baixa qualidade dos serviços prestados. No interior desse mesmo movimento, o chamado movimento Black 

Block ganhou notoriedade, devido, principalmente, as suas ações consideradas radicais, e sendo justificadas 

por seus membros como fruto de um viés ideológico, geralmente anarquista. O presente trabalho tem como 

tema a análise da representação da figura de Eliza Quadros Pintos, de apelido Sininho, na mídia brasileira.  

Metodologia:  

Para tanto, serão analisados os principais meios órgãos de comunicação ligados a sua cobertura, como a 

Revista Veja e os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São de Paulo. A partir disso, será feito um 

levantado do léxico empregado por tais veículos em suas narrativas sobre Sininho, onde acreditamos ser 

possível identificar uma discurso uníssono e marginalizante desse movimento social.  

Resultado:  

A partir do léxico levantado, foi possível constatar uma insistência em termos pejorativos, que passavam 

pela descrição da figura de Sininho, como vândalo/vandalismo, depredação, crime\criminalização, 

ordem\caos. Essa insistência denunciou um discurso uníssono na grande mídia, que com isso, criminalizou o 

movimento. 

Conclusão:  

A identificação do discurso uníssono aponta para a possibilidade de um projeto mais amplo da mídia 

brasileira, ao associar-se com as instituições ligadas ao chamado establishment, garantiam a manutenção de 

certas políticas públicas ou privadas consideradas impopulares. Igualmente, com isso, haveria uma 

manutenção da marginalização dos movimentos sociais enquanto instrumento democrático de transformação 

política e social. 

Referências:  

AZEVEDO, Raquel (2002). A Resistência Anarquista. Uma questão de identidade (1927-1937). São Paulo: 

Arquivo do Estado/Imprensa Oficial. MORAES, Isaias Albertim; VIEIRA, Fernando Antonio da Costa. "As 

Jornadas de Junho de 2013 no Brasil: anarquismo e tática Black Blocks" In: Revista de Ciências Sociais, 

n°7, 2017, p.178-198. TOLEDO, Edilene. A trajetória anarquista no Brasil na Primeira República. In: 

FERREIRA, Jorge & Reis, Daniel Aarão (org.). As esquerdas no Brasil, vol. 1. A formação das tradições 

(1889-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 
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SOLVENTE QUE TIRA FERRUGEM DE ARMÁRIOS  

ENJR201812478 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Nos dias de hoje a população prefere comprar armários novos por causa da ferrugem, mas com este produto 

isso será solucionado, evitando que tal objeto seja descartado na natureza.  

Metodologia:  

Pesquisar tipos de solventes sustentáveis; Verificar os preços dos materiais para produzir o solvente; Testar 

o solvente; Produzir o solvente; Lixar os armários; Tirar o excesso de ferrugem com muito cuidado para não 

danificar o armário; Passar finas camadas do solvente na superfície dos armários; Pintar os armários com 

ajuda dos alunos; Verificar a durabilidade do armário restaurado.  

Resultado:  

Espera-se que ao realizar esse projeto possamos ajudar os alunos com seus armários, acabando com a 

ferrugem dos mesmos de uma forma simples e sustentável, evitando que tantos armários sejam jogados no 

lixo.  

Conclusão:  

O projeto ajudará os alunos a customizar seus armários com um baixo custo de uma forma sustentável, 

removendo a ferrugem do mesmo, tornando a escola um local mais agradável e aconchegante. 

Referências:  

Solventes Industriais: Seleção, Formulação e Aplicação - Paulo Garbelotto; Sete truques para remover 

ferrugem - https://melhorcomsaude.com.br/remover-ferrugem-ingredientes-caseiros/; Site Prímula - 

http://www.produtosprimula.com.br/produtos/lavanderias/removedor-de-ferrugem/;  
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A ECONOMIA GLOBALIZADA E O FUTURO DOS PAÍSES EMERGENTES  

ENJR201821149 

 
Instituição: E.E Jacques Félix 

Orientador(a): HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 

 

Introdução:  

A economia globalizada é um processo que está diretamente ligado ao próprio desenvolvimento do capitalismo, 

sendo um sistema econômico e social que tem por objetivo lucro e o acúmulo de riquezas através de grandes 

corporações financeiras e transnacionais. A globalização corresponde também ao ápice do desenvolvimento da 

sociedade capitalista, com a capacidade de produzir e distribuir bens de consumo em uma escala global. Diante 

desse cenário, os países considerados subdesenvolvidos e emergentes têm como principal desafio minimizar as 

diferenças com os países mais ricos. Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul formam o bloco econômico dos 

BRICS países considerados emergentes, pois se destacaram com suas economias, apesar de ainda não serem 

desenvolvidos, só no ano de 2017, juntos eles representam cerca de 22% do PIB mundial, mas apesar disso ainda 

estão reféns da tecnologia e do capital estrangeiro. 

Metodologia:  

Para realizarmos este trabalho utilizamos um método exploratório, sendo assim um trabalho que tem por objetivo 

fornecer informações sobre o tema estudado. Escolhemos tal tema, pois achamos interessante o fato do Brasil ser 

‘um país em desenvolvimento’ e por isso considerado emergente juntamente com África do Sul, Rússia China e 

Índia. Nós focamos principalmente o estudo no Brasil, pois gostaríamos de saber como será a economia do nosso 

país nos próximos anos no cenário mundial e se ela poderá ou não melhorar a qualidade de vida de muitos 

brasileiros. No nosso caso utilizamos fontes secundárias como: pesquisa na internet em busca de informações 

sobre o tema estudado, além disso, foram utilizados gráficos que mostram a evolução do que vem ocorrendo com 

o Brasil e os outros países emergentes.  

Resultado:  

Com o resultado foi possível verificar que os países emergentes possuem uma grande influência no cenário 

mundial. Sabemos que para eles conseguirem se igualar aos países desenvolvidos é preciso melhorar vários 

requisitos como: saúde, qualidade de ensino, melhoria na distribuição de renda, entre outros, porém eles vêm 

atraindo a atenção de vários países com seu crescimento econômico rápido e o aumento da concorrência gerada 

no cenário econômico mundial. Esse bloco contribui para a economia global exportando e importando produtos, 

o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de minérios, cana, soja e carnes, apesar disso a maior 

dificuldade deles ainda é superar as desigualdades sociais e manter seu ritmo de crescimento. 

Conclusão:  

Com esse trabalho conseguimos observar que os países emergentes tentam ao máximo se desenvolver, não que 

necessariamente sejam extremamente ricos, mas eles buscam melhorar seus índices socioeconômicos como IDH 

e o PIB, para que possam pelo menos competir frente aos países desenvolvidos. Observamos também que a 

economia dos países emergentes cresce cada vez mais, assim eles têm chance de fazer com que o país se 

desenvolva, para que futuramente a população consiga ter uma qualidade de vida melhor diminuindo assim a 

desigualdade entre todos. 

Referências:  

Capital Teresina. A Economia Globalizada e o Futuro Dos Países em Desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.capitalteresina.com.br/noticias/economia/brics-redefine-ordem-mundial-29218.html .Acesso em: 22 

de maio 2018 Mundo Educação. A Economia Globalizada e o Futuro Dos Países em Desenvolvimento 

em:https://www.google.com/amp/s/m.mundoeducacao.bol.uol.com.br/amp/geografia/brasil-um-pais-

emergente.htm . Acesso em: 31 de maio 2018 Jornal GGN. A Economia Globalizada e o Futuro Dos Países em 

Desenvolvimento em: https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-importancia-dos-emergentes-na-economia-

global Acesso em: 31 de Julho 2018 Dicyt. A Economia Globalizada e o Futuro Dos Países em Desenvolvimento 

em: http://www.dicyt.com/noticia/a-forca-dos-paises-emergentes-na-economia-mundial . Acesso em 31 de julho 

2018  
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CUIDADO COM OS TALHERES DA ESCOLA: DIGA SIM!!  

ENJR201810532 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Nas escolas, a falta de talheres pode ser vista com muita frequência, seja por culpa de furto ou perda dos 

mesmos. O projeto tem como objetivo, conscientizar os alunos sobre a importância do cuidado com os 

talheres e, com isso, propiciar refeições mais prazerosas e agradáveis com talheres adequados, afinal, não é 

nada agradável comer macarronada de colher.  

Metodologia:  

Pesquisar sobre o real motivo dos alunos não cuidarem dos talheres da nossa Escola; Tabular a pesquisa; 

Conscientizar sobre a “Importância de preserver os talheres da Escola”, através de uma conversa com os 

alunos das salas; Monitorar o uso dos talheres nos horários do almoço com ajuda do Grêmio Estudantil; 

Resolver o problema da falta de talheres na escola, sugerindo que os alunos tragam seus talheres de casa; 

Procurar uma “Parceria” que possa ajudar a conseguir um número adequado de talheres para nossa Escola.  

Resultado:  

Espera-se que os alunos conscientizem-se e reflitam sobre o uso adequado e preservação dos talheres, 

percebendo que eles são de uso comum e que cuidar dos mesmos será a atitude mais adequada, o que 

permitirá refeições mais prazerosas e agradáveis.  

Conclusão:  

O roubo, perda ou mal-uso de talheres está presente em várias Escolas, mas pode ser evitados através da 

conscientização de que, os alunos ganham muito mais conservando do que não cuidando ou estragando os 

talheres que são utilizados por todos na escola. A conscientização e preservação dos talheres vão refletir no 

cuidado de um bem comum e muito importante para o conforto de todos durante as refeições. 

Referências:  

Hoje em dia reportagem sobre furto de talheres:http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia/pequenos-

furtos-geram-grandes-prejuízos-para-bares-e-restaurantes-1.213008; G1.com.br - 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/07/ladroes-arrombam-janela-e-furtam-

objetos-de-escola-publica.html; Furtos de talheres praça de alimentação: 

www.dgabc.com.br/Noticia/154693/furtos-sao-rotina-em-praca-de-alimentacao; Blog ICP PRESERÇÃO - 

http://icppreservar.blogspot.com/;  
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DISTÚRBIOS EMOCIONAIS NA ADOLESCÊNCIA, PREVENIR É A MELHOR MANEIRA  

ENJR201874603 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Todos nós sabemos que a adolescência é um período muito complicado, onde ocorrem desavenças tanto com 

os outros, quanto com si mesmo. Nela podem surgir problemas que antes não tinham importância, mas que, 

após a adolescência, isso passa a ter relevância, geralmente causados por conflitos familiares ou sociais. Por 

conta disso, queremos abranger este tema, para que possamos abrir os olhos desses adolescentes, 

aconselhando-os a procurem ajuda e perceberem que não estão sozinhos 

Metodologia:  

Primeiramente, abordaremos o tema com os alunos, sempre visando seu bem estar; Em seguida, será 

organizada uma palestra, onde irá introduzir o assunto tratado; Logo após a palestra, será feito um 

levantamento de dados, onde iremos recolher informações para que, no final do projeto, haja uma 

comparação; Depois, será proposto uma parceria ao clube da escola ‘Por você’, e planejaremos atividades 

voltadas ao bem estar. No final, logo após recolhermos os dados finais, será feita a diferença entre os índices 

coletados, e, então, compartilhamos o resultado.  

Resultado:  

Através do projeto realizado, espera-se que os distúrbios causados por estresse e problemas sociais, tanto nas 

escolas quanto fora dela, sejam amenizados.  

Conclusão:  

Os disturbios da adolescência devem ter mais enfâse entre os jovens. Sendo assim, tratados de maneira 

cuidadosa, visando a interação dos entre eles.  

Referências:  

https://www.abcdasaude.com.br/psiquiatria/transtornos-mentais-na-adolescencia 

http://portugues.christianpost.com/news A saúde do adolescente - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf; Livro Atenção 

Psicossocial às crianças e adolescentes - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_criancas_adolescentes_sus.pdf; Diretrizes 

nacionais e atenção a saúde dos adolescentes - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promo

cao_saude.pdf 
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CARREGADOR DE ENERGIA INFINITA, UMA ALTERNATIVA INTELIGENTE  

ENJR201846565 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Devido aos altos valores nas contas de energia elétrica e o fato de nem sempre possuirmos a disponibilidade 

de ter celular e tablets carregados, foi criado o carregador de energia infinita com intuito de ser prático, 

podendo ser usado em qualquer lugar minimizando a dependência do uso de energia elétrica. O custo 

benefício do carregador é alto, já que não depende de energia elétrica e não gera muitos gastos.  

Metodologia:  

Primeiro pegamos um imã de Neodímio,que será utilizado como fonte de energia. Segundo, pega-se um 

cobre em espiral. Em seguida, une-se o cobre em espiral ao imã com uma fita isolante, por exemplo. Liga-se 

esse material já pronto aos fios que estão conectados a uma lâmpada de led de forma a testar e confirmar o 

funcionamento do imã como fonte de energia. Após a confirmação da eficácia, testes com objetos 

eletrônicos, como celulares e tablets, serão feitos. Após os testes finais, o carregador poderá ser utilizado 

para carregar qualquer aparelho eletrônico.  

Resultado:  

Espera-se que, com este projeto, as pessoas utilizem meios alternativos para carregar seus celulares e se 

conscientizem de que não é necessário apenas a energia elétrica para o carregamento.  

Conclusão:  

Este projeto pode servir para a economia de energia, diminuição de gastos, e praticidade no dia a dia; já que 

tem como objetivo o uso de uma fonte alternativa e pouco usual para o carregamento de aparelhos 

eletrônicos. 

Referências:  

MANUAL DO MUNDO - http://www.manualdomundo.com.br/2014/12/como-fazer-um-gerador-de-

energia-com-ima-em-casa/ GERADOR DE ENERGIA INFINITA - 

https://www.if.ufrgs.br/novocref/?contact-pergunta=novamente-o-sonho-do-gerador-de-energia-infinita 

FAPESP - http://www.fapesp.br/publicacoes/energia.pdf; UNESP - 

http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788568334126,geracao-de-energia-sustentavel; BLOG AVIPAS - 

http://avipas.com.br/blog/2017/07/17/13-livros-sobre-energia-para-voce-baixar-sem-custo/ ENERGIAS 

RENOVÁVEIS COMPLEMENTARES - 

https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/cadernoenergia_fgv-book.pdf 
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A BULIMIA NO AMBIENTE ESCOLAR  

ENJR201872062 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Atualmente, os jovens têm grande influência da mídia, nos manipulando ao ponto de afetar a saúde, pois 

passa a ideia de que ter um corpo " perfeito" é necessário. Muitos jovens querem se encaixar nesse "padrão" 

de beleza e acabam se submetendo a situações que trazem muitos riscos a saúde como ato de forçar o 

próprio vômito. Isso é conhecido como bulimia. Bulimia é um transtorno alimentar que leva a pessoa a 

exagerar na ingestão de alimentos e logo a seguir provocar o vômito, ou ainda fazer uso de outros recursos 

como tomar laxante, ficar um longo período sem se alimentar ou praticar exercícios físicos em excesso, para 

impedir o ganho de peso.  

Metodologia:  

Pesquisa sobre a opinião dos alunos sobre o tema; Tabular a pesquisa; Montar um clube juvenil; Trabalhar o 

tema com os alunos no clube trazendo palestras, dinâmicas e atividades que abordem o assunto; Organizar 

um debate que proporcione a ajuda mútua entre os alunos; Refazer a pesquisa sobre o tema Tabular os 

resultados Apresentar para a comunidade escolar  

Resultado:  

A influência da mídia é umas das causas da bulimia. Há uma grande exaltação ao corpo magro e o desprezo 

às pessoas acima do peso, imposto pela indústria da beleza e da moda. Aparentemente, esses fatos levam 

muitas pessoas a apresentarem quadros de bulimia. A prática da bulimia pode levar a sérias complicações de 

saúde, como desnutrição, inflamação na garganta, desidratação, desmaios, arritmia cardíaca, problemas 

gastrintestinais, podendo inclusive levar à morte, por isso, espera-se ao final desse projeto, auxiliar os jovens 

que sofrem com esse problema e principalmente alertar os demais jovens sobre os riscos desse distúrbio.  

Conclusão:  

Nos dias atuais, o culto ao corpo perfeito acaba influenciando pessoas, principalmente adolescentes, a 

usarem de todo e qualquer artifício para se manterem magras, a mídia influencia drasticamente essa faixa 

etária, levando os mesmos a valorizarem mais o corpo "perfeito" do que a saúde.  

Referências:  

http://cbn.globoradio.globo.com/series/juventude-no-diva/2015/06/10/BULIMIA-E-ANOREXIA-

ATINGEM-QUATRO-A-CADA-CEM-PESSOAS.htm http://www.minhavida.com.br/saude/temas/bulimia 

https://www.google.com.br/search?q=bulimia&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiBuoK3qMDbAhVBkJAKH

XYZCaAQBQglKAA&biw=1366&bih=662 https://www.significados.com.br/bulimia/ adolescente - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf; Livro Atenção 

Psicossocial às crianças e adolescentes - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_criancas_adolescentes_sus.pdf; Diretrizes 

nacionais e atenção a saúde dos adolescentes - 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promo

cao_saude.pdf 
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A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE  

ENJR201884672 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Todos nós sentimos a necessidade de descansar, afinal, o corpo humano precisa repor suas energias através 

da alimentação e do sono. O sono não serve somente para nos fazer relaxar, como a maioria das pessoas 

pensam. Nosso corpo além de descansar trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, 

endócrino, neurológico e de diversas outras funções.Por isso o sono é tão importante. 

Metodologia:  

Primeiramente pesquisamos qual é a importância do sono para a saúde; Em seguida, procuramos estudos e 

pesquisas atualizadas onde explicam sobre a recomendação da quantidade de horas de sono que são 

necessárias diariamente; Pesquisamos mais a fundo quais são os riscos que causamos a saúde quando 

dormimos mais ou menos tempo do que o necessário; Durante a palestra serão abordados temas como: 

obesidade, diabetes, hipertensão, a memória e depressão; Com os dados pesquisados, montaremos cartões 

contendo dicas para uma boa noite de sono que serão distribuídos para os alunos da eletiva. 

Resultado:  

Espera-se que esse projeto permita que os alunos consigam realmente entender a importância e os benefícios 

que uma boa noite de sono nos proporciona, tirem proveito das dicas e conheçam os males causados por 

noites mal dormidas. E que possamos aplicá-lo tanto com os alunos da nossa escola (Escola Estadual Ryoiti 

Yassuda), quanto com outras pessoas. 

Conclusão:  

Para os adolescentes, uma boa noite de sono é ainda mais importante, pois é durante o sono que o organismo 

produz alguns hormônios entre eles, o mais importante para os adolescentes é o do crescimento, que é 

secretado no primeiro terço da noite tanto nas crianças quanto nos adultos, essencial para o crescimento dos 

ossos e músculos.  

Referências:  
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SABONETE DE VINAGRE BRANCO QUE TIRA ODOR DE COMBUSTÍVEL  
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Instituição: EE RYOITI YASSUDA 
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Introdução:  

Toda pessoa que tenha acabado de colocar gasolina no carro sabe o quão forte o cheiro do combustível é. 

Ele fica cravado na pele e, infelizmente, não tão facilmente. A boa notícia é que existe um produto que pode 

tirar o odor do combustível, e esse produto é o vinagre branco. O que eu e meu grupo pensamos é que talvez 

esse produto pode ser introduzido em um sabonete para as pessoas usarem.  

Metodologia:  

Primeiramente iremos consultar o professor de química da escola E. E. Ryoiti Yassuda para saber se é 

possível criar um sabonete de vinagre branco; ?Se for possível, em seguida, será feito uma série de testes 

onde tentaremos introduzir vinagre branco em um sabonete; ?Se os experimentos darem certo nós vamos 

testar esse sabonete em objetos cujo foram derramado combustível para ver se o sabonete funciona; ?Caso o 

odor do combustível for retirado nós iremos doar alguns sabonetes para postos de gasolina para eles testarem 

a eficiência do nosso produto.  

Resultado:  

Espera-se que esse projeto ajude as pessoas que sofrem quando inalam o cheiro de gasolina, que pode causar 

danos neurológicos, dor de cabeça, infecção pulmonar, tontura, entre outros sintomas.  

Conclusão:  

Com a conclusão do projeto esperamos ajudar principalmente mecânicos, frentistas e pessoas em geral, pois 

com isso podemos ajudar a prevenir doenças respiratórias pelo forte odor do combustível. 

Referências:  

wikihow - https: //pt.wikihow.com/ Tirar-Cheiro-de-Gasolina-das- M%C3%A3os CUIDADOS PELA VIDA 
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Introdução:  

É de conhecimento que outrora a conexão existente entre as sociedades era precária. A demora nas 

comunicações, debilidade nos meios de transporte e uma delicada disseminação de informações não permitia 

uma relação uniforme em nível global, mas era possível observar resquícios de uma sociedade prestes a 

evoluir.Com o desenvolvimento dos celulares, as plataformas virtuais alcançaram seu auge, tanto na web quanto 

relacionadas aos próprios aparelhos com acesso a internet. As redes sociais são comunidades virtuais, as quais 

permitem que os indivíduos reproduzam conteúdo próprio e acessem todo tipo de informação.Todavia, o uso 

excessivo dessas passa a interferir, também, na vida social, trazendo malefícios em relacionamentos e estudos. 

Assim sendo, atinge principalmente os jovens, por estarem desde muito cedo adeptos a essa tecnologia, sendo a 

geração mais afetada pela dependência cibernética, o que traz preocupações quanto a sua saúde física e 

psicológica. 

Metodologia:  

Os procedimentos metodológicos empregados fundamentam-se na revisão de literatura através da pesquisa 

bibliográfica de artigos e livros relacionados à dependência tecnológica e virtual, com foco na manifestação 

desse comportamento em adolescentes. Os descritores utilizados baseiam-se na repercussão das plataformas 

sociais da web na realidade dos jovens, considerando-se essencialmente o cenário educacional.  

Resultado:  

A partir da revisão bibliográfica, foi possível discernir a possibilidade da presença da dependência em redes 

sociais no meio juvenil. Assim como houve a análise de fatos presentes na realidade desses, relacionados à rotina 

vivenciada e em quais momentos a influência da web causa impactos significativos, principalmente na educação. 

Os resultados representados pelos artigos e livros estudados demonstram ainda que gradativamente a rede 

tecnológica de comunicação tem evoluído e se integrado mais na sociedade, o que por um lado traz benefícios 

mas por outro acarreta na virtualização dos indivíduos. Consequentemente atinge a geração net que cresceu 

inserida nesse meio e detém amplo acesso as TIC’s(Tecnologias da Informação e da Comunicação).  

Conclusão:  

De acordo com as pesquisas elaboradas referentes á dependência em redes sociais e sua influência no meio 

acadêmico, observa-se que esta se impregna no âmbito juvenil. Dessa forma, há o resultado de amplas 

consequências na realidade dos adolescentes que se submetem negativamente a situações como perda de 

comunicação, atenção e concentração, que atuam diretamente no processo de aprendizagem. Portanto, fazem-se 

necessárias novas metodologias que introduzam o uso dessa tecnologia á favor da educação por meio de uma 

conscientização por parte das instituições de ensino e familiar.  
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O USO RECICLAGEM COMO UMA FORMA DE REAPROVEITAR MATERIAIS DESCARTÁVEIS  

ENJR201857742 

 
Instituição: E.E Jacques Félix 

Orientador(a): HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 

 

Introdução:  

Reciclagem é a transformação de materiais usados em novos produtos retornando-os ao mercado consumidor. A 

partir de 1980, a quantidade de produtos descartáveis aumentou significativamente, junto com a produção 

excessiva de lixo, despertando o interesse de estudiosos a respeito de como esse impacto ambiental poderia ser 

minimizado. Com base em dados de 2015, apenas 3% de todo lixo gerado no Brasil é reciclável, além de 

preservar o meio ambiente, a reciclagem também gera lucro, muitas empresas estão vendo isso como uma forma 

de reduzir os custos de produção. Muitas cidades investem hoje na coleta seletiva, essas cooperativas recebem 

principalmente vidro, papéis e metais e tem um papel fundamental seja para o meio ambiente como para a 

sociedade, pois melhora a qualidade de vida, gera empregos e diminui a quantidade de resíduos gerados, além 

disso, a participação da sociedade vem contribuindo para mudar essa estatística. 

Metodologia:  

Para criarmos esse trabalho, foi preciso da colaboração de todos os integrantes do grupo, cada parte do trabalho 

foi dividida entre os alunos para facilitar a sua realização. Na parte da introdução, foi preciso inicialmente fazer 

vários tipos de pesquisas, para termos mais informações sobre o assunto que estamos tratando, para isso olhamos 

algumas pesquisas e sites de trabalhos relacionados com o nosso tema. A segunda parte foi a elaboração de duas 

perguntas pertinentes ao tema, elas foram aplicadas para 28 pessoas tendo a participação de familiares e 

moradores do nosso bairro, alguns integrantes fizeram ainda entrevistas com alguns professores de outras escolas 

para saber a opinião deles. Perguntas elaboradas: 1) Você sabe o que é coleta seletiva? 2) Você tem o hábito de 

separar o lixo reciclável? Por fim a ultima parte foi a observação dos dados recolhidos, nele pudemos observar 

várias respostas diferenciadas, pois cada família pensa de uma maneira diferente.  

Resultado:  

Para o nosso trabalho foi realizada uma pesquisa com familiares e colegas, entre 15 e 38 anos. As pesquisam 

afirmam, que a maioria das pessoas não conhece os projetos de reciclagem feito nos bairros ou cidades onde 

residem, e também não tem conhecimento sobre as cooperativas de reciclagem existentes hoje ou de como elas 

ajudam na sociedade e na preservação do meio ambiente. Das 28 pessoas entrevistas cerca de 20 não sabe o que é 

coleta seletiva de lixo, outras 08 sabem o que é e reconhecem a importância da coleta seletiva de lixo. Para 

mudar essa situação é preciso que as pessoas se informem mais sobre o tema e se conscientizem da importância 

de se investir na reciclagem, pois ela possui um potencial muito positivo. 

Conclusão:  

O trabalho foi importante para reafirmarmos que não podemos prejudicar o meio ambiente e o lugar onde 

moramos. Muitas pessoas não sabem o quanto é prejudicial o descarte irregular de lixo nos rios, ruas, matas etc. 

podendo causar enchentes, entupimento de bueiros, poluição da água e diversas doenças. Para evitar essas 

situações indesejáveis, temos que jogar o lixo nos lugares adequados, e separa-los a fim de facilitar o trabalho 

dos coletores e caso seja possível levar o que pode ser reaproveitado para as cooperativas de reciclagem de sua 

cidade. 
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“UM NEGÓCIO DA CHINA’’: UMA ANÁLISE HISTÓRICO-ECONÔMICO DA CHINA E SUA RELAÇÃO 

COM A JUVENTUDE DE CRUZEIRO  

ENJR201825821 

 
Instituição: Colégio Anglo Cruzeiro 
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Introdução:  

Este trabalho se concentrou na amostragem de uma relação de dependência entre a juventude da cidade de 

Cruzeiro, na faixa etária dos 13 aos 18 anos, em relação à segunda maior economia mundial, a China. Para 

tanto, mostramos através da revisão de literatura o desenvolvimento histórico-econômico dessa potência até 

a atualidade. Ainda na revisão, exploramos de forma mais direta essa relação de dependência, estabelecendo 

uma ponte entre os dados obtidos anteriormente e a entrevista realizada. A metodologia aplicada abrangeu 2 

mecanismos, sendo esses: questionários online e realização da entrevista com economista João Pedro Paixão 

Rodrigues. Após completa essa metodologia, fizemos a análise de dados. Está nos possibilitou concluir o 

elevado grau de dependência dessa faixa etária, as causas e principalmente as consequências dessa relação, 

reafirmando, a importância dos nossos objetivos de mostrar, alertar e debater sobre o problema dessa 

dependência. 

Metodologia:  

O intuito do presente trabalho é analisar a influência da economia chinesa na atual juventude cruzeirense (13 

– 18 anos). Além disso, fazer o estudo da evolução político-econômica da China. Nesse âmbito, a pesquisa 

pode ser classificada como básica. Segundo Frascati (2006): Pesquisa básica consiste na realização de 

trabalhos teóricos ou experimentais, cuja finalidade principal seja a aquisição de novos conhecimentos sobre 

os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis, sem objetivo particular de aplicação ou utilização. Com 

base nesses objetivos é possível classificar o tratado projeto de pesquisa como descritivo, uma vez que 

usamos da exposição das características e dados históricos, políticos e econômicos da evolução do sistema 

econômico da China para apresentar resultados. Segundo Córdova (2009, p27), esse tipo de pesquisa 

consiste na investigação minuciosa dos objetos de estudo, de seus atributos e comportamentos, por meio de 

coletas de dados e pesquisas de campo. Já o modo de abordagem do problema é datado como qualitativo e 

quantitativo. Qualitativo, pois trabalhamos com conceitos e teorias. Quantitativo, já que é feita a utilização 

de dados e estatísticas, sobre a relação da juventude cruzeirense com a economia chinesa. ‘’A utilização 

conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente’’ (Fonseca 2002, p20). 

Resultado:  

Pela análise dos dados coletados, bem como pela leitura da bibliografia, podemos constatar que a China 

vista como uma potência econômica e política de peso global, sua proximidade com a América Latina, em 

específico o Brasil, não se deu da noite para o dia e nem sem interesse específico. Historicamente podemos 

constatar uma abertura econômica promovida pelo país comunista desde a década de 70 do século passado. 

Com a aproximação da China com países exportadores de matéria-prima e caracterizados por serem grande 

mercado consumidor, como é o caso do Brasil, é possível notar a entrada constante de produtos chineses 

nesses mercados, atingido uma parcela da sociedade que se porta como grande potencial consumidora de 

bens, como é o caso dos jovens, na faixa etária dos 13 aos 18 anos. 

Conclusão:  

A China estreitou laços com os países latino-americanos. No caso do Brasil, assinando o plano de ação 

conjunta (2010-2014), que constituiu negociações comerciais e de investimento. Desde então, o país asiático 

passou a agir em conjunto com o Brasil, aumentando as relações comerciais entre os dois países. O 

crescimento econômico chinês, a ascensão da influência chinesa e o aumento das relações Brasil-China, 

fizeram brasileiros de 13 a 17 anos passar a consumir mais produtos chineses. Pela pesquisa, constatamos 

um crescimento no consumo de produtos chineses e conhecimento de jovens de 13 a 17 anos sobre o país 

asiático 
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Introdução:  

Esse trabalho visou explorar a importância da interpretação de uma notícia científica. Afinal essas notícias 

estão circulando cada vez mais rápido pelos meios de comunicação. Os psicólogos Ballovn e Brock (1967) 

investigaram a postura das pessoas mediante a uma informação científica. De acordo com a pesquisa, as 

pessoas tendem a dar mais importâncias aos argumentos que confirmam a sua crença. Notícias que vão 

contra as crenças das pessoas, são descartadas. Ou seja, uma informação científica só se torna relevante para 

as pessoas que já acreditavam no que estava sendo divulgado. Deste modo, a interpretação é uma ação mais 

que cognitiva ela é psíquica. Nesta perspectiva o leitor/telespectador deixa de ter papel passivo e passa ter 

uma papel ativo (interagindo com notícia). Sendo assim, este trabalho propõem-se a conscientizar e fornecer 

"ferramentas" para que as pessoas possam ler uma notícia científica e ter uma “interação” mais adequada 

com o reportado. 

Metodologia:  

Neste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema. Nesta bibliografia contem 

trabalhos nacionais e internacionais. Priorizou-se os trabalhos que tiveram o maior impactado no cenário 

acadêmico. Esses trabalhos serviram como base para discutir a respeito do nosso papel enquanto leitor e, 

também, quais são as ferramentas que uma pessoa deve possuir para poder desenvolver uma opinião sobre 

uma notícia científica. 

Resultado:  

Uma fake news é classificada como uma notícia falsa ou quando aborda um resultado que ainda não é 

consenso na comunidade científica (IAMARINO, 2018). A pesquisadora Frahnestock (1993) analisou as 

alterações da linguagem que ocorrem com a informação científica quando adaptada pelos jornalistas. De 

acordo com o estudo não ocorre somente a alteração de jargões científicos para uma linguagem mais 

popular, mas, sobretudo, ocorre a produção de um novo discurso. Algumas verificações são necessárias, 

como: as fontes, know-how do pesquisador e jornalista, se há consenso no meio cientifico sobre o assunto e 

sempre questionar o porquê daquela matéria. Portanto, questionar e verificar estes questionamentos são as 

melhores "ferramentas" para obter uma melhor opinião sobre o assunto. 

Conclusão:  

Com base nos artigos analisados, verificou-se que existem vários fatores que contribuem para o 

entendimento da matéria. Esses fatores vão desde o olhar de quem recebe a notícia até o importante papel da 

mídia que a transmite.O leitor possui um papel ativo durante a interpretação. Isto se dá devido às emoções 

que estão envolvidas. É importante ressaltar que a interpretação não depende apenas do lado emocional, mas 

também do lado racional, que consiste em verificar a veracidade da notícia e fazer uma reflexão sobre a 

matéria.  
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Introdução:  

O experimento da fenda dupla conta muito sobre o comportamento dos elétrons (aquelas “partículas” 

subatômicas que vemos na química e na física), pois dependendo de quem ou o que está a sua volta, seu 

comportamento pode mudar. Utilizando o conhecimento de livros e equações matemáticas, demonstraremos 

como funciona tal feito da ciência moderna. 

Metodologia:  

Como metodologia principal, desta proposta de trabalho cientifico utiliza-se-á, o experimental. Para a 

realização dos experimentos que comprovam a fundamentação teórica, tem-se com base os seguintes 

materiais; placas metálicas, luz, água, um objeto massiço, um recipiente, um cartaz. Essas experiências estão 

embaladas no princípio científico estabelecido pelas equações matemáticas que servem como base para 

explicar e demonstrar ambos os comportamentos eletrônicos. 

Resultado:  

Um experimento deve apresentar resultados diferentes do outro, tratando o elétron como partícula, e o outro 

como onda, usando os materiais e o conhecimento sobre o assunto, retirando os resultados e aplicando-os 

nas equações matemáticas (Como a equação de Lorentz) 

Conclusão:  

Portanto, dependendo de quem ou o que está “observando” o elétron, sua capacidade de estar em um lugar 

somente ou em vários lugares ao mesmo tempo pode variar, assim como O Gato de Schrödinger. 

Referências:  

Stephen Hawking - Uma breve historia do tempo - O universo numa casca de nos - Buracos Negros, Palestra 

BBC Max Born - Física Atômica John Simmons - Os 100 Maiores Cientistas da História Alexandre Araujo 

de Souza - Elementos da Química Quântica 
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ARDUINO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM AUTÔNOMA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  

ENJR201828929 

 
Instituição: EE Ryoiti Yassuda 

Orientador(a): HÉLDER CLEMENTINO LIMA SILVA 

 

Introdução:  

O projeto tem como objetivo promover o aprendizado de forma autônoma dos alunos do Ensino Médio da 

Escola Estadual Ryoiti Yassuda, por meio da manipulação de elementos de robótica, programação de 

computador e eletrônica básicos a partir do uso da placa de automação Arduino Uno e do programa Scratch 

for Arduíno. As atividades foram realizadas em disciplina eletiva (escolhida pelos alunos e oferecida por 

professores da disciplina de Física e Química no período de Março a Junho de 2018), atendendo 40 alunos 

na turma.  

Metodologia:  

Ensino por investigação (Prática experimental) onde o confronto entre os conceitos ou conhecimentos 

espontâneos e os conceitos ou conhecimentos científicos se dá na interação entre professor e aluno. “Os 

conceitos descem à realidade empírica, enquanto os espontâneos ascendem buscando sistematização, 

abstração, generalização” (GASPARIN, 2007)., a partir da proposta de pesquisa do funcionamento de um 

carrinho, que pudesse ser movimentado a distância buscamos entender o funcionamento do dispositivo 

tecnológico Arduino Uno, que consiste de uma placa que permite a automação de projetos eletrônicos e 

robóticos por profissionais e amadores, à abordagem inicial deu-se por meio do enfrentamento da situação 

problema por parte dos alunos por tentativa e erro, leitura de manuais e pesquisa na Internet a respeito da 

placa Arduino e automação de carro de brinquedo. Nesse processo os professores oportunizaram aos alunos 

o software Schatch for Arduino que facilitou a pesquisas auxiliando na aquisição de habilidades de 

linguagem de programação e interface com o Arduino. 

Resultado:  

O projeto foi apresentado a todos os alunos da escola em Feira Científica (Culminância da disciplina eletiva) 

onde os alunos apresentaram como resultado de aprendizagem de elementos de programação o 

funcionamento de mecanismo robóticos e eletrônicos não autônomos. Verificamos também o interesse de 

colegas no uso dos carrinhos robóticos e em dispositivo eletrônicos disponibilizados.  

Conclusão:  

A execução do projeto também foi responsável pelo acesso um novo conhecimento e abre possibilidades de 

outros curso para outros alunos baseados no uso do Arduino ao demais alunos da escola. 

Referências:  

GASPARIN, João Luiz. A construção dos conceitos científicos em sala de aula. Publicação eletrônica, 

acessada em julho/2010, 2007. MCROBERTS, Michael. Arduino básico. São Paulo: Novatec, v. 1, 2011. 
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MARXISMO DESMASCARADO: CONFERÊNCIAS DE LUDWIG VON MISSES  

ENJR201874794 

 
Instituição: Escola Usefaz 

Orientador(a): MATILDE HELENA ESPINDOLA 

 

Introdução:  

Neste trabalho, faremos uma análise das bases filosóficas do socialismo, sob a ótica de Ludwig Von Misses. 

Nosso intuito, assim como o fez Misses, é chamar a atenção para o fato de que o Marxismo, mesmo nos dias 

atuais, não pode ser ignorado e precisa ser “combatido” no campo das ideias.  

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo já que a obtenção dos resultados depende de análises 

subjetivas dos pesquisadores. Foi realizada uma análise das nove conferências proferidas por Ludwig Von 

Misses, na Biblioteca Pública de São Francisco, de 23 de junho a 3 de julho de 1952. Apresentou-se uma 

sintese das principais ideias expostas pelo autor. 

Resultado:  

Em uma época em que o socialismo parecia ganhar espaço no mundo, Mises critica as bases filosóficas do 

marxismo. Ao expor o materialismo filosófico que serviu de base para o materialismo histórico dialético de 

Marx, o autor demonstra a falsidade do pensamento marxista e alerta para a necessidade de se combatê-lo no 

campo filosófico. 

Conclusão:  

Dada a importância do assunto, esperamos que essa reflexão possa despertar curiosidade e provocar 

questionamentos, abrindo, desse modo, caminhos para o vasto mundo da geopolítica , cada vez mais 

presente no mundo globalizado e nos meios de comunicação, ajudando a contestar conceitos tão arraigados 

na sociedade. 

Referências:  

Marx, Karl. O capital (Crítica da Economia Política). S. Paulo: Nova Cultural, 1988, V. 1. Trad. Regis 

Barbosa e Flávio R. Kothe. MISES, L. V. Marxismo desmascarado. Campinas, SP: VIDE editorial. 2016.  
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A FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO  

ENJR201875831 

 
Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): PATRÍCIA DA SILVA CASTRO 

 

Introdução:  

Na sociedade brasileira atual é evidente a falência do sistema carcerário. A taxa de brasileiros que reincidem 

no crime é de 70% e esse problema, não consegue ser resolvido. Diversos fatores levam a esta percepção de 

falência, como por exemplo, a superlotação, saúde precária, violência punitiva diante dos criminosos, entre 

outros. Pelo fato do sistema não funcionar como deveria, resulta em um aumento na criminalidade brasileira 

e na quantidade de pessoas encarceradas. Como base teórica, utilizamos o livro Vigiar e Punir, de Michel 

Foucault, para analisar como a disciplina e punição se relacionam com o ser humano desde a antiguidade até 

atualmente. O projeto pretende analisar a evolução do sistema penitenciário de forma geral e depois, 

especificamente no Brasil, compreender falhas existentes, expor os problemas através de dados, promover a 

conscientização e a necessidade de melhora no modelo atual apresentando alternativas que funcionaram em 

certas situações e podem ser aplicadas na nossa realidade.  

Metodologia:  

O trabalho apresentado possui como finalidade compreender a falência do sistema carcerário brasileiro, 

analisar os problemas que não conseguem ser solucionados e apresentar medidas que possam melhorar a 

situação atual, portanto seria considerado como uma pesquisa básica estratégica. De forma exploratória, o 

objetivo do estudo é causar uma discussão sobre o tema abordado para que, por meio da conscientização, as 

pessoas sejam capazes de formular opiniões e refletir sobre certos problemas que precisam ser resolvidos no 

Brasil. É utilizado um método indutivo e de estudo de caso, já que são propostas soluções que se baseiam 

em alguns exemplos já existentes em outros países e podem ser adaptadas para a realidade brasileira para 

que as penitenciárias do Brasil consigam se tornar mais eficazes. Na pesquisa de caráter bibliográfico 

utilizamos como base teórica o livro Vigiar e Punir de Michel Foucault e examinamos suas ideias sobre os 

moldes prisionais para formular propostas que visam solucionar o problema discutido. Além disso, o 

trabalho também conta com a pesquisa de campo e entrevistas. Na pesquisa de abordagem quantitativa foi 

feito um questionário online, que durou do dia 2 ao 21 de maio e resultou em quatrocentas e quarenta e 

quatro respostas de pessoas de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil e que constava com questões 

sobre a eficiência do nosso sistema carcerário e quais são as melhores maneiras de alcançá-la. E a entrevista 

de natureza qualitativa foi feita com o diretor da Penitenciária de Tremembé para se saber como é o ponto de 

vista de quem trabalha com isso e como eles administram os problemas presentes.  

Resultado:  

A pesquisa tem como objetivo promover a conscientização das pessoas sobre a falência do sistema 

carcerário brasileiro. Por meio da pesquisa de campo, descobrimos que uma grande parcela da população 

acredita que a punição deve ser o foco em uma penitenciária, portanto esperamos que o trabalho 

desmistifique a violência como ferramenta de reinserção. Acreditamos que o objetivo principal do trabalho 

foi alcançado, já que conseguimos analisar a contradição existente entre os diferentes modelos prisionais. O 

brasileiro insiste em pensar que “bandido bom é bandido morto”, enquanto existem exemplos que provam 

como a punição excessiva é uma ideia atrasada e falha.  

Conclusão:  

Com todas as informações coletadas ao longo do trabalho, concluímos que o Brasil precisa de projetos que 

tornem as penitenciárias mais humanitárias, como o sistema holandês ou até as Apacs. Quando o 

encarcerado parar de ser visto como um animal preso na jaula e passar a ser encarado como um ser humano 

que precisa de ajuda, ele conseguirá ser reinserido na sociedade sem voltar a cometer crimes. Atingimos, 

com o trabalho, um conjunto de ideias que leva à reflexão e discussão sobre o assunto, tornando o leitor 

capaz de tirar suas próprias conclusões e refletir sobre o que precisa ser feito.  
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QUÍMICA NO CAMPO, PROBLEMAS E SOLUÇÕES NO USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.  

ENJR201841460 

 
Instituição: colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RODRIGO DE LAS HERAS KOZMA 

 

Introdução:  

Agrotóxicos, como são popularmente chamados, são produtos usados na defesa das lavouras. Esses 

produtos, quando usados de maneira inadequada, podem trazer malefícios para saúde humana(como o 

câncer) e para o meio ambiente( como a bioacumulação, causada principalmente pela constante ingestão de 

alimentos ou água contaminada). 

Metodologia:  

Foram feitos, para esse trabalho, dois questionários de natureza quantitativa. Um questionário, disponível 

on-line, foi destinado aos consumidores, já o segundo questionário foi destinado aos produtores da região de 

Pindamonhangaba-Taubaté, por meio de entrevistas. Foi realizada também , uma entrevista com a professora 

de entomologia agrícola da Universidade de Taubaté, Adriana Mascarett Labinas, afim de levar para o 

trabalho um caráter mais técnico.  

Resultado:  

Quanto ao questionário dos consumidores, boa parte dos participantes não sabia ao certo para que os 

agroquímicos servem, porem, uma grande parcela tem noção que alguns alimentos possuem o produto 

agregado em sua composição. Já sobre os produtores, é possível afirmar que uma parcela deles sabem que, 

quando mal usados, os químicos apresentam riscos, porem, se aplicados de maneira correta, não fazem mal a 

saúde. Adriana Mascaretti ressaltou a importância do técnico agrícola, pois ele é quem sabe a correta 

maneira de se medicar uma lavoura.  

Conclusão:  

A partir das pesquisas, o grupo conclui que, por falta de informações, grande parte dos consumidores tem 

ideias erradas sobre os defensivos agrícolas, por isso, achamos importante discutirmos mais sobre esse 

assunto, pois assim, os verdadeiros fatos podem ser apresentados para quem consome o produto. Achamos 

crucial levar a informação com relação a importância do técnico agrícola para os produtores, uma vez que, 

depende deles a iniciativa para melhorar a aplicação dos agroquímicos.  

Referências:  

BARRIGOSI, J. A. F. Uso de agrotóxicos. Disponível em: 
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das Embalagens Vazias de Agrotóxicos. Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio 

Ambiente - v.3, n.2, Seção Interfacehs 1, abr./ agosto. 2008 MONTONE, R. C. Bioacumulação e 

Biomagnificação. Disponível em: “<http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/31-

portugues/publicacoes/series-divulgacao/poluicao/811-bioacumulacao-e-biomagnificacao>". Acesso em 

09/04/2018. PERES, F; MOREIRA, J. C; DUBOIS, G. S. Agrotóxicos, Saúde e Ambiente: uma introdução 

ao tema. Disponível em: 
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Acesso em 09/04/2018.  
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“O ENCANTO DA PAISAGEM”: A REALIDADE DO MORRO E A VOZ DO SAMBA – COTIDIANO E 

RELAÇÕES SOCIAIS  

ENJR201874383 

 
Instituição: EMEIEF EMÍLIO AMADEI BERINGHS 

Orientador(a): CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA 

 

Introdução:  

O Rio de janeiro do início do Século XX, diante do propósito de se instaurar o ideal Republicano, teve sua 

paisagem urbana alterada através da abertura de grandes avenidas e parques inspirados nos moldes 

Parisienses da Revolução Francesa. Notório é dizer que a população mais pobre, habitantes dos antigos 

cortiços do século XIX, situados nas áreas centrais da cidade, são “despejados” e tornam-se escória social 

vivendo à margem de tal progresso imposto pela nova concepção urbana da Capital Brasileira. Esta pesquisa 

visa apresentar uma descrição dessa realidade a partir de sambas cariocas das mais variadas épocas que 

evidencia, descreve o cotidiano e torna poesia as relações sociais desta camada da população. O Morro, 

como diria Nelson cavaquinho, com seus barracões de zinco ao refletir a luz do sol, podem refletir uma 

realidade além daquela visada pela elite que de baixo contempla a paisagem agora alterada por esta nova 

realidade. 

Metodologia:  

Como primeiro elemento metodológico, fonte e origem da curiosidade pelo tema, foram realizadas a 

apreciação musical de vários autores. Dentre eles: Cartola, Nelson Cavaquinho, Zé Keti, Nelson Sargento, 

Paulinho da Viola, Donga, Assis Valente, Dona Ivone Lara, Noel Rosa, Ari Barroso, Pixinguinha, entre 

outros. Nesta fase da pesquisa o texto e a melodia dos sambas eram analisados associando a descrição da 

realidade da favela às impressões e inspirações de seus autores. É interessante citar que o cenário de 

violência e criminalidade, mesmo que tão efetivos nessa realidade, dão lugar a descrição dos barracos, da 

alegria de se viver na favela, do romantismo dos boêmios, da falta de perspectiva das crianças, da falta de 

alimentos, da ausência de assistência governamental (educação, saúde, saneamento, etc). A leitura 

bibliográfica associada a esta apreciação musical, resultam de uma extensa reflexão sobre o samba como 

“porta voz” do morro. Se remontarmos a origem do samba, nos remeteremos aos diversos grupos de origem 

africana e suas tradições tribais. O toque do tambor, como o toque do pandeiro, é a expressão musical das 

minorias desfavorecidas. O Samba visto como música marginalizada, no decorrer do tempo torna-se símbolo 

de “brasilidade”. Os Autores pesquisados nos dão o fio condutor da discussão ligada ao tema: onde 

analisamos o contexto histórico da época, o meio social e cotidiano do morro e das favelas e do samba como 

elemento de identidade nacional. 

Resultado:  

Significativa foi a apreciação musical das melodias e letras dos sambistas envolvidos na pesquisa. É válido 

citar o quanto a música brasileira tem sofrido com uma perda de qualidade em suas letras e melodias, diante 

de influências diversas no campo moral, cultural, etc. Estar em contato com esta linguagem musical 

proporcionou aos pesquisadores a compreensão do modo de vida do morador dos morros e favelas, uma 

oportunidade de mostrar sua melhor face, seu espírito comunitário, sua alegria e seus anseios e receios. 

Acima de toda distinção entre o “povo do asfalto” (termo constantemente usado nas letras para descrever 

quem mora na cidade) e os habitantes do morro, destacamos o quanto o modo de vida dessa parcela 

marginalizada é exaltado por aqueles quem tem a missão de tornar poesia o cotidiano e seus desafios. 

Conclusão:  

“Samba! Agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro (...)”, frase de 

Nelson Sargento que subtende um clamor ou súplica pela continuação do legado histórico musical do samba. 

Nesse sentido podemos destacar ser impossível esgotar um universo musical e de pensamento tão vasto 

quanto este, mas certamente a pesquisa adquire caráter de também ser “porta voz” dessa sonoridade e 

expressão popular. Perceber elementos do nosso cotidiano citados nas letras e nos sentimentos destes poetas 

caracterizam que de fato o samba não morre, pois, muito além do retrato do morro ele é o retrato de Brasil.  
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FEMINICÍDIO: CRIME HEDIONDO NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO  

ENJR201849376 

 
Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): LUANDA MARIA ABREU SILVA DE CAMPOS 

 

Introdução:  

Entende-se por machismo a ideia de que o gênero masculino é superior ao feminino. Esse autoritarismo 

concedido historicamente ao homem pela sociedade, faz com que ele se sinta no direito de subjugar a mulher, 

levando-o a cometer abusos que podem levar ao feminicídio, que é o homicídio de mulheres pelo gênero. Nesse 

sentido, o presente trabalho pretende demonstrar a importância de conscientizar a população. O feminicídio pode 

ser evitado e a luta para combater e punir qualquer forma de violência contra as mulheres deve ser priorizada nas 

escolas, famílias e na mídia. Sendo assim, o objetivo deste projeto é apresentar a Lei do Feminicídio (Lei 

13.104/2015) e sua importância, além de tentar identificar se há um comportamento padrão que antecede este 

crime; e ainda, avaliar o grau de conhecimento da população de Guaratinguetá sobre o assunto, bem como a 

incidência de violência contra a mulher no Vale do Paraíba. 

Metodologia:  

Esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, pois busca se aprofundar sobre o feminicídio, procurando 

explicar sua magnitude, características, causas e condições em que correram. Com base nos seus objetivos, pode 

ser classificada como exploratória, pois procuramos nos familiarizar com o feminicídio e os fatores que levam ao 

referido crime. Além disso, é uma pesquisa descritiva, uma vez que usamos a exposição das características e 

dados ligados diretamente ao crime feminicídio para apresentar os resultados. Quanto à sua abordagem, é uma 

pesquisa quali-quantitativa. Com o objetivo de analisar o conhecimento de uma parte da população da cidade de 

Guaratinguetá/SP em relação ao feminicídio, foram entregues questionários em uma escola particular e na FEG-

UNESP, para observar o ponto de vista entre diferentes faixas etárias. Tivemos como determinação obter, por 

meio de perguntas abertas e objetivas, se os respondentes sabiam reconhecer o feminicídio e diferencia-lo de um 

crime passional. Também, foram aplicados questionário online na rede social Facebook, com o objetivo principal 

de verificar se a população do Vale do Paraíba conseguia definir quais eram as características anteriores à 

realização do feminicídio, de modo que, em situações parecidas, esses antecedentes pudessem ajudar identificar a 

possível ocorrência do crime em questão. Foi realizada uma entrevista com um delegado e foi feita uma roda de 

conversa com participação de um coletivo feminista que mantém constante contato com o assunto, permitindo-

nos coletar informações e gerar discussões que nos auxiliaram na análise dos dados. Também, foi criada uma 

página no Facebook intitulada “Todos contra o feminicídio”, para conscientizar parte da população do Vale do 

Paraíba e instigar a curiosidade sobre o tema. Para conscientizar jovens em idade escolar, foram espalhados 

pequenos cartazes dentro de uma instituição privada, com mensagens de alerta para comportamentos que podem 

levar ao feminicídio e com o número do disque denúncia (180). 

Resultado:  

Ao analisarmos os dados coletados, nota-se que ainda há um baixo conhecimento da população sobre o tema 

feminicídio, principalmente por parte do sexo masculino. Pudemos ainda observar dois erros muito comuns: o de 

acharem que a lei do feminicídio está contida na Maria da Penha, e o de confundirem feminicídio com crime 

passional. Ao analisarmos os casos de violência doméstica, os mais comuns são violência psicológica e moral. 

97% das vítimas não denunciaram, e entre as principais razões alegadas estão medo, dependência financeira e 

vergonha. E a maioria dos que responderam o questionário estão corretos ao afirmar que nos últimos anos a 

violência contra a mulher vem aumentado. Como dito na entrevista feita com o delegado Dr. José Marcelo Silva 

Hial, a forma mais efetiva de por fim a crimes como o feminicídio é acabar com a cultura de impunidade do 

agressor e culpabilização da vítima. 

Conclusão:  

Com os resultados obtidos através de pesquisas e questionários, percebemos o desconhecimento da população em 

relação ao tema e a necessidade de conscientização para evitar novos crimes. Por fim, pode-se dizer que não há 

solução simples para um crime tão complexo. Afinal, as causas para esse ato estão enraizadas na sociedade. O 

combate à esse tipo de violência é um processo longo, e deve ser promovido em casa pelas próprias famílias, nas 

escolas, empresas, enfim em todos os ambientes, de modo que haja uma mudança na consciência coletiva, para 

que um dia seja possível extinguir o feminicídio de nossa sociedade. 
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Introdução:  

A mentira é uma característica primitiva que acompanha a sociedade desde o início dos tempos. O ato de 

persuadir pode ser usado para despertar a curiosidade de quem a escuta, e na adolescência, uma época de 

transição, há uma necessidade de se encaixar em um grupo para contribuir com a formação da sua própria 

identidade pessoal, sendo neste cenário um espaço favorável para torna a mentira como principal ferramenta de 

inserção. A partir desse contexto, o trabalho se justifica na importância de debater algo tão presente e pouco 

discutido, e os reflexos e influências que tal ato pode causar. O objetivo do trabalho e mostrar como a mentira 

está presente nessa etapa e os efeitos físico-emocionais que ela pode causar. Para atingir os objetivos, o trabalho 

será elaborado a partir pesquisas bibliográficas, entrevista com uma psicóloga e aplicação de questionários em 

uma escola particular. 

Metodologia:  

A presente pesquisa teve como base dois processos metódicos, o qualitativo, no qual fizemos uso de uma ampla 

pesquisa na literatura, além de entrevistas com profissionais, com a intenção de coletar informações que nos 

auxiliaram na análise dos dados, e o quantitativo, pois com a aplicação de questionários foi possível medir 

numericamente as hipóteses do nosso trabalho. Deste modo, podemos classificar esta pesquisa como quali-

quantitativa, que é vantajosa por oferecer melhores cruzamentos de informações permitindo uma conclusão mais 

leal ao tema abordado (FIEL, 2017). Foram aplicados questionários impressos, respondidos de forma anônima, 

para alunos do 6° e 7° anos do ensino fundamental II e dos 2° e 3° anos do ensino médio de uma escola particular 

da cidade de Lorena/SP, no qual resultaram em 259 respostas, com o objetivo de analisar a diferença entre as 

faixas etárias. A partir dos dados obtidos neste primeiro questionário, tivemos a necessidade de elaborar um 

segundo questionário pois os dados mostraram-se pouco específicos. Este segundo questionário foi aplicado via 

internet por meio da rede social Facebook, também de forma anônima, e foi dirigido aos jovens entre 11 e 18 

anos, sendo que as respostas estavam compreendidas entre sim ou não, exceto a questão 6, a qual continha 3 

opções de resposta. Além disso, foi realizada uma entrevista com uma psicóloga, de modo a obter informações 

confiáveis, que nos ajudassem compreender melhor o problema em questão. As perguntas feitas foram: 1) Quais 

motivos levam alguém a mentir? 2) A mentira é uma boa opção? 3) Na sua opinião, os adolescentes mentem 

mais para os pais ou para os grupos sociais? 4) A mentira causa algum efeito em questão de caráter? 5) A mentira 

cresce com a pessoa? Pode se tornar uma patologia? 

Resultado:  

O desenvolvimento desse estudo permite afirmar que meninos mentem mais para defender o padrão de 

masculinidade que lhes é imposto socialmente. Foi verificado também, que os entrevistados mentem mais para 

seus pais do que para um grupo, pois os adolescentes tentam se desvincular da perspectiva familiar para criar 

uma nova personalidade. Por mais que seja minoria, ainda há adolescentes que mentem para se incluírem em 

grupos sociais, e isto acontece devido ao medo de se expor na sociedade atual. Ainda que tenha sido feito por 

anonimato, pelo tema trabalhar com questões éticas, há uma possibilidade de que os alunos não estejam 

confortáveis em responder os questionários condizentes com a realidade. Na entrevista com a psicóloga, é citado 

o comportamento da sociedade atual de inverter valores que abre um espaço para explicações enganosas tanto 

quanto para ganhar vantagens, ou por medo de não ser aceito ou pelo medo da punição. 

Conclusão:  

Bauman (1999) nomeou de modernidade líquida a situação da sociedade atual, em que prazeres momentâneos, 

relações superficiais e a incerteza estão fortemente presentes. Essa escassez de solidez afirma que somos 

incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo. A partir do desenvolvimento da pesquisa percebe-se 

que a mentira é a maneira escolhida para lidar com dúvidas nessa fase de transição de personalidade com 

objetivo de descobrir-se e que, em relacionamentos de pais e filhos esses comportamentos são mais frequentes, 

além de mostrar que os meninos tem mais tendência ao comportamento enganoso devido à imposição de 

masculinidade da sociedade.  
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Introdução:  

A família é uma das instituições mais antigas da humanidade. É nela que o individuo inicia a formação de 

sua identidade e começa a ter seus primeiros vínculos com as pessoas. Entretanto, percebe-se cada vez mais 

que as estruturas familiares passam pelo processo de divórcio, o qual pode ocasionar diversas consequências 

na vida de seus membros, principalmente os jovens, que estão em fase de mudanças físicas, psicológicas e 

sociais. Sendo assim, o objetivo desse projeto é verificar e comparar o índice de adolescentes que possuem 

pais separados em uma escola particular de Lorena e analisar como a separação afetou a vida dos filhos e a 

convivência entre os membros familiares. Ouvir os adolescentes que passam por essa situação, nos 

possibilita compreender teorias sobre consequências do divorcio na vida dos filhos apresentadas por 

pesquisadores, justificando nesse contexto, a escolha do tema do nosso projeto de pesquisa.  

Metodologia:  

Nosso método de coleta de dados constituiu-se em aplicação de questionários, entrevistas, pesquisas em 

artigos científicos e páginas da internet e uma roda de conversa em uma escola particular de Lorena/SP com 

alunos do ensino médio. Este trabalho pode ser classificado como uma pesquisa pura e explicativa, pois visa 

compreender os efeitos causados pela desunião dos pais na vida dos filhos adolescentes e contribuir para o 

conhecimento já existente Esse projeto de pesquisa tem caráter quanti-qualitativo, sendo qualitativos, os 

conceitos abordados na fundamentação teórica, as entrevistas realizadas e as informações obtidas na roda de 

conversa. Quantitativo, os dados númericos resultantes dos questionários aplicados. Foram aplicados de 

forma anônima, 300 questionários em uma escola particular de Lorena/SP, com o objetivo de coletar 

informações sobre a percepção desses adolescentes sobre o assunto. A aplicação de questionários tem 

inúmeras vantagens, como: a possibilidade de atingir um grande número de pessoas, garantia de anonimato 

nas respostas, entre outros. Também, foi realizada uma entrevista com a psicóloga e terapeuta familiar 

Joviane Maia, com o intuito de ajudar o grupo a entender como os adolescentes e pais lidam com a 

separação e como isso afeta a família. Além disso, realizamos uma roda de conversa sobre o assunto em uma 

escola particular da cidade de Lorena/SP, tendo em vista que esse seria um modo diferente para coleta de 

dados e estimularia uma relação melhor entre alunos e professores, possibilitando trocas de experiências e 

gerando discussões e reflexões sadias e esclarecedoras. Para o bate papo, convidamos a psicóloga Valma 

Mascarenhas e alunos do ensino médio da referida escola. 

Resultado:  

Analisando os questionários verificou-se que 23% dos jovens entrevistados possuem pais separados. Em sua 

maioria, responderam que se sentiram triste quando os pais se separaram, ficaram estressados e se 

distanciaram de um dos pais. Cerca de 60% afirmou que a separação trouxe consequências negativas para 

suas vidas. Com isso, questionou-se sobre a relação com os pais após a separação, e pode-se ver que houve 

uma melhora no relacionamento com a mãe, divergindo com o do pai, o qual teve um resultado inferior. 

Uma hipótese para essa consequência pode estar na guarda dos filhos, pois 70% ficaram com a mãe e apenas 

22% com o pai. Esse distanciamento de um dos pais foi relatado durante a roda de conversa, a qual foi muito 

produtiva e contribuiu significativamente para a realização deste projeto. Segundo a psicóloga entrevistada, 

as consequências da separação dependem muito do contexto e da relação entre pais e filhos. 

Conclusão:  

Foi possível concluir que, na maioria das vezes, o divorcio trás consequências negativas para a vida do 

adolescente, sendo o setor mais prejudicado, o rendimento escolar. A roda de conversa foi essencial para 

enriquecer a coleta de dados, sendo possível verificar que a maioria dos adolescentes fica triste com a 

separação e sente falta da presença paterna. Na relação com a família, o fator mais importante é o diálogo, o 

que reduz as chances de problemas. Por fim, o grupo sugere que sejam realizadas mais rodas de conversas 

nas escolas, de modo a proporcionar um diálogo e troca de experiências. 
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Introdução:  

O suicídio é visto como um ato executado pela vítima, conscientemente, que resulta em sua morte. Todo o 

caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria 

vítima, que ela sabia que deveria produzir esse resultado. É de extrema importância falarmos sobre o 

suicídio e conhecer as causas que levam alguém a tirar a própria vida, por isso temos como objetivo em 

nossa pesquisa conscientizar as pessoas sobre a importância de falar sobre o suicídio, principalmente entre 

os jovens da faixa etária de 15 a 29 anos, que tem o suicídio como principal causa de morte, a partir dos 

estudos do sociólogo Emílie Durkhein, com a obra “O Suicídio”. É necessário quebrar o tabu sobre este 

tema, muitas vezes falamos sobre outras coisas que acabam com a vida de um indivíduo, mas também 

pensar sobre o fator do suicidio como sociológico. 

Metodologia:  

O trabalho foi metodologicamente organizado através do diálogo entre o método bibliográfico, fontes de 

periódicos digitais com notícias atuais sobre o suicídio, relatos sobre a questão entre pessoas na faixa etária 

de 15 a 29 anos, tendo enfoque também as causas possíveis do desenrolar do ato em si. Para isto, como 

referência central em nossa pesquisa, nos aprofundamos na leitura do livro “O Suicídio”, do sociólogo 

Emilia Durkheim, para se compreender sobre os tipos de suicídio. Neste, verificamos que existem três tipos: 

O Egoísta, que é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ou seja, 

ocorrendo uma individualização, ficando assim as relações entre indivíduos e a sociedade se afrouxadas, 

fazendo com que o indivi?duo na?o veja mais sentido na vida, na?o tenha mais raza?o para viver; O 

Altruísta, em que o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para desembaraçar de uma vida insuportável, em 

que o ego não o pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo, isto é, em um dos 

grupos a que o indivíduo pertence; O Anômico, em que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, 

quando há ausência de regras na sociedade, gerando o caos, fazendo com que a normalidade social não seja 

mantida. Os fatores apresentados pelo sociólogo foram comparados com relatos, casos e brincadeiras em 

redes sociais que levaram muitos indivíduos a cometerem o suicídio, para que assim a finalidade deste 

trabalho fosse alcançado e os resultados responderem a reflexão. 

Resultado:  

Em situações de crise econômica, certos indivíduos ficam em situação inferior a que ocupavam, perdendo 

riquezes e poder, levando ao suicídio. E? importante ressaltar que as taxas de suici?dio ano?mico sa?o 

maiores em pai?ses ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com as situac?o?es de anomia social. 

Verificamos que a sobredosagem de medicamentos e drogas, cortes de pulsos e ingestão de venenos, se 

atirarem de varandas e se enforcar e as brincadeiras em redes sociais, como Baleia Azul, são exemplos que 

ilustram os formatos de se tirar a vida. A organização Pan-Americana nos apresenta que a cada 40 segundo 

alguém tira a vida, com a intenção de fazer parar a dor que não pode se suportar. Durkhien apresenta o fator 

social e verificamos que na atualidade são as relações entre indivíduo e sociedade que levam os fatos 

ocorrerem. Os resultados nos apontaram que a maior parte dos casos são Bullyngs. 

Conclusão:  

Concluímos que o Suicídio supõe tirar voluntariamente a própria vida, entre as condutas que podem ser um 

indicador de um suicídio iminente, destacam-se a vontade de morrer,a incapacidade de descarregar os 

receios e as angústias, o esgotamento resultante da pressão da vida social , o comportamento impulsivo e a 

introversão acentuada. Você já se perguntou que pedidos estão por trás do comportamento suicida ? Que 

mensagem existencial se esconde neste ato ou que desejos está pessoa desistiu de realizar ? Por isso, 

compreendemos que o tipo de suicídio mais comum hoje é o Anômico. 
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Introdução:  

Ao selecionar histórias e objetos simbólicos socialmente e culturalmente de um determinado grupo de 

agentes sociais, de uma área específica, estamos trabalhando com o processo de identidade local e as muitas 

memórias que auxiliam na compreensão de múltiplos processos históricos do Brasil. Desta maneira, registrar 

de múltiplas formas os diversos patrimônios culturais e memórias de um povo é contribuir para o 

reconhecimento e fortalecimento da diversidade cultural. Buscou-se neste artigo destacar a importância e o 

recurso da museologia e da tecnologia digital, para registrar o patrimônio cultural popular e os muitos 

saberes e memórias dos habitantes da cidade de Caçapava-SP, tendo em vista, os poucos espaços existentes 

nesta área para difusão deste tipo de conhecimento.  

Metodologia:  

A pesquisa que deu origem a este artigo foi pautada na metodologia científica exploratória, realizou-se 

revisão bibliográfica a partir de livros e artigos que abordam as temáticas Museologia e Cultura popular, 

assim como, fez-se entrevistas com populares de diversas faixas etárias e residentes de diferentes bairros da 

cidade de Caçapava-SP, para recolher informações sobre saberes, memórias, curiosidades e dinâmicas 

sociais importantes para os cidadãos locais. Conforme Gil (1999, p.80), a pesquisa exploratória é 

desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 

Resultado:  

O registro das muitas histórias populares, pelas entrevistas, apresentou elementos comuns de 

reconhecimento simbólico entre os cidadãos, por exemplo o gosto pelo bolinho caipira de Caçapava 

(conhecido em princípio como bolinho da prima), cuja uma das entrevistadas, Darcy Breves de Almeida, 

professora aposentada e folclorista mostrou-nos o documento original da receita, junto a muitos outros 

objetos de relevância da história local, preservando por não existir um local para ser compartilhado na 

cidade, muitos cidadãos a procuram, devido este tipo de cuidado com a memória social. Destacamos que 

entre os entrevistados ímpares, verificou-se uma conexão de reconhecimento indicativa da importância de 

determinados cidadãos, seja por méritos profissionais, saberes ou/e afetivos com os demais. 

Conclusão:  

Através das entrevistas podemos concluir que a população caçapavense apresenta vontade e necessidade de 

reconhecer em espaços de valorização de histórias, como museus, sua rica cultura popular, uma alternativa 

barata e moderna, para disseminar esse tipo de cultura, geralmente é através da tecnologia, em plataforma 

(site) envolvendo vídeos e áudios dos próprios habitantes contando suas histórias, que podem também, ser 

adequados a espaços físicos museológicos já existentes na cidade.  
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Introdução:  

Segundo Bonfin (2003), a cultura representa a formação histórica de uma nação ou região, suas raízes 

antropológicas, etimológicas, os diversos confrontos que afirmam a nacionalidade. Além disso, o autor 

afirma ainda que a cultura pode ser um fator de desenvolvimento social, portanto são necessárias aplicações 

de políticas públicas com a finalidade de preservar a identidade cultural de cada povo. Buscou-se nesta 

pesquisa analisar como a população da cidade Caçapava-SP, conhece e relaciona-se com as políticas 

públicas, especificamente as de incentivo cultural, como a Lei Rouanet, fomentar práticas socialmente 

sustentáveis e justas. 

Metodologia:  

Para a realização desta pesquisa cientifica, foi realizada pesquisa de campo na cidade de Caçapava. Segundo 

Prodanov (2009), a pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de adquirir informações e conhecimentos 

em relação a um fato para o qual procuramos uma resposta. A pesquisa funcionou como um diagnóstico de 

modo a identificar se as pessoas consomem cultura na cidade. Os perfis socioeconômicos trabalhados na 

pesquisa foram de adultos entre 20 a 80 anos que recolhem imposto de renda.  

Resultado:  

Conforme a Legislação Federal do Brasil, a Lei 8.313/91 (Lei Rouanet) é a Lei Federal que institui políticas 

públicas para a cultura nacional, cuja finalidade é a captação e canalização de recursos para os diversos 

setores culturais. Após a pesquisa, foi constatado que grande parte da população da cidade desconhece o 

código 8.313 o que reflete diretamente na concentração de aporte financeiro para a área da cultura. 

Verificou-se que 73% dos entrevistados desconhecem a Lei Rouanet, os que conhecem afirmam ser o 

mecanismo de aporte, facilmente corruptível. Além disso, justificativas como “Cultura é dever do Estado” 

foram apresentadas para a não participação como mecenato.  

Conclusão:  

Tendo em vista os fatos evidenciados, torna-se claro que a cultura pode interferir fortemente no 

desenvolvimento social. Porém, muitas vezes dificilmente é percebida como um agente fundamental para 

que ocorra a difusão de conhecimentos em diferentes níveis na sociedade, assim, enxergá-la como relevante 

abre espaço para a maior valorização do seu papel no ambiente social, e ainda identificar quais são os traços 

próprios de um determinado grupo. 
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Introdução:  

No mundo empresarial, é impossível manter-se competitivo sem publicidade. Produtos e serviços precisam 

ser divulgados para conquistar consumidores e clientes. Por isso, evidenciar a importância do assunto é 

essencial para afirmar a necessidade de uma estratégia de marketing no crescimento da empresa. Nos 

próximos 4 anos o crescimento esperado em publicidade no Brasil é de R$ 14,8 bilhões (IAB BRASIL, 

2017). Mesmo diante dos avanços dos estudos em administração, ainda é incipiente a publicação de 

pesquisas que tratem da gestão e administração de empresas do ramo funerário, ainda que, há cerca de 15 

anos seja observado no Brasil o crescimento do ramo denominado de “organização de assistência à família” 

(SIQUEIRA, 2012). Com isso, este projeto visa analisar a aderência da população da cidade de Lorena/SP 

em relação às funerárias e os planos funerários que elas oferecem, e quais medidas são tomadas por essas 

empresas para a aceitação dos consumidores.  

Metodologia:  

O trabalho será estruturado e executado a partir de consultas em artigos, documentos ou livros que tenham 

referências concretas relacionadas a temática abordada. Serão realizadas pesquisas de campo, de caráter 

quantitativo com a população local e de características qualitativas com os proprietários de funerárias da 

cidade, com o objetivo de criar uma intervenção para os resultados obtidos. Após a análise dos resultados 

serão propostas aos empresários, de acordo com o resultado das pesquisas, grandes campanhas publicitárias 

feitas de forma moderna e firme, no intuito de persuadir os consumidores a adotarem planos funerários. 

Resultado:  

Observando o cenário atual, percebe-se que o ramo funerário é extremamente carente de gestão e de mão de 

obra qualificada. Mesmo com a intenção de expansão desse mercado, existem muitas dificuldades em 

disseminar um produto “indesejado”. Kotler e Keller (2006, p. 369) também classificam os serviços e 

produtos funerários como bens não procurados, visto que “são bens que o consumidor não conhece ou 

normalmente não pensa em comprar”. Espera-se com as pesquisas de características quantitativa e 

qualitativa, tomar verdadeira ciência, de quais são os conceitos da população de Lorena/SP em relação a um 

plano funerário e quais medidas são tomadas pelos proprietários das empresas funerárias para tentar mudar 

esses conceitos. 

Conclusão:  

Sendo assim, espera-se com esse projeto, desenraizar o preconceito com as empresas funerárias, 

conscientizando os consumidores dos benefícios oferecidos por elas que podem ser aproveitados ainda em 

vida, e os empresários do setor, da importância de uma boa campanha publicitária quando se deseja fidelizar 

clientes. 
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Introdução:  

Quando se pensa em mercado de trabalho, logo vem em mente os desafios proporcionados pelo mesmo: 

qualificação profissional, concorrência, competências, habilidades, e a tão temida experiência, são termos 

que causam inquietação, principalmente, àqueles que buscam sua primeira oportunidade. Estudos revelam a 

existência de ações governamentais, privadas e independentes (ONG) que possuem como propósito auxiliar 

jovens a conquistarem os primeiros contatos com o ambiente laboral, destacam-se programas como: meu 

primeiro emprego, aprendiz, estágios e Mediotec. Deste modo, busca-se com este trabalho identificar os 

desafios para se encontrar a primeira oportunidade de emprego e discute-se o paradoxo entre experiência 

profissional, concorrência e mercado.  

Metodologia:  

A pesquisa científica deve seguir passos que estarão orientando os estudos, nesse sentido, Boaventura (2012) 

descreve que “o emprego dos instrumentos da metodologia, começa na fase executiva e construtiva da 

pesquisa” (BOAVENTURA, 2012, p. 64). Assim, iniciou-se o estudo com pesquisa exploratória e 

documental, mediante a necessidade de se levantar informações sobre determinado objeto (SEVERINO, 

2007, p.123), que no presente caso, voltou-se à inserção dos jovens no mercado de trabalho. As bases de 

dados consultadas foram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD). Como procedimento metodológico, o adjetivo jovem é aplicado as pessoas 

que possuem idades entre 16 e 29 anos, segundo o IBGE.  

Resultado:  

A discussão proposta visa identificar os principais desafios enfrentados pelos jovens na busca do primeiro 

emprego. A leitura proposta pelo IBGE, principalmente em grupos de idade revela que entre 2016 a 2017 

houve um aumento de 1,5% no percentual de jovens que apenas estudavam. Observa-se, que este público 

está na idade de educação obrigatória, isto é, ensino fundamental e médio, possibilitando a formação 

profissional. Outra questão é que eles não podem assumir posições formais no mercado de trabalho, deste 

modo, programas de inclusão, como acima apontadas por meio de estágio e aprendizes, seriam instrumentos 

importantes para inclusão. Quando se volta para os 18 a 24 anos, percebe-se que apenas 0,2% não estava 

ocupada e apenas estudava, logo, o percentual daqueles que não trabalhavam e nem estudavam subiu 1,7%, 

26,3% em 2016 para 28% em 2017, números preocupantes ao considerar que na linha do tempo os demais 

indicadores continuaram equilibrados.  

Conclusão:  

Devido as vagas que a cada dia se tornam escassas, a concorrência aumenta, bem como, o nível de 

exigência. É necessário que o jovem busque conhecimento adequado, como qualificação profissional. Nesse 

ensejo, quanto mais cedo ser oferecido aos jovens o ensino de profissão, maiores serão as oportunidades 

futuras. Ressalta-se a importância dos programas de iniciativas governamentais e privadas, para tanto, 

acredita-se que devam ser melhores organizados e planejados para atingir a todos que desejam participar.  
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Introdução:  

O termo meritocracia, cunhado na obra “The Rise of The Meritocracy” em 1957 pelo economista e sociólogo 

britânico Michael Young, refere-se a um modelo de hierarquização baseado na crença de que um indivíduo 

obterá resultados positivos apenas por esforço e mérito próprio, independentemente das condições externas. Esse 

sistema, todavia, acaba interferindo não apenas em inúmeras relações de poder como na própria estrutura social 

de uma população. No contexto atual, o modelo em questão apresenta grande controvérsia por englobar conceitos 

polêmicos tais como: a adoção ou não das cotas em universidades e questões de administração pública. É 

objetivo deste trabalho, portanto, explicitar as discussões acerca do tema por meio da análise de literatura 

específica, fundamentação teórica e pesquisas quali-quantitativas e fornecer informações para um maior 

aprofundamento, além da constatação acerca da aplicabilidade no Brasil atualmente. 

Metodologia:  

Durante a realização desse trabalho, foram utilizados mecanismos para que fosse possível um bom entendimento 

do assunto. Como parte da metodologia, foram realizadas pesquisas bibliográficas em sites, análise de obras 

cinematográficas como “Que horas ela volta?”, “Eu, Daniel Blake” e “Nunca me sonharam”, além da apreciação 

de artigos de filósofos como Djamila Ribeiro, Eliane Brum e Silvio Luiz de Almeida. Dentre os recursos 

utilizados, está a disponibilização de um questionário online na internet visando compreender o entendimento de 

meritocracia de pessoas de ambos os sexos, com faixa etária acima de 16 anos e de diversas regiões do país, 

especialmente residentes no Vale do Paraíba. A enquete esteve disponível em diversas redes sociais e contou 

com 639 respostas. Posteriormente, esse mesmo questionário foi aplicado em duas escolas do município de 

Pindamonhangaba-SP: Colégio Anglo Emílio Ribas e João Martins de Almeida Professor, sendo a primeira da 

rede privada e a segunda, do sistema público. A pesquisa, quando aplicada no colégio particular, obteve 83 

respostas de alunos com faixa etária de 14 a 18 anos, ambos os sexos e predominantemente de classe média alta. 

Na escola pública, obteve 90 respostas de estudantes com mesma faixa etária, ambos os sexos e 

predominantemente classe média baixa. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com o gerente de Recursos 

Humanos da empresa LyondellBasell, acerca da meritocracia e sua efetividade no meio empresarial. Por fim, foi 

realizado um debate com 24 estudantes do Ensino Médio do Colégio Emílio Ribas que contou com a presença do 

professor orientador do grupo e três professoras da área de Ciências Humanas. O objetivo do debate foi traçar um 

paralelo entre a aplicabilidade da meritocracia no Brasil e a realidade dos jovens adolescentes nas favelas. 

Resultado:  

Após análise dos dados e estudo da literatura relacionada foi possível chegar a constatações. Em relação aos 

dados coletados, foi notada uma diferença entre o entendimento e a própria capacidade de responder ao 

questionário dos alunos da escola pública que, em comparação aos outros questionados, foi consideravelmente 

inferior. Tal fato auxilia a denúncia de que existe uma defasagem acentuada do sistema público de educação, 

inclusive um senso comum. Isto pode relacionar-se com a forte presença de desigualdades socioeconômicas na 

sociedade brasileira, o que se caracteriza como uma prova de que o sistema meritocrático é inviável. Como uma 

medida paliativa para diminuir a exclusão que as desigualdades têm causado historicamente existe o sistema de 

cotas. Durante o trabalho foi observado também que 51% dos entrevistados apoiam o sistema de cotas, o que 

demonstra um crescimento em comparação aos últimos anos, o que ainda é pouco. 

Conclusão:  

A meritocracia é um conceito existente em várias esferas sociais. Entretanto, depende de uma estrutura igualitária 

para seu funcionamento pleno. Durante o desenvolvimento do trabalho, constatou-se que metade dos 

questionados não apoiam o conceito de cotas, número considerado baixo, visto que a reparação dessas 

desigualdades trata-se de um assunto de interesse comum. Uma sociedade mais igualitária e mais justa onde 

todos têm acesso aos direitos civis e à formação educacional e ética é também uma sociedade mais segura e 

harmoniosa para todos. 
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Introdução:  

O processo de favelização iniciou-se no Brasil Imperial, quando ex-escravos tornaram-se iguais perante a lei, 

porém sem a garantia de que teriam uma boa estabilidade financeira ou até mesmo que seriam aceitos em 

sociedade. Os habitantes desses espaços apresentam carência de serviços públicos essenciais, como tratamento de 

água, distribuição de energia elétrica, transportes, entre outros. Nesse contexto, o trabalho busca compreender e 

desmistificar o dia a dia dos jovens moradores das favelas brasileiras e expor as condições em que vive essa 

população, apontando as dificuldades enfrentadas. Ao analisar tais aspectos, o trabalho pretende desconstruir 

preconceitos, além de formular uma possível proposta de intervenção, que garanta condições dignas a esse grupo 

social. Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas pesquisas teóricas em sites confiáveis e livros 

especializados e realizadas entrevistas com profissionais da área, pesquisa de campo com aplicação de 

questionários pessoalmente e nas redes sociais, seguidos da exposição dos resultados.  

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho é mostrar as condições adversas do jovem morador de favela. Trata-se de um 

material descritivo, que visa elencar as características de uma população, além de analisar uma experiência ou 

um fenômeno obtidos a partir do estudo desenvolvido. Para isso, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica por 

meio de levantamento teórico em sites confiáveis e livros especializados como: “Um País Chamado Favela”, 

“Quarto de Despejo” e “A Escola e a Favela”. Como pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com 

profissionais da área, aplicados questionários nas redes sociais, em comunidades carentes, escolas e no centro da 

cidade de Pindamonhangaba, com análises qualitativas e quantitativas seguidas de exposição dos resultados. Os 

integrantes do grupo elaboraram um questionário online de natureza qualiquantitativa, que foi postado nas redes 

sociais Facebook e Whatsapp e também aplicado pessoalmente em escolas, interrogando os participantes sobre o 

seu conhecimento acerca da vida de adolescentes residentes em favelas e seu ponto de vista sobre o assunto: por 

exemplo, se acreditam que o jovem da favela possui as mesmas oportunidades em relação a adolescentes de 

outras classes sociais nos quesitos educação, cultura, saúde e inserção no mercado de trabalho. O objetivo era 

descobrir a visão das pessoas sobre a realidade enfrentada pelos adolescentes que nascem e crescem nas favelas 

brasileiras. As entrevistas, de natureza qualitativa, foram realizadas com um historiador e uma orientadora 

pedagógica do colégio Emílio Ribas, abordando alguns dados encontrados: os problemas estruturais que os 

adolescentes da favela enfrentam diariamente; a alta taxa de evasão do ensino superior; a importância da 

participação ativa de ONGs e de projetos sociais; e possíveis soluções para os problemas em questão.  

Resultado:  

Analisando os resultados do questionário aplicado no centro de Pindamonhangaba, no qual participaram 20 

pessoas, foi possível perceber que apesar de muitas pessoas não conhecerem uma favela, 95% dos questionados 

entendem que um jovem favelado não apresenta oportunidades equivalentes as de um jovem morador de outra 

região urbana. Com o questionário online, foi possível concluir que 150 de 359 pessoas acreditam que o 

percentual dos favelados que concluem o ensino superior é de 15%, quando na verdade este número não 

ultrapassa 2%. Quando perguntados sobre o assunto saúde, 64% das pessoas acreditam que os moradores de 

favela não são integralmente atendidos pelos mecanismos de saúde pública. Ao longo da elaboração do trabalho 

obteve-se uma maior compreensão da rotina dos adolescentes moradores das favelas brasileiras, possibilitando o 

entendimento das adversidades as quais estão expostos, como: moradias precárias, educação e saúde falhas, além 

da violência e o contato com as drogas.  

Conclusão:  

Essas questões levam o grupo à formulação de uma proposta de intervenção que considera a importância da 

implementação de projetos sociais e ações afirmativas como as cotas, pois a educação exerce um papel 

fundamental para reduzir as desigualdades na vida dos adolescentes moradores de favela; além da reforma 

política para melhor uso e distribuição dos impostos nas áreas de saúde, segurança, saneamento básico e 

educação. 
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Introdução:  

Segundo o dicionário Houaiss (2001), “assédio” é “insistência impertinente em relação a alguém”, ou seja, 

perseguição duradoura que corrompe a dignidade e a liberdade do alvo. A pós-doutoranda Pancheri (2018) 

aprofundou os estudos sobre esse tema, ultrapassando a superficialidade do assédio moral e mapeando dez 

diferentes formas de perseguição, confirmando que apenas “assédio moral” é insuficiente na classificação desta 

adversidade. O projeto ambiciona apresentar as especificidades das diversas modalidades do assédio, ampliando 

o conhecimento sobre um tema impactante, porém inexplorado na cidade de Guaratinguetá (SP). A banalização 

do termo “assédio” fomenta a relevância de evidenciar esse transtorno assíduo, já que os jovens têm uma visão 

maniqueísta deste mote. A revisão da literatura foi empregada para a partir desta se estabelecer relações similares 

e/ou de divergência com o tema. Realizou-se uma coleta de dados, que visava atingir os jovens de Guaratinguetá. 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente e analisados. 

Metodologia:  

Durante o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas, bem como 

análises teóricas e de campo, que puderam contribuir de forma substancial com a coletânea de resultados. Para a 

análise quantitativa, elaborou-se um questionário em papel impresso, de respostas anônimas, que fora distribuído 

em uma instituição de ensino privado da cidade de Guaratinguetá (SP), para que fosse possível avaliar o 

conhecimento dos jovens em relação à definição de assédio. Ademais, na forma de análise qualitativa, promoveu-

se um debate semiestruturado, cujo objetivo era a obtenção de resultados significativos e a disseminação do tema 

para o espaço amostral estudado. O evento contou com a presença de duas profissionais com erudição sobre o 

assunto, as quais foram de suma relevância para aprofundamento e disseminação do tema. Os resultados obtidos 

foram analisados estatiscamente e qualitativamente, através do confronto com a base da literatura. 

Resultado:  

A partir das pesquisas realizadas, apreendeu-se que há de fato certo desconhecimento da população jovem de 

Guaratinguetá investigada perante a adversidade do assédio, já que a identificação de suas modalidades mostrou-

se bastante comprometida (das doze questões do questionário veiculado, 23% dos contribuintes acertaram três 

questões, porcentagem esta que foi predominante). Um resultado preocupante reside na identificação do bullying 

(9%), evidenciando assim, que embora seja conhecido e frequente no âmbito escolar, sua relevância vem sendo 

substituída por certa banalização. Do debate realizado, percebeu-se sua decisiva importância para a disseminação 

do mote para o grupo e para os participantes presentes. As informações abordadas e as ideias trazidas pelas 

integrantes do evento contribuíram para a divulgação das modalidades do assédio, bem como a importância de 

sua discussão cotidiana. Neste sentido, a função social do grupo foi amparada pelo raciocínio de William 

Shakespeare: “ignorar os fatos não os altera”. 

Conclusão:  

A partir do exposto, a pesquisa provou-se capaz de ampliar o conhecimento do espaço amostral analisado sobre o 

assédio, que vinha sendo extremamente banalizado. Dessa forma, as conclusões deste trabalho remetem 

diretamente à necessidade de implantação de campanhas e melhor abordagem do assunto nas escolas. Tão logo a 

educação se mostre como a chave para inúmeros problemas, novamente, ela será utilizada como forma de 

combate ao assédio. Nas palavras de Paulo Freire, deixa-se a seguinte reflexão para o fechamento deste trabalho: 

“se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 
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Introdução:  

A oniomania é um transtorno psicológico de personalidade que causa o desejo compulsivo por compras, como 

um alívio momentâneo de suas tensões. A etimologia de oniomania provém do grego que possui o significado 

onio – venda e mania – loucura. A descoberta da compra compulsiva foi originalmente notada pela psiquiatria no 

final do século XIX. Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) realizada em 

2017, 8% da população mundial é vítima desta doença. No Brasil, 3% da população é diagnosticada com essa 

enfermidade. Este trabalho pretende compreender as principais causas e consequências da oniomania na vida dos 

portadores, além de verificar se esta doença se faz presente nos habitantes de Guaratinguetá (SP) e propor 

estratégias que auxiliem às pessoas. Serão adotadas, para a coleta de dados deste trabalho, estratégias 

metodológicas, tais como a circulação de questionários e entrevistas com profissionais da área, as quais serão 

confrontadas com a literatura. 

Metodologia:  

Essa pesquisa tem como finalidade a conscientização sobre a oniomania e suas formas de diagnosticar e 

combater este transtorno mental como uma obrigação social que é assumida pelas integrantes deste grupo. Desse 

modo, esta averiguação é caracterizada como um estudo básico e estratégico, que propõe algumas sugestões que 

podem contribuir com a resolução de problemas práticos e existentes. O trabalho, em questão, pauta-se na 

necessidade de disseminação de um tema que não vem sendo debatido com a frequência que merece, uma vez 

que 5% da população mundial a apresenta (OMS, 2010). Dessa forma, esta pesquisa se classifica como 

exploratória por tentar compreender os reflexos da oniomania na sociedade contemporânea. A pesquisa aborda 

uma análise qualiquantitativa em que ocorre uma combinação da análise qualitativa de um fato ou fenômeno com 

os dados numéricos que respaldam a interpretação dada ao objetivo do estudo. Para a coleta dos resultados deste 

trabalho, foram feitas pesquisas de campo, as quais consistiram na aplicação de três tipos de questionários de 

respostas anônimas, em uma instituição de ensino privada e em um espaço público, ambos localizados no 

município de Guaratinguetá (SP) para adolescentes, adultos e idosos que estavam compreendidos na faixa etária 

de 14 a 76 anos (total de respondentes: 507). O espaço amostral estudado pode ser considerado como não 

probabilístico, sendo que a seleção foi feita por acessibilidade e tipicidade, no qual os elementos pesquisados são 

considerados representativos da população-alvo. 

Resultado:  

Através dos resultados colhidos com os questionários, percebeu-se que as maiores porcentagens de indivíduos 

com possibilidade de apresentar o distúrbio, para o sexo masculino, encontram-se concentradas nas faixas etárias 

de 22 anos em diante. Nesse sentido, como estratégia de combate, dever-se-ia focar em campanhas que 

atendessem ao público-alvo, através de panfletos e das mídias sociais, uma vez que os indivíduos, em questão, já 

estão inseridos no mercado de trabalho, apresentando assim, um tempo disponível mais escasso. Por outro lado, o 

espaço amostral feminino se mostra mais suscetível ao desejo das compras, a partir dos 22 anos. Uma hipótese 

para o que foi verificado reside na intersecção dos intervalos etários, que recai diretamente sobre o início do 

período pré-menstrual na adolescência e a manutenção deste até as idades mais avançadas. 

Conclusão:  

A partir dos dados coletados, pôde-se concluir que o conhecimento sobre a oniomania não se faz muito presente 

na população de Guaratinguetá e, dessa forma, para que esse tema não seja ainda mais banalizado, são sugeridas 

também pesquisas futuras com novas propostas, como: observação, conscientização e disseminação do 

conhecimento deste transtorno no território brasileiro. Acredita-se que com as estratégias elencadas acima a 

oniomania passaria a ter a mesma importância que outros distúrbios psicológicos. Neste sentido, o pensamento 

do líder Gandhi faz-se preciso para o fechamento desta seção do trabalho: “seja a mudança que você quer ver no 

mundo”. 
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ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS PELA EXTRAÇÃO DE AREIA DO RIO 

PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - SP  
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Instituição: Colégio Cecília Caçapava 

Orientador(a): FÁBIO RODRIGUES DE SIQUEIRA 

 

Introdução:  

A extração de areia é de extrema importância econômica, levando em consideração que nenhuma civilização 

se desenvolve sem o uso de bens minerais, segundo Tobias et al (2010) porém tal atividade causa diversos 

impactos e em muitos casos irreversíveis. Existem diversos métodos desse mineral, contudo, nesse artigo foi 

analisado as consequências das principais maneiras de se retirar a areia do meio ambiente. Tomando como 

referencial as margens do Rio Paraíba, no município de Caçapava, interior de São Paulo, a nossa questão de 

pesquisa é pautada nos impactos socio-econômico-ambientais causados por tal exploração. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada é a pesquisa de campo qualitativa, pois como Franco (1985) afirma, “Numa 

pesquisa em que a abordagem é basicamente quantitativa, o pesquisador se limita à descrição factual deste 

ou daquele evento, ignorando a complexidade da realidade social”. Normalmente, a pesquisa de campo é 

feita pela observação direta, levantamento e análise de dados in natura, como afirma Santos (2004). Por isso 

opta-se por tal método de estudo, uma vez que analisamos a possibilidade de ciência da população local 

acerca da extração de areia e os impactos causados por tal nop trecho do Rio Paraíba que passa pela Avenida 

Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araujo, localizada no município de Caçapava, interior de São Paulo, 

além de analisar as consequências do caso na fauna e flora local, e propor soluções. Segundo Anepac (2000), 

a produção de areia hoje, no trecho em estudo é estimada em 750000 m³ mensais, equivalentes ao volume de 

de 2500000 porta malas de um Hyundai Hb20. A areia se destaca como o recurso mineral mais amplamente 

utilizado no Vale do Paraíba, respondendo hoje, por 5% da produção do Brasil e 25% da produção areeira do 

Estado, voltada principalmente para atender a demanda da região metropolitana de São Paulo, que consome 

80% da produção. Segundo Griffith (apud Silva, H., 1988) a atividade minerária é uma das maiores 

modificadoras da superfície terrestre, afetando o local de mineração e seu redor, provocando impactos sobre 

a água, o ar, o solo e a paisagem como um todo, os quais são sentidos por toda população.  

Resultado:  

Na literatura foi observado que a participação da areia dentro da economia das cidades do Vale do Paraíba é 

de extrema importância principalmente para construções civis e indústrias de vidro. Observou-se pontos 

positivos e negativos da extração de areia. Os pontos positivos são principalmente ligados a economia, pois 

a exploração desse minério, possui grande participação dentro do mercado de diversas cidades, segundo 

Gilda Carneiro Ferreira e Elias Carneiro Daitx (2003). Contudo, a perspectiva negativa sobre o assunto é de 

extrema relevância, uma vez que o local de exploração poderia competir diretamente com um possível 

crescimento urbano; o ponto mais discutido e importante é em relação ao meio ambiente, visto que 

dependendo do método de extração as consequências podem ir desde maior erosão do solo até degradação 

da fauna e flora locais, como afirma Énia (2011).  

Conclusão:  

Conclui-se que existem pontos positivos e negativos com relação à extração de areia, por exemplo a geração 

de emprego e a degradação da fauna e flora, respectivamente. O estudo nos permitiu concluir que os 

impactos ambientais são diversos, entre eles, a degradação do solo e desmatamento da flora local. Além 

disso as máquinas para extração podem gerar a poluição da água dos rios e lagos envolvidos no processo. 

Portanto é de extrema importância que sejam repensados os métodos de extração de areia e o que esse 

processo pode causar no meio envolvido.  
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RACISMO NO SUS: UM ESTUDO SOBRE A OCORRÊNCIA DESTE PROBLEMA NOS HOSPITAIS DE 

GUARATINGUETÁ (SP) E A CONCEPÇÃO DA COMUNIDADE  
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Orientador(a): GABRIEL COTRIM DE CESARE PEINADO 

 

Introdução:  

A história do racismo no Brasil é marcada por desigualdade e resistência por parte dos negros. Somente em 

1888, ocorreu a abolição oficial da escravatura, durante o período do império, tendo a população negra, no 

Brasil, vivido por mais de três séculos sob condições degradantes. O preconceito e os crimes praticados 

contra esta etnia se fazem presentes até os dias de hoje, em âmbitos em que a sociedade não imaginaria que 

atitudes marcadas pelo racismo existiriam. Como exemplo da presença do racismo na área médica, pode-se 

citar o caso de uma jovem negra que, em 2015, veio a falecer sem ser atendida e após uma espera de 24 

horas na fila de um hospital público. Desta forma, o projeto em questão, pauta-se na investigação de 

situações preconceituosas, muitas vezes imperceptíveis, que são reproduzidas na relação equipe 

médica/paciente negro, bem como na percepção da comunidade de Guaratinguetá sobre o tema. 

Metodologia:  

A) Classificação da pesquisa A pesquisa pode ser classificada como básica estratégica, já que tem o intuito 

de reunir informações sobre o tema, sem alterar significativamente a base teórica existente sobre o tema. 

Analisando os objetivos propostos, percebe-se que esta pesquisa pode ser categorizada como descritiva, já 

que a partir da amostra investigada apreendeu-se a concepção da população da cidade de Guaratinguetá e a 

situação dos hospitais públicos no que tange o racismo na área médica. Quanto ao modo de abordagem do 

problema, este caracteriza-se por qualiquantitativo. Qualitativo, pois trabalhamos com conceitos e teorias. 

Quantitativo, devido o número de pessoas que têm ou não consciência da questão que se faz de extrema 

importância. B) Questionário Para a coleta de dados do trabalho, veicularam-se, no total, 295 questionários 

impressos, com perguntas objetivas e de respostas anônimas, tanto em espaços públicos, como privados. Os 

questionários foram elaborados, com o intuito de se obter informações acerca da consciência da população 

de Guaratinguetá sobre o racismo na área médica. C) Cartaz A fim de conscientizar um maior número de 

cidadãos de nossa cidade, desenvolvemos um cartaz que foi exposto em uma instituição de ensino privado e 

também nos postos médicos da cidade de Guaratinguetá. O painel desenvolvido conta com informações a 

respeito do racismo praticado na medicina no que diz respeito ao ato do médico com o paciente e também 

contém passos para a identificação do racismo. D) Pesquisa de campo Para a coleta dos dados sobre a 

situação da saúde pública de Guaratinguetá em relação a atitudes racistas na relação médico/paciente foram 

feitas perguntas pré-elaboradas à secretária de saúde do município de Guaratinguetá, Dra. Maristela Macedo, 

na data de 11/05/2018, com o intuito de colher informações e exemplos do mote, a partir de uma fonte 

extremamente inserida no meio investigado. 

Resultado:  

A partir da análise dos resultados dos questionários, constatou-se que a população feminina apresenta maior 

conhecimento sobre o tema estudado. De acordo com as porcentagens calculadas a partir dos questionários, 

50% do espaço amostral feminino de etnia negra e 40% das mulheres brancas demonstraram um maior 

domínio sobre o mote. Da revisão da literatura, apreendeu-se que das ligações à ouvidoria do racismo 

(Disque 136), 66% devem-se às mulheres, o que converge com o resultado obtido. A divulgação dos 

cartazes nas instituições descritas, em Guaratinguetá, seria precisa, de acordo com Moretto (2008), uma vez 

que esse contextualizaria uma comunidade que até então encontrava-se às margens do conhecimento acerca 

do mote tratado. Além disso, da entrevistada realizada com Macedo, verificou-se que o racismo vem 

ocorrendo há 30 anos na cidade, uma vez que desde que Macedo começou a trabalhar no SUS, ela vivencia 

situações de discriminação por conta da cor da pele. 

 

 

 



 

117 

 

Conclusão:  

Após os estudos sobre o mote, percebeu-se que o racismo na área médica é uma consequência de fatores 

históricos, tanto nacionais como internacionais, e através da manutenção de práticas discriminatórias, ao 

longo do tempo, o racismo mostra-se enraizado à sociedade atual. Neste sentido, a parceria dos autores do 

trabalho com a Secretaria da Saúde de Guaratinguetá (SP) faz-se fundamental, haja vista que a função social 

da pesquisa perpassou os limites da pesquisa teórica. O dever do Estado perante à garantia de uma saúde de 

qualidade e livre de preconceitos faz-se imprescindível, o qual foi reiterado pelas estratégias desta pesquisa. 
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ESTRUTURA DA MATÉRIA E A SOCIEDADE: CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA INVESTIGAÇÃO ATÔMICA  
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Instituição: Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): THIAGO TEIXEIRA CABRAL 

 

Introdução:  

Este ano, o colégio Anglo Cassiano Ricardo propôs um projeto interdisciplinar com o mote Educação, 

ciência e tecnologia: ações humanas reconstruindo vias. Diante disso, este projeto aborda as consequências 

sociais do estudo da estrutura da matéria, mostrando como ele possibilitou o desenvolvimento científico e a 

criação de novas tecnologias, que são aplicadas no nosso cotidiano, como por exemplo a televisão e a 

internet. 

Metodologia:  

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizado levantamento bibliográfico a partir de textos relacionados 

ao estudo da estrutura da matéria. Também houve a participação, no mês de março de 2018, do evento 14º 

Masterclass Hands On Particles Physics, durante o qual visitou-se o acelerador de partículas Pelletron, 

localizado no IFUSP (Instituto de Física na Universidade de São Paulo). As informações adquiridas foram 

classificadas em aspectos científicos, tecnológicos e sociais. 

Resultado:  

A partir de nossas discussões, pesquisas e visita ao IFUSP, vimos que com a curiosidade do homem de saber 

do que tudo é feito, iniciou-se a investigação da estrutura da matéria, que influenciou relevantemente a nossa 

sociedade, por meio de descobertas e desenvolvimento tecnológico que afetam diretamente o nosso 

cotidiano, como a invenção da televisão e da World Wide Web. Com a nossa visita ao IFUSP no evento 

Masterclass, pudemos entender sobre o funcionamento dos aceleradores de partículas, que faz uso de 

campos elétricos, campos magnéticos, detectores, entre outras tecnologias e conceitos físicos. Além disso, 

aprendemos mais sobre o Modelo Padrão da estrutura da matéria, constituído de partículas como os quarks e 

léptons. Sabemos agora que os aceleradores de partículas estão presentes em diversas áreas, como na 

medicina e nas indústrias, principalmente eletrônicas. Com as futuras informações adquiridas através desse 

estudo, é esperado que mais inovações atingirão a nossa sociedade. 

Conclusão:  

A importância dos aceleradores de partículas não está restrita só à pesquisas acadêmicas. O estudo da 

matéria, juntamente com os aceleradores de partículas, geram consequências sociais. A partir de estudos, 

houve o avanço da ciência e da tecnologia em diversas áreas que muitas vezes chegam até nós. Há 

aplicações na medicina, na inspeção de cargas, na indústria eletrônica e de materiais. Dentre as 

consequências geradas pelo uso dos aceleradores de partículas e as descobertas proporcionadas por eles, 

uma delas seria a tentativa de recriação do Big Bang, a teoria física de origem do universo, a partir de um 

acelerador.  
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Introdução:  

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura) é uma agência da ONU 

(Organização das Nações Unidas) que foi criada para impedir que outra guerra, em âmbito mundial, ocorra 

novamente. Ela envolve 193 países com um mesmo propósito: promover a paz mundial através da educação, 

ciência e cultura. O tema foi escolhido devido à sua relevância na sociedade atual, onde a educação vem 

ganhando cada vez mais importância, porém, ela ainda é muito precária em algumas regiões e, por isso, um 

dos objetivos da UNESCO é garantir o acesso a um ensino de qualidade a todos. O trabalho tem como 

finalidade compreender como a UNESCO, através de suas ações, contribui para a promoção da paz e fazer 

uma análise histórica da relação dessa organização com o Brasil, suas ações, projetos e objetivos que vem 

trazendo tantos resultados benéficos para a sociedade. 

Metodologia:  

Para a realização do trabalho, foram feitas pesquisas no site da ONU e da própria UNESCO, debates e 

discussões em grupo sobre os principais temas abordados pela organização, além da orientação da 

professora. O início do projeto teve seu foco em procurar definições de palavras como paz, educação, 

projetos e guerra, que se relacionam diretamente com o tema e serviram como base para a estruturação do 

trabalho. Foi feita uma relação entre as áreas de atuação da agência, interligando educação, ciência e cultura, 

abordando esses tópicos como essenciais para o alcance da paz mundial. 

Resultado:  

Com as pesquisas realizadas, pode-se perceber que todos os países participantes (não levando em 

consideração os indicadores sociais, as diferente culturas e a administração política em que o país se 

encontra) trabalham juntos para que a paz seja alcançada e que os diversos projetos da UNESCO, através 

das ações humanas contribuem, em diferentes formas para a sociedade. 

Conclusão:  

Logo, pôde-se concluir que essa organização, criada primeiramente com o objetivo de garantir a paz por 

meio da cooperação intelectual entre as nações e, assim, impedir que houvesse uma segunda guerra, hoje faz 

muito além disso, unindo diferentes povos com diferentes culturas através de seus projetos, melhorando a 

comunicação entre os países e a educação e buscando trazer novas melhorias e oportunidades iguais a todos.  
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DESVENDANDO ESTRELAS: OS MISTÉRIOS DO UNIVERSO EM EXPANSÃO  
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Instituição: Escola Usefaz 

Orientador(a): MATILDE HELENA ESPINDOLA 

 

Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica um breve relato acerca das 

inquietações do ser humano em relação aos mistérios do Universo e consequentes estudos e teorias 

desenvolvidos a partir de tais questionamentos. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo já que a obtenção dos resultados depende de análises 

subjetivas dos pesquisadores. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto para compor a 

fundamentação teórica deste trabalho. Procurou-se relatar brevemente os diversos estudos e teorias que 

explicam a origens, bem como as transformações do Universo.  

Resultado:  

Todas as descobertas feitas por grandes cientistas foram impulsionadas pelo desejo de desvendar os 

mistérios do Universo. Isaac Newton, observou e propôs as leis da Gravitação Universal, o que foi 

fundamental para a compreensão do comportamento da matéria em relação ao Universo. Com os estudos da 

relatividade restrita, Einstein chocou a Física Clássica e inaugurou a Moderna. A Quântica explicou a 

formação da matéria(átomo) e suas partículas que formam os átomos e moléculas. Comprovou-se 

matemática e cientificamente que o Universo, partindo do Big Bang, quando ainda era do tamanho de uma 

cabeça de agulha, expandiu-se até formar o que se conhece hoje, ou melhor, o que ainda nem conhecemos.  

Conclusão:  

Constatou-se que os diversos estudos dos os fenômenos do Universo realizados até o momento, alcançaram 

êxito na explicação dos fenômenos que ocorrem no Universo. No entanto, tais avanços, trazem novas 

inquietações e a seguinte conclusão: o que ainda está por ser descoberto é infinitamente maior que o já 

desvendado. 
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PRINCESAS DA DISNEY: A CONSTRUÇÃO DA FEMINILIDADE ENTRE AS MENINAS DE 4 A 6 ANOS  

ENJR201855057 

 
Instituição: Colégio Drummond-Lorena 

Orientador(a): NÍCOLAS FONTES MARUCCO 

 

Introdução:  

Estamos inseridos em uma cultura midiática, onde quase tudo o que se aprende provém da mídia. Os filmes 

das Princesas da Disney estão presentes no cotidiano das meninas, causando impacto na sua forma de 

pensar, a indústria das princesas instiga o imaginário da menina, a concepção de bem e mal e a ideia que 

existe um “felizes para sempre”. Tendo isso em vista, nosso foco é apresentar a construção de feminilidade 

entre as meninas de 4 e 6 anos criada pelas Princesas da Disney. Visto que é a partir dessa faixa etária que a 

criança está apta a fazer identificações e diferenciar meninos de meninas. O objetivo do projeto é 

compreender se as Princesas da Disney afetam o ideal de feminilidade das meninas entre 4 e 6 anos, a 

metodologia adotada neste trabalho será revisão de literatura de livros e monografias, aplicação de 

questionários anônimos e entrevista com uma psicóloga. 

Metodologia:  

Neste trabalho, o levantamento de dados se deu por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo 

quanti-qualitativa. Foram analisados os artigos de Vasconcellos (2011), Moreira (2003), Cechin (2014), 

Gerbner (1998), Giroux (2004) e Carvalhar (2009), cujo autores nos possibilitaram uma investigação sobre a 

influência da mídia no desenvolvimento de feminilidade nas meninas. Ademais, entrevistamos a psicóloga 

Mascarenhas, com o objetivo de entender a interação da mídia na construção de feminilidade na menina. 

Também foi lido o livro de Beauvoir (1949) “O Segundo Sexo” para abordar o tema do ideal de 

feminilidade. Utilizamos também, o discurso “Todos deveriam ser feministas” de Adichie (2017), que 

mostra como o ideal de feminilidade é imposto para as meninas desde muito cedo. E foi feita uma análise 

com a música do filme Moana, escrita por Lin-Manuel Miranda, com o objetivo de mostrar uma nova 

princesa. Por último, analisamos uma matéria da revista Forbes (2015), no qual, a Disney foi ranqueada 

entre as maiores empresas do mundo, e retiramos informações do site da própria empresa, como o valor de 

suas ações, as aquisições e o comitê da empresa com o intuito fazer uma associação com o seu grande 

alcance as pessoas e averiguar como a sociedade está sendo representada na companhia. No campo da 

pesquisa quantitativa aplicamos dois questionários anônimos, para as crianças e seus responsáveis. Os 

intuitos foram entender o quão presente é a Disney na vida das meninas e, buscar entender se os 

responsáveis exercem um papel que acentua ou cria um possível comportamento que remete a uma princesa. 

Também estudamos as princesas da Disney e os comercias da campanha “Sou princesa, sou real” com o 

objetivo de entender os estereótipos de feminilidade que elas passam para a sociedade. 

Resultado:  

Os resultados da análise indicaram que as meninas gostariam de ser uma princesa e que seus pais ajudam a 

promover essa ideia. 

Conclusão:  

Concluímos, a partir desses dados que as meninas sofrem uma influência da mídia e dos pais, ao longo do 

seu processo de amadurecimento e formação como indivíduo inserido em uma visão de mundo, em que o 

papel da mulher se assemelha, e ao mesmo tempo é reforçado, pelas condutas propagadas pelos filmes das 

princesas da Disney 
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PROBLEMÁTICAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL/ O CASO DO PARQUE NACIONAL 

SERRA DA BOCAINA  
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Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): FABRICIO DE PAULA SANTOS CARDOSO 

 

Introdução:  

O propósito do nosso trabalho é analisar os problemas do parque nacional Serra da Bocaina, área de 

preservação ambiental, como queimadas, falta de fiscalização, tráfico de animais silvestres e falta de 

infraestrutura. Também conscientizar a população sobre a importância dessas áreas. Para tal realizamos a 

fundamentação teórica através de artigos e trabalhos acadêmicos, visita ao local de estudo e pesquisa de rua 

com abrangência municipal. Nossa justificativa, é que a degradação segue em ritmo forte, assim 

consideramos importante a abordagem deste tema, a conscientização da importância das áreas de 

preservação ambiental. A análise dos dados indica que a maioria dos entrevistados não sabe ao certo o que é 

uma Unidade de Conservação, e aqueles que disseram ter conhecimento sobre a questão, no decorrer da 

pesquisa assinalaram alternativas incoerentes, revelando de fato não saber sobre o tema.  

Metodologia:  

Nossa pesquisa será feita de forma exploratória para chegar a um objetivo no qual será familiarizado com o 

fenômeno que está sendo investigado, tanto de modo qualitativa e quantitativa, pois reúne números 

representativos em forma de gráfico, diálogo, questionário aberto, entrevistas e observações. Portanto 

metodologia é composta pelos seguintes métodos, aplicação de questionários na rua com pessoas de todas 

faixas etárias, pesquisas já feitas por outros pesquisadores do ramo e também ida ao Parque Estadual da 

Serra da Bocaina com o intuito de entrevistar guardas florestais e pessoas que trabalham no parque. A visita 

à área será realizada com o intuito de nos aprofundarmos mais na realidade e no dia a dia dos guardas que 

trabalham no parque, dessa forma descobriremos os desafios e problemas enfrentados por eles, além de 

aprendermos não só de forma acadêmica mas também de forma empírica.  

Resultado:  

Os resultados obtidos confirmaram todo o proposito da pesquisa, visto que constatamos o desconhecimento 

da população analisada acerca das Unidades de Conservação, no caso o Parque Nacional da Serra da 

Bocaina e que os problemas de infraestrutura observados que abrem oportunidades para que ocorram os 

chamados crimes ambientais são realidade. 

Conclusão:  

Pesquisamos sobre unidades de conservação e diante dos resultados concluímos que a população estudada 

não tem consciência sobre as unidades de conservação ambiental, a localização delas e os problemas que as 

mesmas enfrentam, e que o Parque Nacional Serra Da Bocaina sofre com problemas, como queimadas, caça 

de animais silvestres, falta de verba. 
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VISITA MONITORADA: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA CRÍTICA PARA CONTOS LOBATIANOS  
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Introdução:  

Este trabalho de leitura literária refere-se à experiência vivenciada por alunos de Ensino Médio na Etec de 

Taubaté. O objetivo foi promover a leitura com vistas à participação ativa do leitor na construção dos 

significados de 10 contos lobatianos, sem que o contato com o texto literário ficasse restrito à compreensão 

para realização de provas. Além disso, buscou-se também o protagonismo do aluno no processo de 

aprendizagem, por meio de elaboração de estandes com atrações lúdicas e interativas sobre os contos e com 

debates que buscassem revelar a atualidade de temas transversais como valorização dos idosos, inclusão de 

deficientes e preconceitos de diferentes naturezas, presentes nos contos escolhidos.  

Metodologia:  

O trabalho iniciou com a divisão de uma turma de 3º ano de EM (composta por 33 alunos) em 10 grupos, os 

quais deveriam ler os contos: Os faroleiros, A vingança da peroba, O mata-pau, Bocatorta, O estigma, 

Negrinha, Júri na roça, Um homem honesto, Colcha de retalhos e O rapto. Na sequência, cada grupo deveria 

criar uma apresentação em que o enredo, a crítica presente e a atualidade do tema fossem demonstrados aos 

alunos de 1º e 2º anos do EM de forma lúdica e interativa. Na última semana de abril, de 23 a 27, os estandes 

foram montados nos corredores da escola e as demais turmas foram convidadas a assistir às apresentações e 

debater sobre os contos. Em grupos de 10 alunos para cada estande, as apresentações ocorreram de modo 

que todos, ao longo da semana, puderam participar do evento, ouvindo as histórias e interagindo com cada 

uma delas e com os expositores. Essa etapa de apresentações representou experiência similar àquilo que se 

pode vivenciar em práticas sociais como a de visitas monitoradas a museus.  

Resultado:  

Para os alunos que apresentaram os contos, pôde-se notar que a leitura literária deixou de ser meramente 

uma obrigação escolar para tornar-se algo desafiador e estimulante. A compreensão do texto igualmente 

deixou de ser algo individual e com finalidade única para provas de literatura para elevar-se à categoria de 

compreensão significativa, permeada por discussões e ajustes dos grupos ao longo das apresentações. Essa 

interação entre os elementos dos grupos, o que também ocorreu com o público que assistiu às apresentações, 

promoveu aprendizado dinâmico e significativo para cânones como Lobato, os quais parecem ter se 

esgotados nas análises e compreensões já solidificadas pela crítica literária. Já para os ouvintes, a 

experiência da visita representou a oportunidade de: perceber a magnitude do autor taubateano em suas 

obras para adultos, muitas vezes esquecida, e também a oportunidade da elaboração do sentido da obra 

artística com a participação ativa do leitor.  

Conclusão:  

Conclui-se que o trabalho com a literatura em sala de aula só pode alcançar resultados significativos se for 

realizado com propostas envolventes e interessantes para os alunos. A construção do significado de uma 

obra literária com a participação ativa de leitores, tornando-os monitores de uma visita monitorada, permitiu 

que o ato de ler se tornasse prazeroso e estimulante, já que visava a uma prática social e não meramente a 

uma avaliação. 
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PADRÃO DE BELEZA FEMININO NA ATUALIDADE  
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Orientador(a): MARIANA MARQUES DOS SANTOS 
 

Introdução:  

As questões de padronização da beleza feminina são impactantes na atualidade. É importante alertar as 

pessoas sobre essa visão de inferioridade e desvalorização da mulher, o que acaba prejudicando não só a 

autoestima das mulheres, mas também prejudicando seu modo de viver em vários aspectos. Para o melhor 

entendimento dos problemas causados por esse estereótipo, pesquisas de especialistas sobre o tal tema foram 

feitas, rever seus pontos de vistas e suas experiências, ajudam para tal compreensão do que deveria ser 

mudado para uma menor inferioridade presente na padronização.  

Metodologia:  

Para realizar o trabalho, foram analisados autores e pesquisadores sobre o tema, especialistas sobre a questão 

da mulher no mundo contemporâneo. Também foi realizada uma pesquisa de opinião na rede social pelos 

componentes do grupo. Além disso, filmes e propagandas foram interpretados, a fim de que pudesse ser 

percebido qual o papel da mulher na mídia. 

Resultado:  

Com a análise dos resultados, notou-se que a pesquisa foi sim relevante ao tema, pois percebe-se que a 

maioria das pessoas consideram errado a existência de um padrão de beleza. A partir da analise de 

propagandas, vimos que estão sempre relacionadas à padronização em relação às mulheres desde de décadas 

atrás ate hoje. Hoje em dia, ocorreu um aumento de propagandas relacionadas à objetificação da mulher, no 

qual se alimenta a formação de padrões e coloca em jogo a autoestima de diversas mulheres, devido à 

herança histórica do olhar inferior sobre sua imagem. Diversos filmes apresentam discriminações às 

personagens que não se encaixam em um corpo padrão.  

Conclusão:  

Os comportamentos sexistas na atualidade são encontrados em diversas esferas sociais. Dessa forma, cria-se 

um padrão de comportamento feminino esperado e um desconforto em relação ao assunto. Estudando-se 

fichamentos, Podcast, propagandas, filmes e entrevistas de mulheres , a real intenção foi entender a origem 

desse padrão e, consequentemente, fazer com que se debata o assunto propondo- se medias para resolver o 

tal problema, onde mais mulheres vão sentir sua palavra ouvida, melhorando a autoestima . 
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IMIGRAÇÃO NO BRASIL: CASO DOS HAITIANOS  
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Instituição: Colégio Drummond 
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Introdução:  

O fluxo de pessoas que se deslocam no mundo hoje à procura de melhores condições de vida aumenta, a 

imigração se torna cada dia mais presente em nossa sociedade. O presente trabalho busca expor as 

dificuldades enfrentadas por imigrantes no Brasil com relação a condição social em que vivem e o 

preconceito que sofrem, mais especificamente o caso dos haitianos. A maioria desses imigrantes no Brasil 

vive em condições degradantes e constantemente tem-se oportunidades negadas em função do preconceito. 

Os conceitos utilizados na elaboração desse trabalho vão desde referencial teórico, como artigos e trabalhos 

acadêmicos, pesquisa de campo através de questionários relacionados ao nível de conscientização da 

população acerca do assunto e entrevista com imigrantes haitianos residentes no país. Esperamos 

conscientizar ao menos uma parcela da sociedade quanto a situação precária em que vivem essas pessoas e 

despertar a relevância de melhorarmos a condição daqueles que enfrentam essas dificuldades 

cotidianamente. 

Metodologia:  

Na pesquisa foram utilizados dois procedimentos metódicos: qualitativo, nela conseguindo extrair dados 

mais subjetivos, com perguntas abertas, permitindo conhecer mais sobre o individuo; e quantitativo, 

permitindo que grandes quantidades de dados, extraídos de um grande número de pessoas, sejam coletados e 

analisados. Com objetivo de averiguar, por meio de uma pesquisa cientifica de caráter exploratório, as 

dificuldades enfrentadas pelos imigrantes haitianos no Brasil com relação às condições sociais em que 

vivem, essas muitas vezes relacionadas ao preconceito que sofrem, através de um questionário, via papel 

impresso, com respostas anônimas. Organizamos os métodos da seguinte maneira: 1. Em análise qualitativa 

a realização de entrevistas com alguns imigrantes haitianos no Brasil, para sabermos a sua percepção em 

relação a situação social em que se encontram a maioria dos imigrantes haitianos. As devidas perguntas 

ainda estão em fase de elaboração juntamente ao desenrolar desse trabalho. 2. Em análise quantitativa, 

realizamos uma pesquisa com alunos de 2º (segundo) e 3º (terceiro) anos do Ensino Médio, de instituições 

publicas e privadas em Lorena/SP; e com algumas pessoas com mais de 20 anos nas ruas de Lorena/SP; com 

o intuito de explorar, através da percepção pública das pessoas e estudantes analisados, os possíveis 

divergentes posicionamentos sobre o conhecimento de imigrantes haitianos no Brasil, responderam um 

questionário impresso de forma anônima. As perguntas estão organizadas a baixo.  

Resultado:  

Em relação a imigração, foi constatado que 94,7% dos entrevistados reconhecem que o Brasil recebe muitas 

pessoas vindas de outros países (imigrantes) e apenas 5,3% não reconhecem que o Brasil recebe 

imigrantes.Foi constatado que 55% dos entrevistados afirmaram que o Brasil tem recebido mais imigrantes 

do Haiti, 21% da Venezuela, 15% da Bolívia e 9% outros países menos citados pelos entrevistados. Com 

relação ao gráfico, foi constatado que 80% das pessoas entrevistadas dizem que São Paulo tem recebido 

mais Haitianos, Agora 10% afirmaram que o Acre quem recebe mais e outros 10% não sabem para qual 

estado os Haitianos veem.  

Conclusão:  

Concluímos que as pessoas estão cientes sobre a vinda de imigrantes para o Brasil, mas muitos desconhecem 

o caso dos haitianos, criticam seus motivos mesmo nem sabendo o porque da vinda deles. Conforme diz os 

gráficos, muitas pessoas não sabem onde vivem os haitianos dentro do país, e acabam desenvolvendo 

atitudes xenofóbicas sobre esses imigrantes. Conforme mostra o questionário aplicado em escolas publicas e 

privadas, notasse um grande descaso com esses imigrantes, e a falta de informação transmitida pelo governo 

é muito vaga para dar o mínimo de apoio para esses imigrantes, tanto legais como ilegais. 
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A MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DO ALZHEIMER: ALTERNATIVA DE INTERVENÇÃO DA 

DOENÇA.  
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Introdução:  

A música é utilizada pelo mundo por meio de disseminação de cultura e harmonia entre nações, criando 

estímulos e novos estilos musicais, entre países e regiões do mundo. Estudos já foi comprovaram que ela é 

capaz de atingir partes do cérebro, entre elas, córtex auditivo onde as músicas se repetem involuntariamente, 

fazendo com que sejam quase inesquecíveis. Com a evolução da medicina e musicoterapia, a música passou 

a ser utilizada como tratamento de diversas doenças. O Alzheimer é uma dessas doenças, patologia 

degenerativa que ataca o cérebro e diminui o nível de cromossomos, causando esquecimento, e futuros 

problemas de locomoção, como dificuldade na alimentação. Essa é uma das doenças mais comuns na 

população senescente. Espera-se através dessa pesquisa ampliar o conhecimento da população sobre os 

efeitos da utilização da música no tratamento do Alzheimer, diminuindo a negligência da doença na 

sociedade e aumento da utilização desse método.  

Metodologia:  

O trabalho tem como metodologia a básica estratégica, propondo sugestões que podem contribuir com a 

resolução do problema de forma prática, visando demonstrar o uso da música no tratamento do Alzheimer e 

de caráter descritivo através da análise dos dados coletados e a interpretação de fatos expostos na literatura 

usada. A pesquisa teve como abordagem qualitativa, que se caracteriza através da qualificação de dados 

coletados através de entrevistas com Thamy Quintanilha Pinto, uma músico terapeuta, e com Carla Lima dos 

Santos Oliveira, familiar de uma paciente portadora da doença. Quanto aos elementos essenciais o método é 

dedutivo, utilizando de raciocínio lógico e dedução para obter conclusões a respeito do problema, e quanto 

aos procedimentos foi utilizado pesquisa bibliográfica, com livros e artigos e estudos de casos.  

Resultado:  

Foram realizadas entrevistas com familiares que têm ou tiveram contato com a doença. Por meio delas, 

foram coletados dados e experiências reais do cotidiano de um paciente com Alzheimer. Com base nessas 

entrevistas, foi possível constatar a eficiência da musicoterapia na vida de um portador da doença e, por 

outro lado, que ainda existe quem desconheça o método, passando a conhece-lo após a aplicação da 

entrevista. 

Conclusão:  

Após o desenvolvimento do trabalho, concluímos que a música possui um amplo efeito positivo no corpo 

humano, principalmente na área cerebral, reduzindo os impactos da Doença de Alzheimer, aumentando as 

possibilidades de socialização, auxiliando na recuperação de lembranças importantes e na expressão de 

emoções e sentimentos fatores esses que são muito importantes para a reinserção do indivíduo no meio 

social, tornando sua vida melhor e mais ativa. Os métodos tradicionais utilizam medicamentos de preços 

muito elevados, de difícil acesso para algumas famílias de condição financeira baixa. A utilização da 

musicoterapia permite o fácil acesso a um método complementar ao tratamento. 
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HIPNOSE: CAMINHOS PARA A PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL  

ENJR201861761 

 
Instituição: Escola Usefaz 

Orientador(a): MATILDE HELENA ESPINDOLA 

 

Introdução:  

Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica o uso da hipnose com finalidade 

clínica e terapêutica, bem como os benefícios resultantes dessa utilização. Estudos comprovam que a 

hipnose é capaz de auxiliar na superação de problemas psicológicos, emocionais e físicos, promovendo 

equilíbrio e bem-estar sem a utilização de medicamentos, o que constitui sua principal vantagem. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo já que a obtenção dos resultados depende de análises 

subjetivas dos pesquisadores. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o assunto para compor a 

fundamentação teórica deste trabalho. Procurou-se analisar o percurso da hipnose e suas diversas aplicações 

desde o tratamento de fobias e traumas, passando pelo tratamento de diversas dores físicas, além de 

coadjuvante no tratamento de pacientes oncológicos. 

Resultado:  

A análise dos dados desta pesquisa comprova que a hipnose, embora nem sempre tenha sido cientificamente 

reconhecida, é uma ferramenta bastante eficaz, principalmente no tratamento de transtornos e traumas 

psicológicos e neurológicos. Observou-se que a manipulação mental que leva a um estado de imersão e 

promove a queda da ansiedade poderia ser utilizada para combater diversos tipos de dores. O estudo e 

aplicação da hipnose representou avanços significativos no que se refere a tratamentos alternativos para as 

dores físicas e emocionais. 

Conclusão:  

Diante do exposto, percebe-se a hipnose, embora utilizada há longa, ainda carece de reconhecimento 

científico. Desse modo, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas e a realização de estudos acerca 

dessa técnica capaz de promover o bem-estar físico e emocional. 
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BOLSA FAMÍLIA: O IMPACTO NA EVASÃO ESCOLAR E A PERSPECTIVA DE ENSINO SUPERIOR NO 

MUNICÍPIO DE LORENA.  

ENJR201885372 

 
Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): CLAUDIA ISABEL RIBEIRO SANTOS 

 

Introdução:  

O Brasil compreende-se numa atual situação de subdesenvolvimento, o que acarreta em múltiplas consequências 

socioeconômicas e políticas para o país. Um dos principais impactos dessa condição é a pobreza. O conceito de 

“pobreza” na sociedade é estabelecido como a privação de recursos básicos e da vulnerabilidade dos indivíduos. 

O intuito deste trabalho de pesquisa é investigar se nas escolas municipais da cidade de Lorena ocorreram 

diminuições efetivas no índice de evasão escolar em decorrência da implantação do Programa Bolsa Família, 

além de verificar seus efeitos no futuro acadêmico de seus beneficiários. Justificando, então, essa pesquisa, a qual 

irá analisar e demonstrar os modos de operação do programa e eficiência na tentativa de levar os estudantes de 

escolas públicas para o ensino superior. Desta forma, iremos observar se ocorreram mudanças significativas na 

taxa de evasão escolar no ensino municipal de Lorena após a implantação do programa bolsa família. 

Metodologia:  

Nesse trabalho temos como objetivo neste trabalho de pesquisa avaliar se o programa Bolsa Família é eficaz no 

combate à evasão escolar no ensino municipal e estadual da cidade de Lorena-SP, além de investigarmos a 

perspectiva de estudo no ensino superior do município citado. O método qualitativo é um tipo de pesquisa que 

estuda os dados obtidos através de uma análise mais complexa e visando obter resultados que consiga entender a 

natureza do fenômeno social estudado, conforme afirmam Raupp e Beuren (2006, p.17). Raupp e Beuren (2006, 

p. 17 apud Richardson 1999, p. 80) também afirmaram que uma pesquisa quantitativa “caracteriza-se pelo 

emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio 

de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.”. Dessa forma, um método quantitativo visa analisar e 

classificar por meio das variáveis com precisão dos dados obtidos, para assim entender e estabelecer a relação 

sobre o que acontece com o fenômeno investigado. Utilizamos um questionário anônimo de âmbito qualitativo e 

quantitativo, para investigarmos profundamente a perspectiva de ensino superior para aqueles que, na infância, 

foram beneficiados pelo PBF. Portanto, passamos 144 questionários (autoria própria) na universidade 

UNIFATEA e 100 questionários (autoria própria) para a universidade EEL – USP, ambas sediadas no município 

de Lorena, SP. Por fim, realizamos uma entrevista com a coordenadora do Bolsa Família do munícipio de 

Lorena, a fim de averiguar se os beneficiados do programa possuem a perspectiva de ensino superior elevada, e 

investigar se o índice de evasão escolar sofreu uma redução, pretendendo, assim, analisar se o Bolsa Família 

exerce o papel para o qual foi idealizado.  

Resultado:  

Os resultados de nossas pesquisas de campo apontam um efeito significativo do programa. A partir de nossa 

entrevista com a gestora do PBF no município de Lorena, tivemos acesso a conclusão de que 94% dos 

beneficiários do programa cumprem a condicionalidade de frequentar regularmente a escola, o que indica que a 

mudança na taxa de evasão nos últimos anos provavelmente tem uma relação considerável com a implantação do 

PBF. Mesmo assim, após investigarmos através do questionário que foi passado para os estudantes da 

Universidade de Dão Paulo (USP) de Lorena, pudemos observar que apenas 19% dos entrevistados haviam 

estudado em escolas públicas e que, entre eles, somente 1% foi beneficiado pelo PBF. Esses dados indicam que o 

programa é extremamente eficaz em manter os alunos na escola, mas que, infelizmente, não é suficiente para dar 

oportunidade a esses jovens de ter acesso ao ensino superior.  

Conclusão:  

Neste trabalho, investigamos sobre o impacto do PBF no município de Lorena, como a principal ação legal 

governamental brasileira contra a pobreza. Investigamos que reduzir a pobreza a longo prazo, o PBF beneficia os 

necessitados com políticas de transferência de renda; assim, o capital humano destes juvenis não se compromete. 

Concluímos que o PBF é eficaz em manter o jovem na escola do município lorenense, mas esta condicionalidade 

é insuficiente para fazer com que o menor introduza-se no ensino superior.  
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POLIAMOR E PRECONCEITO: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES AMOROSAS E A SOCIEDADE  
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Instituição: Colégio Anglo Cruzeiro 

Orientador(a): JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ 

 

Introdução:  

A criação de padrões para compor a sociedade é comum, e o padrão heterossexual, monogâmico e duradouro 

construído sobre as relações amorosas tornou vítimas do preconceito outras relações, como as homoafetivas. Esse 

preconceito, hoje condenado, ainda se apresenta mesmo de forma sutil, como mostra uma pesquisa realizada pela 

Universidade Católica de Goiás, constatando a maior atribuição de adjetivos positivos às pessoas heterossexuais 

do que às pessoas homossexuais (FLEURY; TORRES, 2007). Segundo Costa e Belmino (2015), existe um 

desejo de reformulação da ideia de amor que pode levar ao fim da exclusividade e a possibilidade de se amar 

múltiplas pessoas, características que definem o poliamor. O futuro das relações poliamorosas acende um alerta, 

pois essas novas relações podem tornar-se vítimas do mesmo preconceito que outrora atingiu a homoafetividade. 

O presente trabalho visa investigar o poliamor jurídico e socialmente, com base numa metodologia quali-

quantitativa, abrindo espaço para a desconstrução de preconceitos históricos.  

Metodologia:  

Inicialmente, logo após a delimitação do objeto da pesquisa, foi feito um vasto levantamento teórico sobre 

diferentes questões: família, preconceito, relações amorosas, visando à compreensão da temática. Em momento 

posterior, foram coletados dados, para a análise do corpus. Ressalta-se que o trabalho é de cunho quali-

quantitativo, visto que nele apresentam-se análises descritivas das informações coletadas, bem como um 

apontamento estatístico acerca dos participantes da pesquisa. No que toca à abordagem qualitativa, ela provém 

das informações coletadas durante uma mesa redonda organizada em um museu e uma entrevista realizada com 

um “trisal”. Em relação à mesa redonda, após aceitarem o convite, compareceram ao museu da cidade (espaço 

onde foi promovida a discussão), para debater o tema, um médico, um advogado e uma historiadora. O mote para 

a discussão foi: Quais os desafios jurídico-sociais advindos da ascensão do poliamor numa sociedade 

normatizada?”. Ademais, quanto à entrevista, a coleta das informações teve por escopo compreender a relação 

poliamorosa por meio de pessoas que a vivenciam.  

Resultado:  

Com a análise das informações coletadas, pôde-se verificar uma hipocrisia monogâmica em relação ao poliamor 

e a necessidade de se debater mais o tema. Os questionários evidenciaram que, por terem conhecimento prévio 

do assunto, os entrevistados não descreveram a relação amorosa de modo preconceituoso. Reforça-se, entretanto, 

que o público que compareceu ao evento já era mais aberto ao diálogo, a discussões. Durante a mesa redonda, um 

dos debatedores afirmou que a hipocrisia dos homens monogâmicos, ao traírem, reforça a tese de Goldenberg 

(2012), segundo a qual o poliamor que preza pela honestidade e confiança é oposto à monogamia. Já outro 

participante da mesa mencionou que o ciúme inviabiliza o poliamor, afirmação que se contrapõe às respostas do 

“trisal”, visto que aponta o diálogo como solução para sentimentos historicamente monogâmicos. Por fim, o 

terceiro participante apontou que, em relação aos aspectos jurídicos, não deve haver alteração.  

Conclusão:  

Conclui-se com este trabalho que as relações poliamorosas necessitam ser mais estudadas e discutidas. É 

necessário o reconhecimento jurídico, com vistas a amparar essa entidade familiar e atender aos ditames 

constitucionais, O trabalho abre espaço para pesquisas mais aprofundadas que envolvam o poliamor, a exemplo 

de quando se dá o rompimento do caráter monogâmico e de quando é construída a identidade poliamorista. 

Espera-se que este trabalho incentive novas pesquisas que tratem sobre a diversidade, intrínseca ao ser humano e 

tão ameaçada pelo preconceito. 
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: UM MUNDO EM MUDANÇAS E SUAS TECNOLOGIAS  

ENJR201867109 

 
Instituição: Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): VITÓRIA CRISTINE AMARAL DA SILVA 

 

Introdução:  

A Revolução Industrial promoveu o desenvolvimento fabril por meio de máquinas aprimoradas na época, 

que substituíram o trabalho humano. Porém, esse grande salto veio acompanhado de uma acentuada 

desigualdade entre os países e também nacionalmente, devido à hierarquização da sociedade, separando-a 

em oprimido e opressor, onde o primeiro era o proletariado explorado na atividade fabril e o segundo 

referia-se aos burgueses detentores dos meios de produção. Esse desequilíbrio de poder resultou na geração 

de um alto índice de marginalização tendo a população operária vivendo em condições precárias e isentos de 

quaisquer direitos trabalhistas. Concluímos portanto, que a Revolução Industrial trouxe um aprimoramento 

nas formas produtivas, mas também permitiu que uma parcela da população, fosse deixada de lado, para o 

benefício e desenvolvimento da indústria.  

Metodologia:  

Os métodos utilizados para a realização desse trabalho, têm como base de informações uma análise 

bibliográfica do livro “A Revolução Industrial” da autora Letícia Bicalho Canêdo, a qual data o “antes” e o 

“depois” deste acontecimento e mostra os aspectos positivos e negativos, como o avanço tecnológico e a 

qualidade de vida dos operários, respectivamente. 

Resultado:  

A mudança do modelo econômico durante a Revolução Industrial foi essencia lpara a mesma. O Capitalismo 

surgiu em meados do século XVIII na Europa Ocidental, esse visava o lucro e a acumulação de capital, além 

da transformação dos meios de produção em propriedade privada. Atualmente, o termo “burguesia” designa 

a classe social predominante no capitalismo, formada por proprietários de bens ou de capital. Porém, as 

classes que esse termo representava foram se transformando ao longo dos séculos. Com a Revolução 

Industrial muitas máquinas substituíram funções que antes eram exercidas pela mão obra humana. A origem 

da desigualdade social na humanidade está diretamente ligada à relação de poder estabelecida desde o 

princípio dos tempos. Os tipos de desigualdades sociais foram se tornando mais complexos e crescentes, 

principalmente com a consolidação do capitalismo.  

Conclusão:  

Por meio de nossas pesquisas e discussões, podemos concluir que a Revolução Industrial trouxe um avanço 

nos campos científicos, educacionais e tecnológicos devido às intensas transformações na forma de produzir 

e comercializar, que passou a representar um marco decisivo na história e a trilhar um longo caminho de 

mudanças. A Revolução Industrial, é, portanto, um dos acontecimentos mais perceptíveis em questão de 

modificações em escala global a partir de novos pensamentos, métodos e ideologias do homem, que é capaz 

de adequar o mundo às suas necessidades, ainda queessas envolvam o menosprezo e o escarnecimento de 

uns para a exaltação de outros.  
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O PEQUENO PRÍNCIPE": DO LIVRO PARA A REALIDADE  
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Orientador(a): CAROLINE SANTOS SOUZA 

 

Introdução:  

“Le Petit Prince”, “O Pequeno Príncipe” foi escrito em 1943, pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry. O 

livro é a segunda obra mais traduzida no mundo, atrás de “Odisseia” (Homero, séc. VIII A.C.), porém, o número 

de cópias vendidas é maior. Este livro, que fora escrito para o público infantil, com os anos tornou-se um manual 

de amizade, fraternidade e companheirismo para todas as idades. O grupo, com este trabalho, tem o objetivo de 

analisar e correlacionar as ideias expostas no livro com a sociedade atual. Por meio da análise dos personagens e 

suas respectivas personalidades e atitudes, observando os problemas sociais presentes no momento em que foi 

escrito, e questionando por que alguns destes ainda fazem parte do séc. XXI.  

Metodologia:  

Este trabalho tem a finalidade de associar as características dos personagens da obra literária do aviador francês 

Antoine de Saint Exupéry: “O Pequeno Príncipe”, com os acontecimentos do dia a dia e expor nossas ideias com 

relação a este clássico que conversa tão bem com o cotidiano atual. Dessa forma, o objetivo principal do trabalho 

é revelar a ligação do nosso mundo e as circunstâncias em que vivemos todos os dias com o mundo do Pequeno 

Príncipe e questões abordadas no livro, como por exemplo a efemeridade do tempo, a responsabilidade afetiva e 

a individualidade. Através da leitura de uma série de artigos sobre as questões citadas anteriormente e sobre o 

livro em si, desenvolvemos uma intensa relação entre a realidade em que vivemos e a realidade do Principezinho. 

O método de pesquisa escolhido é descritivo e qualitativo onde decidimos estudar/analisar o texto e expor as 

ideias apresentadas nele. Esse projeto de pesquisa será de contextualização teórica e bibliográfica esclarecendo a 

ideia central do livro a partir de análises conceituais de pesquisas, fazendo com que fique explícita a ligação 

Resultado:  

A partir dos resultados obtidos na roda de conversa realizada pelo grupo, vimos que grande maioria das pessoas 

já leu “O Pequeno Príncipe”, provando que é um livro atemporal de alta relevância ainda décadas após seu 

lançamento, e cabe a diversos tipos de público. Pôde-se também observar que problemas apresentados no livro 

como, individualidade e coletividade, responsabilidade afetiva e a efemeridade do tempo, que eram presentes na 

sociedade de 1943, quando este foi escrito, permanecem ainda na sociedade atual, fazendo então, as correlações; 

as quais eram o objetivo do grupo 

Conclusão:  

Ao decorrer do trabalho descobrimos diversas pesquisas, reportagens, documentos e informações sobre O 

Pequeno Príncipe de extrema relevância porque diferente do que muitos pensam este não é um simples livro 

infantil muito famoso, ele é um grande exemplo de como deve-se tratar as pessoas, valorizar o tempo, agir de 

maneira melhor para que a sociedade cresça e saiba respeitar-se. É ideal estar aberto a novas experiências e 

conscientizar-se que não estamos sozinhos no mundo, construindo assim, atitudes e posturas mais altruístas. 
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A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DE UMA INSTITUIÇÃO 
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Orientador(a): MAURILIO JOSÉ PEREIRA 

 

Introdução:  

O Clima Organizacional é a propriedade do ambiente da empresa, são as percepções sintetizadas da atmosfera de 

uma organização que influenciam e traz consequências ao desempenho e nas interações entre os colaboradores. 

Maximiano (2009) afirma que o Clima Organizacional em essência é uma medida de como as pessoas se sentem 

em relação à empresa e seus administradores, tendo seu conceito evoluído para o conceito de qualidade de vida 

no trabalho. Segundo Ferreira, Fortuna e Tachizawa (2006) a qualidade do ambiente da empresa influencia nos 

comportamentos dos colaboradores. Este trabalho procura compreender como o clima organizacional afeta o 

desenvolvimento do funcionário dentro da empresa, analisando uma instituição de ensino na cidade de Lorena – 

SP, com o intuito de mensurar a satisfação, motivação e liderança dos colaboradores, atingindo o maior número 

de pessoas possíveis e identificar como estes fatores interferem no desempenho tanto dos servidores quanto dos 

alunos da organização. 

Metodologia:  

A instituição de ensino pesquisa conta com aproximadamente 700 alunos, 48 professores, 10 servidores 

administrativos e 12 servidores terceirizados, na área de alimentação, limpeza e vigilância patrimonial. Buscar-

se-á pesquisar todos os envolvidos na instituição, incluindo a equipe de gestão escolar O questionário será 

elaborado através da junção dos modelos de Litwin e Stringer (1968), de Kolb (1986) e de Sbragia (1983). A 

pesquisa quantitativo-qualitativa na qual um questionário será aplicado aos colaboradores da instituição, a fim de 

analisar o âmbito quantitativo e qualitativo da organização, mensurando onde e quanto esta motivação tem 

afetado seu desenvolvimento e aferir o nível de motivação destes, buscando fatores para a melhoria do ambiente 

organizacional. Após a pesquisa, pretende-se fazer uma apresentação dos resultados encontrados à equipe de 

gestão escolar. 

Resultado:  

A pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta de gestão muito importante numa organização, pois 

fornece subsídios para a tomada de decisão e acaba sendo uma ferramenta de estratégia para a instituição. De 

acordo com Bom Sucesso (1997, p. 36) a valorização do ser humano, a preocupação com sentimentos e emoções, 

e com a qualidade de vida são fatores que fazem a diferença. Espera-se, com esta pesquisa, identificar o clima 

organizacional da instituição e como ela influencia no dia-a-dia através de aspectos como a motivação, liderança, 

cultura e desenvolvimento organizacional. 

Conclusão:  

O Clima Organizacional tem grande influência no que tange ao desempenho, motivação e satisfação do trabalho, 

podendo ocasionar estipulados comportamentos que podem alterar no desenvolvimento da entidade, seja 

negativa ou positivamente. Conforme apontam Silva e Zanelli (2004), os valores básicos compartilhados dentro 

de uma organização influenciam o modo como os seus membros sentem, pensam e agem. Portanto, ter um bom 

ambiente organizacional acaba consequentemente estimulando seus funcionários a ter um bom desempenho e 

vontade de melhorar para o bom andamento da empresa, a fim de satisfazer os objetivos individuais e coletivos, 

fazendo com que todas as aspirações sejam atendidas. 

Referências:  

BOM SUCESSO, Edina de Paula. Trabalho e Qualidade de Vida. 1 ed. Rio de Janeiro: Dunya, 1997. 

FERREIRA, V. C. P.; FORTUNA, A. A. M.; TACHIZAWA, T. Gestão com Pessoas: uma abordagem aplicada 

às estratégias de negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da 

Administração: da revolução urbana à revolução digital. 6a. ed. São Paulo: Atlas, 2009. SILVA, Narbal e 

ZANELLI, José Carlos. Cultura Organizacional. In: ZANELLI, J. C., BORGES-ANDRADE, J. E. e BASTOS, 

A. V. B. (Org.). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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MASSAGEADOR TÉRMICO PARA O COMBATE A CÓLICA MENSTRUAL  

ENJR201851468 

 
Instituição: Etec Padre Carlos Leôncio da Silva 

Orientador(a): FABIO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS 

 

Introdução:  

É no ciclo menstrual que as mulheres sofrem consequências desastrosas um grande exemplo disso é a cólica 

que acontecem antes do período iniciar para o alívio faremos um massageador térmico que consiste em uma 

bolsa térmica que faz massagem com o objetivo de cessar a cólica menstrual, estudando sobre massagens e o 

período menstrual em seu todo para que o produto tenha real funcionalidade. 

Metodologia:  

Para desenvolver esse projeto será feito duas pesquisas uma antes do produto finalizado e outra após, com 

mulheres com intuito de saber o que as mesma fazem quando sente cólicas menstruais e se o produto tem 

funcionalidade no cotidiano, com auxílio de profissionais da área para adquirir conhecimento e pesquisas na 

internet para apoio, para obter as informações necessária para realização do projeto. 

Resultado:  

Foi feita uma pesquisa quantitativa com o auxílio da empresa Google Drive, para saber sobre a preferências 

da mulher para o alívio da cólica, se aceitaria um tratamento alternativo e o produto massageador térmico. 

Na primeira questão 133 pessoas responderam que utilizam o remédio para o alívio da dor, 36 pessoas 

escolheram a opção massagem localizada para o alívio e 31 resposta para bolsa térmica, transformada em 

porcentagem respectivamente 66,5% remédio, 18% massagem localizada e 15,5% bolsa térmica. Foi 

questionado também se a mulher deixaria os medicamentos de lado para procurar ou utilizar um tratamento 

alternativo que teria o mesmo resultado ou um semelhante a medicação. No terceiro gráfico foi questionado 

se o Massageador Térmico seria utilizado pelas mulheres, para sabermos a funcionalidade e aceitação do 

público em relação ao nosso produto. Os resultados estão no gráfico anexados. 

Conclusão:  

Por conseguinte a cólica menstrual afeta muitas mulheres, sendo ela uma dor na região pélvica que pode 

apresentar intensamente ou somente como um incômodo com o objetivo de cessar a cólica primária que 

seria dor padrão que não tem relação com nenhum problema mais profundo em relação a saúde.O 

massageador térmico além de transmitir calor ainda disponibiliza massagem em sentido horário para que se 

alcance o alívio quase imediato.  

Referências:  

<https://www.tuasaude.com/tratamento-caseiro-para-colica-menstrual/>. Acesso em: 16 de julho de 2018 

<https://dicionariocriativo.com.br/citacoes/menstrua%C3%A7%C3%A3o/citacoes/excre%C3%A7%C3%A3

o>. Acesso em: 14 de julho 2018. <https://minutosaudavel.com.br/menstruacao-irregular/ Acesso em: 14 de 

julho 2018 

<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=coloca+mao+na+barriga&spell=1&sa=X&ved=0ahUKE

wjy67a9gqLcAhVJqlkKHQ7sBK4QBQg7KAA&biw=1517&bih=746&dpr=0.9#imgrc=tB2icM2HmGRCj

M>. Acesso em: 14 de julho 2018 https://www.donagiraffa.com/2014/05/colica-menstrual-forte-o-que-pode-

ser.html Acesso em: 14 de julho 2018 <http://www.gineco.com.br/saude-feminina/doencas-

femininas/colica/>. Acesso em: 14 de julho 2018 https://www.tuasaude.com/menstruacao-irregular/ Acesso 

em : 14/07/ 2018 <https://www.tuasaude.com/massagem-para-colica-menstrual/>. Acesso em :16 de julho 

2018 <http://www.almanaquesos.com/contra-colicas-menstruais-pressione-esse-lugar-na-sua-canela/>. 

Acesso em: 16 de julho 2018  
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OS DESAFIOS EMPREGATÍCIOS DOS JOVENS PÓS-FORMAÇÃO  

ENJR201874549 

 
Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ 

 

Introdução:  

O aumento do índice de desemprego no Brasil é algo alarmante. Desde meados de 2014, verifica-se seu 

crescimento desenfreado, o que repercute na economia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no ano de 2017 houve uma elevação do índice em 12,7%, percentual superior ao do 

maior nível até então considerado de 2003 – 12,3%. Essa elevação pode ser compreendida sob dois pontos 

de vista (ou entendimentos): estrutural e friccional. Assim, o trabalho tratará dessa elevação do índice de 

desemprego. Desse modo, propõe-se fazer um estudo acerca dos setores da economia, da hipertrofia setorial, 

da (in)exigibilidade de formação e das exigências empregatícias, com vistas a entender a relação dos 

elevados índices de desemprego com os fatores enumerados.  

Metodologia:  

Após um vasto levantamento teóricos sobre diferentes questões: taxa de empregabilidade, condições de 

educação, aumento dos ingressantes no nível superior, a pesquisa, em relação à metodologia, seguiu uma 

abordagem quali-quantitativa. Elaborou-se um questionário, com questões abertas e fechadas, sendo 

aplicado, em seguida, de forma presencial e virtual, em pessoas físicas e jurídicas. Em relação às pessoas 

jurídicas, indagou-se acerca da contratação e da preferência por profissionais de nível superior ou técnico. 

Quanto às pessoas físicas, indagou-se acerca da atuação ou não do respondente na área de formação.  

Resultado:  

As empresas apontaram, de modo geral, que, dentre os diferentes fatores que levam em consideração na hora 

da contratação, está a exigibilidade de experiência. Por sua vez, os entrevistados (pessoas físicas), 

majoritariamente, não trabalham na área de formação, apontando como principal motivo a exibilidade das 

empresas: necessidade de experiência. 

Conclusão:  

Com tudo isso, podemos concluir que, embora muitos jovens possuam diploma em mãos, fluência em língua 

estrangeira e especializações, ainda assim, conseguir emprego em sua área de trabalho é algo que raramente 

acontece. Há vários fatores para que haja desemprego pós-formação, mas o principal deles é o fato de existir 

um mercado que faz com que trabalhadores não arranjem emprego devido à falta de experiência, o que se 

mostra muito incoerente, precisando ser revisto. 

Referências:  

ARPINI, Naiara. “Desemprego faz recém formados optarem por carreiras alternativas”. Disponível em : < 

https://g1.globo.com/espirito-santo/concursos-e-emprego/noticia/2016/06/desemprego-faz-recem-formados-

optarem-por-carreiras-alternativas.>. Acessado em 21 de maio de 2018. BRUINI, Eliane da Costa. 

"Educação no Brasil"; Brasil Escola. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/educacao/educacao-no-

brasil.htm>. Acesso em : 24 de maio de 2018  
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REMOVEDOR DE MANCHAS DE CORANTE ALIMENTÍCIO  

ENJR201819478 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Pensamos no caso da dificuldade em remover manchas de corantes de nossas roupas, e no alto valor de 

alguns removedores de manchas mais eficazes. Então decidimos tentar achar uma forma de remover 

manchas de um modo fácil, barato e mais eficaz .  

Metodologia:  

Pesquisamos em sites diferentes os preços de removedores de manchas e a eficiência dos mesmo. 

Pesquisamos na internet sobre alguns tipos de corantes e as suas composições química. Vimos modos de 

remover manchas com produtos encontrados em casa. Submetemos a um teste formas de remover tais 

manchas, de modo que o tecido não seja danificado. Iriamos colocar em pratica tudo o que aprendemos 

sobre tais produtos, assim possibilitando a criação de uma substancia capaz de remover as manchas de 

corante localizadas em tecidos, com uma melhor eficiência e um custo que "cabe em nosso bolso" 

Resultado:  

Espera-se que ao término dessa projeto, seja mais fácil remover manchas causadas por corantes em nossas 

roupas, com um custo menor e uma ótima eficácia. 

Conclusão:  

Nosso projeto irá ajudar as pessoas na remoção das manchas de corante em suas roupas, através de um 

método mais eficaz e com o menor custo.  

Referências:  

https://www.extra.com.br/produtosdelimpeza/limpezaderoupa/tiramanchas/vanish/?filtro=c2285_c2104_c10

7_m755(preços de removedores de manchas) https://www.quali.pt/aditivos-alimentares/500-lista-

corantes(Tipos de corantes) https://asbemcasadas.blogspot.com/2011/12/saiba-como-remover-38-tipos-de-

manchas.html(métodos caseiros para remover manchas) Solventes Industriais: Seleção, Formulação e 

Aplicação - Paulo Garbelotto; Sete truques para remover ferrugem - 

https://melhorcomsaude.com.br/remover-ferrugem-ingredientes-caseiros/; Site Prímula - 

http://www.produtosprimula.com.br/produtos/lavanderias/removedor-de-ferrugem/  
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OS BENEFÍCIOS DA MASSINHA HETEROGÊNEA E HOMOGÊNEA  

ENJR201876412 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

A massinha heterogênea tem o objetivo de ajudar os artistas com sua obra, afinal, muitos deles acabam 

perdendo suas obras por misturar e formar cores indesejadas, seja em filmes ou até mesmo em esculturas. 

Também temos que pensar nas crianças, pois a massinha oferece vários benefícios e estimula a criatividade.  

Metodologia:  

1°- Pesquisar sobre os materiais adequados para fazer a massinha; 2°-Fabricar a massinha heterogênea no 

laboratório de Biologia da Escola: Misturar a farinha de trigo e colocar água de vagar até ela pegar uma 

certa consistência  -Adicionar, em uma das massinhas, água e logo depois colocar um corante artificial; -

Finalizar a massinha homogênea;  -Fazer o mesmo processo da massinha homogênea só que ao invés de 

adicionar água adicionaremos óleo de cozinha ou azeite e escolher uma cor de corante diferente da anterior; 

3°- Testar o produto com escultores interessados e com crianças que poderão usar a massinha sem se 

preocuparem em misturar as cores.  

Resultado:  

Espera-se que a massinha heterogênea e a homogênea tenham o resultado final de não misturar uma na 

outra, a fim de, auxiliar os artistas e as brincadeiras infantis.  

Conclusão:  

Ao utilizar essa massinha, os artistas conseguirão aprimorar as técnicas em suas obras e as crianças terão 

mais autonomia no desenvolvimento de brincadeiras. 

Referências:  

-Como fazer massinha sem corantes: https://www.youtube.com/watch?v=bGLzbvHnYtU - Pesquisa tipos de 

massinha: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mistura_heterog%C3%AAnea -Como fazer 9 tipos de massinha: 

https://soloinfantil.com/brinquedos/massinha-de-modelar--Massinha caseira: 

caseira/https://soloinfantil.com/brinquedos/massinha-de-modelar-caseira/ -Site OMO: 

https://www.omo.com/br/se-sujar-faz-bem/arte-artesanato/massa-de-modelar-aprenda-a-fazer-a-sua-

massinha-em-casa.html  
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PROMOÇÃO DA SOCIALIZAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR  

ENJR201827403 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

Socialização é a integração de características e hábitos de um certo grupo social e o processo no qual todo e 

qualquer indivíduo se torna membro de uma comunidade. O projeto promove a elaboração de uma equipe 

que irá fazer com que pessoas que normalmente se sentem ou ficam sozinhas adentrem em grupos para a 

formação de novas amizades. O intuito do projeto é fazer com que todos os alunos vejam a escola como um 

ambiente mais harmonioso.  

Metodologia:  

Primeiramente, será feito um levantamento de quantos alunos ficam isolados durante os intervalos e qual o 

motive de tal atitude; Em seguida, iremos juntar uma equipe de alunos interessada em ajudar para conversar 

com os estudantes desacompanhados; Após a conversa, será feito um convite para os mesmos passarem os 

intervalos com outros alunos e ingressarem em grupos de pessoas com os mesmos interesses. Depois de 

algumas semanas faremos um novo levantamento para colher depoimentos desses alunos e ter uma 

devolutiva sobre o projeto.  

Resultado:  

Espera-se que, ao final desse projeto, os alunos acolhidos adentrem em grupos sociais e percebam como a 

E.E. Ryoiti Yassuda é um lugar agradável 

Conclusão:  

o projeto criado, alunos que se sentem sozinhos e excluídos adentrarão em grupos para se socializarem e 

estarem em um ambiente agradável e harmonioso. 

Referências:  

Wikihow.com: https://pt. wikihow.com/Parar-de-se-Sentir-Sozinho(a) Dicionário informal: 

https://www.dicionarioinformal.com.br/socializa%C3%A7%C3%A3o/ Ministério da saúde Crescimento e 

desenvolvimento: http:// 

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf Ministério da saúde: 

“Saúde na Escola”: http:/ /bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_24.pdf Agencia 

Fiocruz: https://agencia.fiocruz.br/oms-alerta-sobre-depressao-no-dia-mundial-da-saude-2017  
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FACILITAÇÃO DE CÁLCULO AO QUADRADO MENTAL  

ENJR201864315 

 
Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): ALFREDO PIRES NETO 

 

Introdução:  

Devido a dificuldade de alguns alunos, criou-se um método para facilitar o cálculo de potência ao quadrado 

mental, com o objetivo de fazer com que todos calculem o quadrado mentalmente de qualquer número com 

maior facilidade, a partir do método.  

Metodologia:  

Deve-se partir de uma raiz próxima e conhecida terminada em zero. Ex: Para saber o quadrado de 57(B), 

partimos de 50(A), ou 60(A). Utilize o quadrado(A²), após, some o número finalizado em 0(A) com o 

número a saber o quadrado(B), isso irá gerar (C), tire a diferença(B-A), gerando (D), após, multiplique C e 

D, e some ao quadrado de A.  

Resultado:  

Espera-se que, com esse projeto, os alunos que apresentam dificuldade, entendam de forma simplificada 

resolver o cálculo de potência ao quadrado mental.  

Conclusão:  

A ideia do projeto é fazer com que todos calculem o quadrado mentalmente de qualquer número com maior 

facilidade, a partir do método.  

Referências:  

Estudo kids - https://ww w.estudokids. com.br/potenciacao-p otencia-e-como-calcular/ Youtube - 

https://www. yout ube.com/watch?v =5MI55qIIzf4 Estadão - https://educacao.es tadao.com. br/blogs/albert-

sabin/ca culo-mental-conv exao-entre-a-logica-a-reflexao-e-a-mem oria/ http://www.pedago 

gia.com.br/artigos/iniciacaomatem atica/index.p hp?pagina=10 
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ANALISE DO MOVIMENTO ANTI VACINA: COMPLICAÇÃO SOCIAL BIOLÓGICA DO MOVIMENTO E A 

INFLUÊNCIA DA INTERNET  

ENJR201806754 

 
Instituição: Colégio Objetivo Junior Alfa 

Orientador(a): TERESINHA CRISTINA ALVISSUS FERNANDES 

 

Introdução:  

A criação da vacina por Edward Jenner é um benefício para sociedade. Entretanto, nos últimos dois anos, 

grupos de pais tornaram-se contra a medida de prevenção à doenças. Ao evitar a medida profilática, mesmo 

no caso das vacinas não obrigatórias, a ação é comprometedora em termos de colocar em risco indivíduos de 

maior vulnerabilidade biológica ao agente patogênico (Ministério da Saúde, sem ano) . Além disso, 

conforme Vasconcellos e Castiel (2018), muitas vezes com um comportamento proveniente do uso de 

informações divulgadas na internet, pais alegam supostos malefícios trazidos pela vacinação. Pelo recente 

estudo dos referidos autores , realizado em pelos autores, demonstra a relação entre o movimento e as 

plataformas de redes sociais, as quais propagam as falsas afirmações. 

Metodologia:  

Com intuito de confirmar a proporção tomada pelo movimento anti vacina, foi feita uma analise de artigos 

sobre o assunto. No início, a leitura de Cambricoli e Palhares (2017) reafirmou a ideia existente sobre o tema 

e acentuou interesse de retrata-lo, uma vez que no texto das autoras observase uma entrevista com 

representante do Ministério da Saúde, que alerta a complicação social e riscos da anti vacinação. Ao longo 

da seleção de artigos científicos e textos não acadêmicos, foi buscado com maior adequação ao tema da 

analise. Para serem considerados em maior relevância, palavras chave e proximidade do tema dos autores 

com notícias da atualidade foram os principais fatores de escolha do conteúdo como observação. Em um 

último estágio da construção do artigo, obteve-se uma conclusão sobre as leituras selecionadas.  

Resultado:  

A complicação social biológica, assim como a influência da internet no movimento foram temas 

confirmados nas argumentações e dissertações no fim da análise dos textos dos atores citados. Em destaque, 

a evidente preocupação do representante do Ministério da Saúde presente na leitura de Cambricoli e 

Palhares assim como a influência negativa da internet ao transmitir supostos falsos malefícios da vacinação, 

tema discorrido por Vasconcellos e Castiel, pontos de observação do Movimento anti vacina em questão. No 

gráfico 1, construído por dados do portal de arquivos Datasus, observa-se a queda do número de crianças 

vacinadas a partir de indícios do movimento em 2014. Além disso, o número mantinha relativa estabilidade 

da porcentagem atingida nos anos anteriores, sensível preocupação afirmada por Carla Domingues, 

coordenadora do Programa Nacional de Imunização 

Conclusão:  

A partir do estudo, pode-se concluir que as informações retiradas na internet e redes sociais sem origem ou 

confiabilidade da fonte confirmam-se como fatores ao movimento anti vacina dos dois últimos anos. Assim 

como, a propagação de um movimento contrario ao avanço cientifico conquistado por Edward Jenner ha 

séculos demonstra sem fundamento por seu segundo aspecto de analise em questão, as complicações sociais 

aos grupos de maior risco de contaminação pelas crianças não vacinadas demonstram a falta de uma maior 

empatia perante a sociedade.  
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Centro Cultural Da Saúde. Ministério Da Saúde. Brasil. Personalidades. Revista da vacina [online] Em 

http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/personas/jenner.html (sem data) Acessado em 20/07/2018 PEREIRA 
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O CONSUMO EXCESSIVO INCENTIVADO PELAS PROPAGANDAS DIVULGADAS NOS MEIOS DIGITAIS  

ENJR201860646 

 
Instituição: Emílio Ribas 

Orientador(a): GIOVANNI MAZZUCCO 

 

Introdução:  

O consumismo surgiu a partir do capitalismo, que é o modelo econômico que visa o lucro. A partir desse 

conceito, originaram-se as propagandas, as quais objetivam o estímulo ao consumo; com isso, são elaboradas 

estratégias em cima do público alvo, usando imagens, trilhas sonoras ou apoio de celebridades. Segundo o 

publicitário e professor da UNITAU (Universidade de Taubaté), Josué Brazil, “Hoje, temos uma gama de 

produtos e serviços à disposição de todos os consumidores, muito maior do que tínhamos antigamente”. Com 

base nisso, chegamos à conclusão de que a propaganda está cada vez mais presente em nossas vidas. O problema 

consiste nas grandes quantidades de anúncios, que acabam influenciando os jovens que estão em fase de 

formação de seu caráter. 

Metodologia:  

O objetivo deste trabalho é analisar e discutir de que forma as propagandas podem estar incentivando o consumo 

nos meios de comunicação, especialmente entre os jovens de 10 a 18 anos. A pesquisa é de caráter quali-

quantitativo e assim classificado por haver a busca de dados reais do cotidiano, por meio de pesquisas sociais 

para fortalecer-se o enredo do trabalho. Em um primeiro momento foi feita uma pesquisa de campo com os 

alunos do 3º ano do ensino fundamental, de uma escola particular de Pindamonhangaba. Participaram dessa etapa 

10 alunos, e esses deveriam escolher entre três produtos alimentícios, dois com personagens e um sem. O 

objetivo de tal pesquisa é qualificar e identificar se os produtos com personagem estimulam realmente o 

consumo, buscando discutir e analisar a importância da propaganda para o consumo dessa faixa etária. Também 

foram aplicadas 58 questionários online com 10 perguntas fechadas para alunos do 6º ao 2º ano do Ensino Médio 

da escola. Com essas perguntas, buscamos identificar quantos jovens são instigados a comprar por causa das 

propagandas. Além disso, utilizou-se um levantamento bibliográfico feito por meio da internet e do livro “A 

Lógica do Consumo”, do pesquisador Lindstrom. E, para encerrar, utilizamos o método exploratório, com o qual 

pretende-se identificar melhor um fato e até propor hipóteses acerca do aumento do consumo, fruto do apelo 

promovido pelas propagandas nos meios de comunicação. 

Resultado:  

Para coletar os dados desse trabalho, foram aplicados 58 questionários online com 6 perguntas cada. Do total de 

alunos que responderam, 52% eram do sexo feminino e 48% do sexo masculino, para que assim não houvesse 

discrepância entre os gêneros. Com os resultados, procuramos investigar quais são os meios de comunicação 

mais utilizados entre os jovens e o quanto são estimulados pelas propagandas excessivas nesses meios digitais. 

Para ter-se uma idéia mais clara sobre isso, selecionamos 3 perguntas de maior relevância. Uma das perguntas foi 

quantas vezes uma pessoa baixou algum aplicativo divulgado. Como quase 70% das pessoas responderam ter 

baixado mais de uma vez, percebemos que as redes sociais contêm uma grande influência com o consumo, 

principalmente com entre os jovens e suas escolhas. 

Conclusão:  

A publicidade e propaganda abrangem diversas idades e classes sociais, mas os mais afetados são os jovens, que 

acabam passando mais tempo em meios digitais e por isso se tornam o alvo principal. Porém, o estudo sobre o 

comportamento do consumidor, o neuromarketing, é algo recente; sendo assim, o grupo não conseguiu dados 

suficientes para saber qual o dano futuro nos jovens que sofrem abusos psicológicos pelas propagandas. O grupo 

reconheceu a importância das leis da publicidade, onde os países devem ser mais rigorosos sobre isso, para que 

crianças não sofram interferências em suas escolhas. 
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PRAÇA SANTA TEREZINHA: UM LUGAR DE CULTURA, LAZER E ENCONTRO DE GERAÇÕES  

ENJR201878054 

 
Instituição: E.E Jacques Félix 

Orientador(a): HELOISA HELENA GADIOLI PASIN 

 

Introdução:  

A história da Praça Santa Terezinha começa com a construção de uma cadeia, que deveria funcionar longe do 

centro da vila. Segundo uma lenda existente do século XIX, uma pessoa foi enforcada no local ficando conhecida 

como “Largo da forca” adquirindo outros nomes posteriormente. O Bispo Dom Epaminondas em sinal de 

devoção à Santa Terezinha construiu em sua homenagem uma igreja no local que posteriormente seria o nome 

legitimo do lugar. A igreja começou a ser erguida em 1923, sendo interrompida durante 10 anos em razão do 

falecimento do mestre de obras e só foi finalizada em 1953, entretanto sua inauguração se deu em 1929. Hoje o 

local é um lugar adoração religiosa e lazer uma vez que a praça se tornou ponto de encontro entre gerações 

principalmente nos períodos da capa do mundo que se reúnem para trocar figurinhas. 

Metodologia:  

O trabalho foi desenvolvido por quatro pessoas com o auxílio das professoras de Português e Geografia que nos 

orientou e ajudou a ir ao Centro de Documentação e Pesquisas Históricas recolher informações sobre o assunto 

estudado. Para melhor desenvolvimento da pesquisa, a professora juntamente com uma integrante do grupo foi 

no local e acharam documentos que contavam a história da praça, e foi com base nisso que desenvolvemos a 

pesquisa e começamos a nos encantar pela história dela, além disso, entrevistamos familiares que tem lembranças 

de seus pais indo levá-los para brincar e inclusive lembranças da igreja sendo finalizada, pois suas obras só 

acabaram em 1953. Para recolhermos alguns dados faltantes foram utilizados sites contendo alguns dados e 

imagens sobre a praça. 

Resultado:  

A praça hoje é importante não só por uma questão religiosa onde são realizados casamento, batizados e missas, 

mas também por uma questão histórica, lá se transforou em um local de lazer, feiras orgânicas, e de gastronomia 

dentro e ao redor da praça. A prefeitura da cidade também sempre realiza muitos eventos dentro dela por ter boa 

localização e amplo espaço o que chama a atenção de quem está passando. O local além de possuir uma área 

verde, ajuda no convívio social de pessoas, pois os habitantes do município podem fazer caminhadas, exercícios 

físicos nas academias ao ar livre, já para as tem crianças tem o playground, fora isso durante os domingos a praça 

ainda conta com uma feira de artesanato. Apesar das várias mudanças ocorridas nela e por nem sempre ser um 

local que teve sua história conhecida, ela se tornou hoje um dos principais cartões postais da cidade. 

Conclusão:  

Conseguimos observar ao longo da pesquisa que a praça é um patrimônio histórico muito bonito e importante de 

Taubaté, onde varias gerações tem lembranças de frequentarem o lugar. Seria interessante se as pessoas 

procurarem saber um pouco mais sobre a história da nossa cidade para adquirirem um pouco mais de 

conhecimento dos fatos que ocorreram nela. Além disso, as prefeituras deveriam investir na preservação dos 

patrimônios públicos uma vez que eles levam com sigo um pouco da história e cultura de determinado lugar. 
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A TRIGONOMETRIA NOS MECANISMOS DE DIVERSÃO  

ENJR201883152 

 
Instituição: Escola Estadual Maria Aparecida Madureira Ramos 

Orientador(a): ESTER TORRES DE CARVALHO 

 

Introdução:  

Foi escolhida esta profissão pois, recentemente aprendemos o estudo da Trigonometria ( relação existente 

entre os lados e os ângulos de um triângulo), onde podemos compreender que, a matemática não é apenas 

contas e teorias, mas também pode ser divertida. Provaremos isto através de uma maquete de um parque de 

diversões, o "Pitagoras Parks". 

Metodologia:  

Metodologia: 1. Com o auxílio de nossa professora de matemática, pesquisamos em artigos e sites como a 

trigonometria se encaixaria e seria provada em cada mecanismo ( roda gigante, chapéu mexicano e barco 

pirata). 2- Após realizar todas as pesquisas, começamos a montagem da maquete a partir de material 

sustentável. 3- Todos os mecanismos da maquete (parque), foram realizados com o auxílio do circulo 

trigogonométrico. 4- Após finalizamos a montagem da maquete, desenvolvemos um banner, onde foi 

relacionado toda parte teórica do trabalho como, pesquisas e discussões. 

Resultado:  

Conseguimos provar e demostrar com sucesso o círculo trigonométrico em cada mecanismo, e assim 

relacionados com seus respectivos ponto de equilíbrio.  

Conclusão:  

A partir do desenvolvimento deste trabalho, pudemos ver a matemática com um olhar holístico, ou seja, ela 

é uma profissão abrangente em várias áreas, até mesmo na produção de mecanismos de um parque de 

diversões. Sendo assim, mudamos nossas teses e pensamentos de que, esta deveria ser "uma profissão chata 

com apenas cálculos e teorias", e percebemos que ela pode sim ser trabalhada na produção de momentos de 

lazer e diversão do nosso cotidiano. A matemática está em tudo. 

Referências:  

Usamos a internet como fonte principal de pesquisa, vários artigos científicos e acadêmicos, nossa 

professora de matemática Sandra que nos ensinou como deveríamos aplicar a matemática e nos incentivou a 

escolher esta profissão, e nosso professor de fisica Daniel que, nos ensinou o ponto de equilíbrio em cada 

mecanismo. 
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A GORDOFOBIA COMO FORMA DE EXCLUSÃO SOCIAL  

ENJR201834368 

 
Instituição: Colégio Emílio Ribas (Anglo Pinda) 

Orientador(a): PATRÍCIA DA SILVA CASTRO 

 

Introdução:  

No Brasil, um quinto da população é obesa e no mundo esse número chega perto dos 2 bilhões. Apesar dessa 

elevada incidência de obesidade atualmente, a sociedade em geral ainda demonstra uma aversão ao corpo 

gordo, o que chamamos de gordofobia, onde é imposto um estigma de insucesso e fracasso ao corpo gordo. 

Sendo assim, este trabalho possui por finalidade analisar como a pessoa obesa é excluída pela sociedade, 

promover a quebra de paradigmas sociais em relação a esse grupo, como foi construído o estereótipo de 

beleza e porque o corpo magro é tão valorizado. Como metodologia, houve coleta de dados com base em 

pesquisas de campo de caráter quantitativo divulgadas em meios virtuais e entrevistas de caráter qualitativo 

com quem já recorreu à cirurgia bariátrica como possível solução para a obesidade.  

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise sociológica do corpo e como ele é visto diante da 

sociedade. Desse modo, pretende-se mostrar que há um preconceito com pessoas gordas e através disso, 

tentar promover uma reflexão em cima desses preconceitos. Esta pesquisa é classificada como exploratória. 

O trabalho tem por finalidade ampliar o entendimento de um fenômeno não tão conhecido – gordofobia –

através da proposição de hipóteses. Pode ser classificada também como pesquisa básica estratégica, com o 

objetivo de expandir discussões já existentes acerca do tema discutido. A pesquisa possui caráter 

bibliográfico. Foram utilizados como fonte de pesquisa sites da internet (apresentados na bibliografia) e o 

livro Fome, das escritoras Roxane Gay e Alice Klesck. Foi realizada uma pesquisa na internet usando o 

Google Docs para a obtenção de dados através de um questionário. O questionário online, pesquisa de 

natureza quantitativa, apresentava seis perguntas fechadas elaboradas pelos integrantes do grupo, teve como 

finalidade refletir sobre o que leva a busca por dietas e se os que procuraram conseguiram os resultados 

esperados. Consideramos 286 respostas com público feminino e masculino de todas as faixas etárias. A 

pesquisa ficou disponível na internet do dia 8 ao dia 20 de maio. O questionário interrogava se o participante 

já havia realizado alguma dieta ou reeducação alimentar, bem como suas motivações para fazê-la, a idade 

em que iniciou a primeira dieta, se houve ou não sucesso e quantas vezes já a realizou. Ainda foi 

questionado se o indivíduo estava satisfeito com o seu corpo atual. Como pesquisa qualitativa, foi realizada 

uma entrevista com quem já passou pelo procedimento de cirurgia bariátrica.  

Resultado:  

Entre os dias oito e vinte de maio foi realizada uma pesquisa em forma de questionário online de caráter 

quantitativo com seis perguntas fechadas. Foram coletadas 286 respostas abrangendo público de todos os 

sexos e de todas as idades, sendo a maioria mulheres (71,7%). Foi questionado se a pessoa já havia realizado 

algum tipo de dieta ou reeducação alimentar, bem como o número de vezes que isso foi feito. Dentre as 286 

respostas, 74,1% afirmaram que já a realizaram pelo menos uma vez. Foi constatado também que apenas 

58,7% dos entrevistados obtiveram sucesso nas dietas ou reeducações alimentares. Pode-se verificar também 

que 32,2% das pessoas responderam não estarem satisfeitas com o corpo que possuem hoje. Além desta, 

houve uma pesquisa de caráter qualitativo em forma de entrevista com quem já realizou a cirurgia bariátrica. 

A entrevistada contou das dificuldades pré-cirurgia e dos benefícios pós-cirurgia.  

Conclusão:  

Por meio da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, o grupo concluiu que há uma constante busca 

pelo corpo perfeito idealizado pelas mídias e uma constante preocupação com a visão do outro sobre o 

próprio corpo. A população obesa é na maioria dos casos, excluída socialmente e é construído acima do 

corpo obeso um estigma de pessoa de fracasso ou insucesso.  
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REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS E A SOCIEDADE  

ENJR201818272 

 
Instituição: Anglo 

Orientador(a): MARCO NAGAOKA LOPES 

 

Introdução:  

A Segunda Guerra Mundial, foi marcada pelo intenso investimento nuclear em certos países e o enorme 

desenvolvimento químico. Até? então, a radiação era uma novidade, descoberta em 1896 pelo cientista francês 

Henri Becquerel, que futuramente o casal Pierre e Marie Curie batizou de radioatividade. O conhecimento 

científico presente em nossas vidas nos dias atuais nos permitem entender a fissão nuclear como uma influência 

trazida da Segunda Guerra e suas bases de entendimento negativas ou positivas, como a criação de armas 

nucleares - que por meio do Projeto Manhattan, resultou nas bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki - e o 

uso da energia nuclear para a produção de energia elétrica. O conflito em questão também alterou a forma de 

educar seus cidadãos, como na Polônia criando um sistema de ensino secreto que preparou as novas visões para a 

reconstrução pós-guerra e rebateu a ameaça da erradicação da cultura polonesa. 

Metodologia:  

Para que houvesse uma base em nossos estudos, com orientações e pesquisas, fundamentamos nossas consultas 

em fontes de conhecimentos e historiadores. Ferramentas como livros e documentários nos permitiram ampliar 

nossos estudos e entendimentos. Os materiais documentados, de modo geral, contribuíram para nossa 

compreensão desde o início das reações químicas nucleares, até as vantagens e desvantagens contidas 

atualmente.  

Resultado:  

A história da radioatividade se faz presente ao estudar a relação entre substâncias fosforescentes e os raios X, 

constatando que sais de urânio [K2UO2(SO4)2] emitem um tipo de radiação que impressionava chapas 

fotográficas. Essas descobertas foram fundamentais para a formação das sociedades que estavam por vir, 

usufruindo da conquista. Graças às brilhantes mentes que trabalhavam na iniciativa, foram feitas descobertas 

secundárias que ajudam o homem moderno. Hoje, os reatores nucleares representam uma fonte de energia para 

os países sem suficientes fontes naturais; também se usufrui da radioatividade na medicina, como luta contra o 

câncer. Os reflexos socioculturais vindos da Segunda Guerra Mundial fizeram o mundo encontrar-se mais 

cauteloso em ordem de evitar outra grande perda, como representou o conflito. As pesquisas continuam. Como 

no Brasil, onde abriu-se espaço para o uso da energia nuclear, voltado para pesquisas científicas, indústrias, 

biomedicina e agricultura, além, das usinas de Angra dos Reis.  

Conclusão:  

O grande impacto da Segunda Guerra Mundial e o uso abrangente do investimento nuclear resultaram na 

convivência entre as nações. As maneiras inovadoras do uso da tecnologia nuclear e bélica potencializaram o 

meio acadêmico em diversificados aspectos, possibilitando uma harmonia interpessoal. O progresso nuclear nos 

proporcionou e ainda proporciona vantagens, tais como a grande disponibilidade de combustível, e também, a 

independência de fatores climáticos, mesmo conceituando os atos desumanos e cruéis em nossa sociedade 

passada, trazendo até mesmo riscos transnacionais para a nossa atualidade, portanto, o ato de refletir sobre suas 

ações é de extrema importância para uma convivência harmônica.  
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PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL NO SÉCULO XXI  

ENJR201823081 

 
Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RENATA BERTHOU DE ALMEIDA 

 

Introdução:  

Através de análises, feitas com estudos de pesquisas bibliográficas de trabalhos e livros sobre o tema, 

faremos pesquisas de campo para comprovação da tese, formando gráficos desenvolvidos com os resultados 

das pesquisas, para se evidenciar fatos. Com a pesquisa, desejamos sustentar nossas opiniões dados 

estatísticos, analisar a opinião da população brasileira, instigar a população a repensar, debater conceitos do 

cenário da privatização de estatais brasileiras, defender sua aplicação, e esclarecer, de forma simples suas 

consequências e vários mitos sobre esse assunto. Portanto, observar propostas do tema, por meio de 

pesquisas bibliográficas e análises de dados para entender posicionamentos da população brasileira sobre o 

assunto. Deve-se analisar a influência da ideologia política e a influência do tópico no futuro da história 

brasileira. 

Metodologia:  

A metodologia do trabalho baseia-se na pesquisa básico-estratégica, na qual são feitas propostas de 

intervenção, formuladas em embasamento teórico do problema apresentado na pesquisa. A partir desse 

princípio é valorizada a pesquisa exploratória, em que, propõe-se analisar fatos e fenômenos sociais para 

explicar e defender nossa tese. Foi realizado um questionário no Facebook com 240 respostas, aplicados no 

período de 12 a 20 de Maio, de abordagem quali-quantitativa, contendo 9 questões dissertativas. O foco da 

pesquisa foi alcançar a visão da população brasileira sobre a administração das estatais e a qualidade das 

empresas privadas, considerando a idade, formação acadêmica e região. Foram usadas para a pesquisa fontes 

e artigos, assim como a opinião e propostas de políticos e candidatos, e entrevistas com especialistas para se 

obter análises qualitativas do tema, como o economista Rodrigo De Losso da Silveira Bueno e o professor 

de história Mauro Nápoles, identificando as questões envolvidas, comparando-as com a opinião geral do 

povo sobre o assunto, para assim, analisar-se como o tópico é endereçado como um todo. 

Resultado:  

Obtivemos 234 respostas objetivas. 82,9% dos entrevistados creem na má administração estatal 92,7% 

julgaram serviços privados bons, 48% apoiam a privatização, 30% não possuem opinião, 22% são contra. 

Obtivemos 123 respostas dissertativas. Na pesquisa, o ponto negativo da privatização foi a má administração 

de tais, e da terceirização. Já as pessoas que apontavam pontos positivos, diziam sobre o aumento da 

eficiência das empresas privatizadas, que ofereceriam produtos melhores e melhor desempenho. Contamos 

com a entrevista do professor de história Mauro Nápoles, que fala da importância de fiscalização e ressalta 

que todo controle não pode ficar com poucas empresas como uma “oligarquia contemporânea”. Concluindo 

que o Estado precisa ser cobrado pela eficiência. Também obtivemos a opinião do economista Rodrigo 

Bueno, que afirma que a privatização é benéfica à economia e à população, por garantir eficiência na gestão 

das estatais, afirmando desnecessidade do estado prover serviços não essenciais à população.  

Conclusão:  

A relevância da discussão sobre privatizações no Brasil provou-se indispensável durante a pesquisa. O 

desconhecimento do povo brasileiro é perceptível, bem como concepções distintas sobre o tema, sendo 

compatível à hipótese criada pelo grupo. Seguindo a abordagem inicial da pesquisa constatou-se a 

ineficiência das estatais, opinião partilhada pela maioria da população analisada. De modo geral, as estatais 

privatizadas durante 1990 e 2000 apresentam resultados positivos, levando o grupo considerar viáveis as 

novas propostas de privatização. Entretanto, o tema se revelou extenso, com lacunas e setores complexos a 

serem estudados pelo grupo no futuro, devido à relevância do tema.  
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HISTÓRIA LOCAL: FIGURAS ILUSTRES DE PINDAMONHANGABA  

ENJR201842352 

 
Instituição: EE Ryoiti Yassuda 

Orientador(a): FELIPE DE PAULA BATISTA CESAR 

 

Introdução:  

Os atores do passado têm grande simbolismo, no que se refere à organização espacial e geográfica do 

presente, sendo que muitos deles representam marcas ainda vivas. Deste modo, o estudo da história local e 

regional no espaço escolar, por si só, possibilita apreender um referencial que auxiliará na leitura e 

compreensão da realidade social. Neste sentido, essa abordagem, a partir da realidade local (bairro, 

comunidade, município, estado ou região), permitiria atingir algumas metas que são consideradas 

fundamentais para a construção da identidade e da formação de uma pessoa. Assim, o presente projeto se 

propõe a estudar e apresentar a história do município de Pindamonhangaba, por meio de suas figuras ilustres 

(cidadãos pindamonhangabenses), que deixaram sua contribuição não somente em sua cidade natal, mas 

ampliaram seu raio de influência, deixando suas marcas em âmbito estadual, nacional e mundialmente pela 

realização de grandes feitos.  

Metodologia:  

Como método o trabalho contou com um minucioso levantamento bibliográfico no acervo da sala de leitura 

da EE Ryoiti Yassuda, tendo como marco referencial acontecimentos e datas históricos, escritos e ilustrados 

em fotos de época. Na sequencia coube ao grupo analisar e destacar o feito e a contribuição de cada 

personalidade estudada, tanto para o município como para o país. 

Resultado:  

A abordagem da história local de um determinado município dentro de sala de aula mostrou-se mais 

interessante aos alunos, quando analisada e retratada do ponto de vista daqueles, que no passado, deixaram 

seus nomes gravados na memória da cidade. Assim, a pesquisa conseguiu despertar a curiosidade de outros 

alunos para fatos, acontecimentos e figuras marcantes para o nosso município. 

Conclusão:  

Chega-se a conclusão que é válido, dentro da rotina de estudos no ambiente escolar, criar novas maneiras de 

se pesquisar e abordar um determinado assunto dentro de sala de aula, despertando assim a curiosidade do 

grupo. 

Referências:  

BOAVENTURA, Júlia San Martin. Minha Terra minha gente. Editora. São Benedito, 2001. FERREIRA, 

Cesar Cunha. Pindamonhangaba: atlas históricos e geográfico. Editora Noovha América, São Paulo, 2007.  
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LER, CONTAR, REDESCOBRIR E RECONSTRUIR  

ENJR201816726 

 
Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): MARCELE DA ROCHA FONSECA BENDIA 

 

Introdução:  

Ler, contar, redescobrir e reconstruir: ações que nos permitem, por meio da leitura e das histórias, reelaborar 

sentimentos, emoções, ações e momentos e reencontrar um novo olhar ante a vida. Há lugares e pessoas que, 

dia após dia, estão se reinventando, reconstruindo-se, buscando novos caminhos, ampliando possibilidades, 

abrindo vias. Nessa perspectiva, a Educação é a porta de entrada principal para que tristes realidades sejam 

transformadas. Por esta razão, nós, alunos do 1°Ano do Ensino Médio do Colégio Anglo Cassiano Ricardo, 

por meio da leitura e da contação de histórias, queremos ser protagonistas, agentes transformadores de 

realidades que, muitas vezes, derivam da exclusão e do abandono. A leitura é fundamental para o 

desenvolvimento humano: ela ajuda a melhorar o futuro, transformando o presente e reescrevendo o 

passado. Munidos dos livros, dos contos, das narrativas e das poesias, vamos ao encontro daqueles que 

necessitam de um novo sentido para a vida. 

Metodologia:  

Estudo da obra “ A arte de cantar e contar histórias “, Bia Bedran. Após o estudo da obra, escolha das 

histórias e das músicas que serão trabalhadas. Ensaios em preparação às visitas às e aos asilos. Campanha de 

doação de livros que serão entregues em alguns lugares visitados. Montagem de um roteiro com as 

atividades que serão executadas no dia da visita, de uma ficha de entrevista que será realizada nos locais 

visitados e de um termo de uso de imagem, pois as visitas serão registradas com fotos e vídeos. Realização 

das visitas de contação de histórias. Mostra, com contação de história, na exposição do dia 22/09/2018, no 

Colégio Anglo Cassiano Ricardo. 

Resultado:  

Foram visitados dois asilos e duas creches. Nessas visitas, estivemos com crianças entre 2 e 6 anos e idosos 

de diversas idades e situações. A maioria dos idosos não tem acesso à leitura e, de fato, vivenciaram 

momentos de muita alegria e encantamento com a história trabalhada por meio da arte - contação, 

encenação, dança, música e pintura. Os livros doados abriram portas para a criação de um espaço dedicado à 

leitura. As crianças demonstraram muito interesse e responderam entusiasmadas ao mundo apresentado por 

meio das histórias e da arte. Todas já vivenciam uma pequena experiência com a leitura, proporcionada pelo 

ambiente escolar, mas precisam de mais incentivo para que se estenda ao ambiente familiar. 

Conclusão:  

Realizadas as visitas em asilos e creches, com as atividades planejadas e um bate-papo com nossos 

espectadores, obtivemos os resultados esperados. A contação de histórias levou a leitura e a arte, de forma 

lúdica, e alegrou o dia dos visitados. A leitura abre portas, incita sonhos, colabora para o desenvolvimento 

pessoal, revigora e aproxima pessoas, como aconteceu conosco. Concluímos assim que os livros não só 

instruem, alegram e divertem, como também transformam e criam um elo entre pessoas de diferentes idades, 

hábitos, experiências e vidas e que o hábito de ler deve ser instigado, divulgado e buscado. 

Referências:  

1. Bedran, Bia. A arte de cantar e contar histórias-narrativas orais e processos criativos. Rio de Janeiro:Nova 

Fronteira, 2012 2. Busatto, Cléo. Cantar e encantar: Pequenos segredos da narrativa. 2. Ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004 3. Freire, Paulo. A importância do ato de ler - Em três artigos que se completam. São Paulo: 

Cortez 4. Machado, Ana Maria. Contando Histórias, formando leitores. Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 

2011. 
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CAPTADOR DE ÁGUA DA CHUVA: SUSTENTABILIDADE E ECOLOGIA  

ENJR201886544 

 
Instituição: EE Monteiro Lobato 

Orientador(a): EDMILSON TADEU MARTINS 

 

Introdução:  

O projeto de captação de água da chuva tem como objetivo auxiliar a manutenção da horta escolar da E.E 

Monteiro Lobato -P.E.I. A dificuldade de se manter a horta, se dá pelo excesso do uso de água tratada. O 

captador facilitará a reserva de água da chuva, auxiliando a sustentabilidade da horta. O modelo de captador, 

foi realizado durante a disciplina eletiva: Iniciação cientifica –Ecocidadânia, com o apoio das áreas de 

Física, História e Geografia, e foi apresentado na durante a exposição da E.E. Monteiro Lobato –P.E.I. No 

captador foram usados materiais como: Baldes de cloro, torneiras de filtro, rede fina, cascalho, areia grossa e 

areia fina, carvão mineral.  

Metodologia:  

O funcionamento do captador , se dá pela coleta da água da chuva, que passa pelo filtro, onde temos as 

seguintes camadas: A camada superior, de areia grossa, a segunda de areia fina, a terceira de carvão mineral 

e por ultimo, uma camada de cascalho. Após a água passar pelo filtro, desce (pelo duto na parte inferior do 

1º balde) para o 2º balde, onde a água ficará reservada. Para que a água possa ser utilizada, foi instalada uma 

torneira simples, de filtro de água, um pouco acima do fundo do balde, evitando assim, a saída de possíveis 

resíduos.  

Resultado:  

O experimento obteve resultados desejados com eficiência. Nos primeiros testes do captador a água saia 

com alguns resíduos de carvão do filtro biológico, mas foi logo resolvido. Na primeira semana de teste o 

filtro funcionou como previsto. 

Conclusão:  

Conclui-se que o sistema de captação de água é extremamente eficiente, tendo material de fácil obtenção 

para sua criação. Desta forma, torna-se um projeto de fácil replicabilidade, também diminuindo o 

desperdício de água.  

Referências:  

Zanella, Luciano Manual para captação emergencial e uso doméstico de água de chuva [livro eletrônico] / 

Luciano Zanella. -- São Paulo : IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2015. -- 

(Coleção IPT Publicações / coordenadores Luciano Zanella, Guilherme Mariotto, Mariana de Toledo 

Marchesi) Experimento de Química – Tratamento de água – Montagem de um filtro Biológico: GPEC IQ – 

UP <http://www.youtube.com/watch?v=ba6skAs0f4w> Acessado 10 de maio de 2018  
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AS MULHERES NAS ARTES PLÁSTICAS  

ENJR201821015 

 
Instituição: Colégio Progressão 

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO 

 

Introdução:  

A pesquisa buscou verificar o grau de conhecimento dos alunos sobre a participação das mulheres nas artes 

plásticas, não como objeto de representações em obras de autores homens, mas como autoras de suas 

próprias obras, principalmente no campo pintura. A intenção foi verificar se os alunos eram capazes de 

reconhecer obras de pintoras consagradas e de citar nomes de artistas do gênero feminino. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que buscou levantar os dados necessários a partir de um questionário, 

respondido por alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do Colégio Progressão de 

Pindamonhangaba, todos os estudantes que estavam presentes no dia participaram da pesquisa. Na primeira 

pergunta foi pedido para os alunos assinalarem as obras que consideravam terem sido feitas por mulheres, 

essas obras eram de Tarsila do Amaral, Abigail de Andrade e Anita Malfatti. A segunda pergunta foi de 

resposta aberta, os alunos deveriam escrever o nome de algum artista plástico que conheciam. Os dados 

obtidos foram tabelados e analisados, a primeira pergunta possibilitou perceber o grau de reconhecimento 

das obras de grandes artistas do sexo feminino, já segunda pergunta permitiu identificar o gênero de artistas 

que os alunos lembram de memória, bem como a variedade de artistas citados de cada gênero. 

Resultado:  

A primeira pergunta mostrou que Tarsila do Amaral é reconhecida pelos alunos em suas obras, pois das três 

obras apresentadas, somente a de Tarsila foi reconhecida de modo significativo como sendo de autoria de 

uma mulher. Em relação à segunda pergunta, por meio dos gráficos foi possível notar uma pequena 

diferença em relação ao número de respostas de artistas do gênero masculino e feminino, que atuam no ramo 

das artes plásticas. Entretanto, há uma diferença desproporcional quando se diz respeito à diversidade de 

artistas citados de cada gênero, o qual se mostra: Cinco diferentes artistas do gênero masculino e somente 

duas artistas do gênero feminino. 

Conclusão:  

Com os dados apresentados e as pesquisas feitas, foi possível concluir que ainda existe a ausência da mulher 

no vocabulário artístico e isso se deve, principalmente, a resquícios de uma sociedade historicamente 

machista. Tratando-se de arte, para as pessoas em geral, automaticamente os nomes mais remetentes são de 

artistas do gênero masculino. Entretanto, as artes plásticas sempre contaram com a presença de mulheres, 

apesar de em um passado pouco distante as mesmas serem ausentadas do campo artístico. 

Referências:  

BARBOSA, A. M. Uma questão de política cultural: Mulheres artistas, artesãs, designers e arte/educadoras. 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Cachoeira: Anpad. 2010. 

LEALL, P. C. Mulheres Artistas: Há desigualdade de gênero no mercado das artes plásticas no século XXI. 

VIII Encontro de estudos multidisciplinares em cultura. Salvador: FACOM/UFBA. 2012. 
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A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE JOVENS NO BRASIL  

ENJR201870485 

 
Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RENATA BERTHOU DE ALMEIDA 

 

Introdução:  

Neste trabalho,buscamos discutir a definição e a construção da identidade cultural e a sua importância. 

Segundo Hall(2003),a identidade foi abordada em três perspectivas, na primeira o indivíduo unificado e 

racional, centrado em seu núcleo interior, ou seja, em sua identidade que permanece inalterada.A segunda 

afirma que a identidade é formada a partir da interação entre o indivíduo e a sociedade, neste contexto o 

indivíduo possui seu núcleo interior, que pode ser alterado pelo diálogo com outras identidades que o mundo 

cultural oferece. Por fim, o autor afirma que a identidade do sujeito é composta por várias identidades que, 

em alguns casos, podem ser até contraditórias. Esse processo de fragmentação produz o sujeito pós-

moderno, que não possui uma identidade fixa e está em construção. 

Metodologia:  

Esta pesquisa tem caráter teórico, e busca identificar os agentes externos que interferem na formação da 

identidade cultural dos jovens brasileiros. O levantamento bibliográfico se fez de suma importância para 

identificar e analisar estes agentes. O levantamento de dados ocorreu através de uma pesquisa 

quantitativa,onde foram respondidos 113 questionários, no período de 15/06/2018 a 19/06/2018(4 dias).A 

análise dos dados ocorreu através de gráficos quantitativos,cujo o público alvo foram os alunos do ensino 

médio do colégio Emília Ribas de Pindamonhangaba SP.Os quais responderam os questionários online de 

acordo com seu entendimento sobre o assunto abordado,tornando possível assim a formação dos gráficos 

para a análise do trabalho. 

Resultado:  

A partir da análise dos questionários,sobre o tema estudado e suas definições,é possível observar,no 

primeiro,que,50% das pessoas que responderam o questionário tem conhecimento do tema,12% não sabem 

do que se trata,33% já ouviram falar sobre porém não sabem o que é,e 5% nunca ouviram falar sobre 

identidade cultural.Já no segundo gráfico observa-se que,5% das pessoas têm em sua opinião que o 

indivíduo já nasce com a identidade formada,92% acreditam que a identidade é construída,e 3% têm outras 

opiniões,como por exemplo,de que alguns já nascem com a identidade formada e outros vão construindo-a. 

Conclusão:  

Por fim, este trabalho buscou analisar novas perspectivas sobre a construção da identidade cultural dos 

adolescentes. Concluímos, a partir da análise dos questionários, que os agentes externos tem influência neste 

construção que cada vez se faz mais dinâmica em um contexto de globalização. Neste trabalho ficou muito 

clara a relevância dos agentes externos na construção da identidade dos jovens e a rapidez com que estás 

transformações vem ocorrendo.O tema se mostrou de grande relevância,pois foi percebido que esta 

discussão tem pouco espaço entre os adolescentes. 

Referências:  

Hall,Tipos de Identidade. Disponível em: http://www.sociologia.com.br/podemos-falar-das-identidades-de-

uma-identidade/. Data de acesso: 3/06/2018,14:21 Hall,Identidade Cultural.Disponível no livro:Identidade 

Cultural na Pós-modernidade 
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A DIFICULDADE DE EMPREENDER NO BRASIL  

ENJR201884381 

 
Instituição: Colegio Emilio Ribas 

Orientador(a): GUILHERME DURAND DE ARAUJO PEREIRA 

 

Introdução:  

Este trabalho vem a ser apresentado com o intuito de mostrar as atuais dificuldades que englobam 

empreender no Brasil. A dificuldade em criar e manter um empreendimento no Brasil, devido, em grande 

parte á alta burocracia e altos impostos, ocasionou em 2015 um fechamento de mais de 710 mil empresas. 

Essas adversidades e outros aspectos serão denotados ao decorrer do trabalho. 

Metodologia:  

No dia 08/02 foi-se apresentado o projeto de pesquisa com direção do projeto. Em 26/02 ocorreu a definição 

do grupo. Em 10/03 o grupo entrou em acordo sobre o tema do trabalho e sobre o professor orientador. No 

dia 12/03 foi entregue ao líder e vice-líder do grupo uma apostila com orientações e regras da ABNT para 

confecção do trabalho. Em 15/03 ocorreu a primeira reunião com o professor orientador. Em 26/03 foi-se 

entregue a ficha de intenção. Em 16/04 foi entregue a introdução do trabalho. No dia 08/05 com o uso do 

programa Google Docs, e divulgação no Facebook iniciou-se um questionário para pesquisa de campo e 

coleta de dados, ficando disponível até 14/06. No dia 09/06, foi realizada uma pesquisa pelas ruas de 

Pindamonhangaba. 

Resultado:  

Nas ruas de Pindamonhangaba descobrimos que 50% das pessoas conhecem algum empreendedor que teve 

que fechar seu negocio, e 37% dos entrevistados afirmaram não ter interesse na área do empreendedorismo, 

visto que se é difícil de crescer. No questionário online 63% dos entrevistados consideraram a burocracia 

como maior obstáculo para o crescimento de uma empresa no pais. 

Conclusão:  

O empreendedorismo possui o poder de promover e desenvolver a economia de um pais, além de trazer 

inovações para sociedade em função da concorrência. Em nosso trabalho, concluímos que os brasileiros não 

conseguem, em sua maioria, exercer a função de empreendedor parte por seu desconhecimento da função e 

parte pela dificuldade. 

Referências:  

Livro: Nasce um empreendedor( De Nuccio, Dony) e O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro 

(Kiyosaki, Robert) 
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PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: ESTUDO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARAÍBA DO SUL E UNA EM TAUBATÉ/SP.  

ENJR201815900 

 
Instituição: PEI Monteiro Lobato 

Orientador(a): LUCIA HELENA RAMOS MARTINS 

 

Introdução:  

O presente trabalho tem caráter transdisciplinar, envolveu alunos do Projeto de Ensino Integral Monteiro Lobato. 

DE Taubaté, SEESP. Professores de história, geografia e física da Disciplina Eletiva Iniciação Científica em 

Ecocidadania: Alimento, Energia e Água, parceiros da UNESP/Guaratinguetá e UNITAU/Taubaté. Objetiva-se 

oferecer ao aluno oportunidade de vivenciar conhecimento contextualizado com a finalidade de colaborar com 

seu projeto de vida e formação acadêmica. A escolha do tema e apresentação partiu das experiência e reflexões 

dos alunos, que ao participar de palestras prévias ligadas a constituição física, localização geográfica, aspectos 

sociais, econômicos e uso de SIG para estudo da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul e Una. Optou-se em 

apresentar o resultado das pesquisas, reflexões, prática de iniciação científica, produção de maquete, experiência 

de campo, geotecnologia e produto final, artigo. Apresentado em exposição á comunidade escolar e seminário. 

Metodologia:  

Atentou-se para a participação de alunos, professores e parceiros da Projeto da PEI Monteiro Lobato. DE 

Taubaté SEESP. da Disciplina Eletiva: Iniciação Científica em Ecocidadania. 30 alunos participaram da eletiva 

com a finalidade de desenvolver atividades práticas de iniciação científica, fortalecer seu projeto de vida e atuar 

como multiplicadores de experiência. 1) buscou-se parceiros com o intuito de levantar conhecimentos prévios e 

amplificar as experiências dos estudantes sobre uso de tecnologia e sustentabilidade. Aderiu-se ao projeto: 

Professores Construindo uma Proposta Transdiciplinar de Ensino a Partir da Temática Alimento, Energia e Água 

e palestra de profissionais da UNESP, Guaratinguetá. 2) Para desenvolver percepção ambiental relacionada a 

temática água e formação de bacias hidrográficas os alunos participaram de oficina de maquetes. A produção 

concreta é uma ferramenta pedagógica que desperta a curiosidade do aluno, possibilitando a reflexão sob 

diversos conceitos ligados a constituição de uma bacia hidrográfica. Atentando para o diálogo sobre a formação 

histórica, geográfica, desenvolvimento econômico e intervenção na paisagem 3) No Departamento de Ciências 

Agrárias da UNITAU, Taubaté - a) no laboratório LAGEO, observou-se o mapeamento de bacia hidrográfica 

local, cartas geográficas do banco de dados georreferenciados da bacia do Una. Com destaque ao trabalho de 

profissionais e propostas que se aplicam ao processo de planejamento urbano com ênfase a sustentabilidade. b) 

Em continuidade a formação proporcionou-se trilha interpretativa para sensibilização ambiental sobre aspectos 

relativos ao estudo da vegetação, solo e ciclo da água, finalizados com apresentação de experiência de 

assoreamento e oportunidade de visualização de estação de tratamento. No observatório atentou-se para os 

aspectos físicos e geográficos da bacia do rio Una. 5) Organizou-se em sala de aula os resultados das vivências, 

pesquisa e orientações para apresentação.  

Resultado:  

Segundo expressão dos alunos envolvidos na proposta de trabalho, participar das atividades, processo de ensino e 

vivências de campo deu sentido a tarefa escolar. Observou-se a inserção de metodologia experienciadas dando 

qualidade as demandas de outras disciplinas. A proposta social construtivista aplicada durante a formação atenta 

para a autonomia dos alunos. Observou-se durante o contato com especialistas, parceiros e público a qualidade 

do vocabulário e uso de conceitos científicos. Os Aspectos relacionados a particularidades físicas e geográficas 

da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul e Una foram representadas em formato de maquetes e caracterizadas nas 

apresentações ao público. 

Conclusão:  

Ao apresentar por meio de maquetes informações sobre a constituição da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

e Una. Atentou-se que às peculiaridades geográficas e presença da água na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba do Sul, são fator decisivo, que implica desde a época colonial no seu desenvolvimento, econômico, 

político, histórico e social. Refletir e preservar os recursos naturais assim como atentar para o planejamento 

urbano e sustentabilidade é pauta de extrema importância. Reflexão que visa manter a qualidade de vida dos 

cidadãos e sustentabilidade do sistema natural de nossas bacias hidrográficas.  
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Referências:  

MARTINS, Lucia Helena Ramos: A percepção Ambiental do rio das Antas em Taubaté SP Um projeto de 
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Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD; Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de 
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PENA DE MORTE: UMA VISÃO DE ALUNOS DE UMA ESCOLA DO VALE DO PARAÍBA  

ENJR201841562 

 
Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): JOAO PAULO REZENDE LEITE 

 

Introdução:  

A pena de morte, também conhecida como pena capital, é adotada por alguns países no mundo e por alguns 

estados americanos. A pena de morte garante ao condenado a punição máxima: a morte. Mesmo sendo 

considerada por muitos como infração aos direitos humanos, a maioria da população desses países tende a 

concordar com esse tipo de penalidade (Evandro Silva, 1998). Mas qual seria o argumento que fundamenta a 

pena de morte como punição aos crimes? Os defensores dessa ideia argumentam que um crime deve ser 

respondido com igual proporção de gravidade. Logo, aquele que pratica um crime grave deve ser punido 

com a morte(Rodolfo da Silva Donaire, 2014). Considerando os fatores acima expostos, a ideia do presente 

trabalho é analisar a influência e os resultados dessa punição à população, principalmente no que diz 

respeito aos índices de criminalidade.  

Metodologia:  

O trabalho usará uma abordagem qualitativa e quantitativa para obtenção de dados. Visando obter as 

informações necessárias, coletou-se dados por meio de surveys. Esse método consiste em obter de dados 

visando correlacionar e revelar aspectos importantes para a pesquisa. Para tanto, foram aplicados surveys no 

colégio Fênix, no bairro Portal das Colinas, localizado na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, 

no Brasil. A faixa etária analisada foi de 14 à 17 anos. Os estudantes averiguados são pertencentes a classe 

média-alta. Os alvos dos surveys foram estudantes, uma vez que era de fácil acesso já que os alunos são da 

mesma escola dos autores. Outro fator relevante foi a fixa etária dos alunos analisados, futuros eleitores, o 

que torna sua opinião relevante para a comunidade. A tabulação dos surveys será feita através do programa 

Microsoft Excel, com ele será montada tabelas que representem as informações que tenham relevância à 

pesquisa, serão utilizadas suas ferramentas com o objetivo de descobrir se o posicionamento do tema se 

correlaciona com o sexo evidenciando possíveis fatores culturais. Caso a relação venha a se concretizar, 

pode-se abrir espaço para futuras pesquisas que visam mostrar a diferença ou a semelhança de pensamento, 

em relação ao sexo, sobre o assunto. 

Resultado:  

Com as pesquisas foi possível estabelecer a linha de pensamento dos futuros eleitores. O ponto avaliado foi 

de que com o passar dos anos cada vez mais o número de estudantes a favor da aplicação da pena de morte 

se reduz, enquanto o número de estudantes contra aumenta. A explicação por traz desse comportamento está 

no amadurecimento do aluno durante os anos de ensino médio. Notou-se também que homens tem mais 

tendência a ser a favor do que as mulheres. 

Conclusão:  

Poucos são os estudantes que não souberam se posicionar em relação ao questionamento. Porém os 

argumentos utilizados pelos mesmos são de que dependendo do crime a pessoa deveria ser punida com a 

morte e dependendo do crime não. Outro fator que gerou indecisão foi a crença de que a justiça brasileira 

não funciona como deveria. 

Referências:  

DONAIRE, Rodrigo da Silva. Pena de morte. 2014; Bezerra, Juliana. Professora de historia. PENA DE 

MORTE; SILVA,Evandro. Pena de morte.1998. 
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CAFÉ FILOSÓFICO: ALÉM DO CONHECIMENTO COMUM  

ENJR201857866 

 
Instituição: Escola Estadual Miguel Pistilli 

Orientador(a): FELIPE AUGUSTO DE LUCA 

 

Introdução:  

É inimaginável pensar uma pessoa que não seja solicitada a refletir e agir. Isso significa que toda pessoa tem uma 

percepção e uma concepção de mundo, que a leva ter uma conduta moral nas variadas esferas de atuação 

(política, econômica, educacional, religiosa, etc.). A Filosofia oferece condições teóricas e práticas para a 

separação da consciência ingênua e o desenvolvimento da consciência crítica. Assim, este trabalho tem como 

objetivo fundamental compartilhar com docentes e pesquisadores o projeto Café Filosófico, que foi desenvolvido 

na Escola Estadual Miguel Pistilli (Taubaté-SP). Orientado pelo professor de Filosofia no ano de 2017, esta 

experiência permitiu expor e tratar sob o enfoque filosófico os problemas sociais contemporâneos, que emergem 

no entorno da escola e influenciam as tomadas de decisão dos alunos que a frequentam. Através de palestras e 

debates realizados pelos próprios alunos, identificou-se os principais problemas e desenhou-se soluções de curto 

e longo prazo. 

Metodologia:  

O projeto envolveu os alunos de Ensino Médio, da Escola Estadual Miguel Pistilli, que se interessaram pela 

proposta e se inscreveram para participar ou assistir o Café Filosófico. A escolha dos temas a serem apresentados 

foi feita junto dos alunos, durante as aulas, e levou em consideração suas necessidades e interesses. Para 

preparação do conteúdo, os professores contribuíram com materiais de pesquisa, o que permitiu aos alunos 

adquirirem olhar científico sobre os temas e domínio técnico e conceitual sobre o tratamento destes. Após os 

debates, o coffee-break realizado com alimentos arrecadados pelos inscritos fechou a programação. O 

cronograma que foi utilizado para a execução deste projeto foi o seguinte: • Explanação sobre a importância do 

Café Filosófico e divulgação na escola; • Abertura de inscrição para palestrantes/debatedores com seus devidos 

temas; • Auxílio dos professores na elaboração dos temas; • Preparação da programação e mediação do professor 

orientador; • Realização dos debates na sala de conferências da escola;.  

Resultado:  

Verificou-se que o Café Filosófico incentivou o exercício da crítica e da reflexão, fortalecendo as identidades e a 

autonomia dos alunos. Concretamente, este trabalho permitiu entender e discutir fatores que influenciam a Escola 

Estadual Miguel Pistilli e trata-los conforme as possibilidades da comunidade escolar. Nos debates, identificou-

se problemas, como: • a relação entre a moralidade e a imoralidade, • a relação com o consumismo, • a relação 

entre educação e dimensão religiosa. Diante disso, elaborou-se com a gestão escolar e com os professores, uma 

programação que suprisse e reorientasse essa necessidade escolar. Foi realizado: • pedidos junto a prefeitura e à 

Associação de Pais e Mestres; • pedidos para a Ronda Escolar; • convites para técnicos e empreendedores 

palestrarem sobre funções e mercado de trabalho; • convites para que diferentes denominações religiosas 

expusessem suas percepções de mundo e suas práticas. De modo geral, os pedidos e convites foram atendidos 

parcialmente, haja vista extrapolarem algumas agendas e compromissos.  

Conclusão:  

Foi uma experiência marcante onde se percebeu o poder de reflexão da Filosofia sobre as condições, sobre as 

influências e sobre as práticas das pessoas. O Café Filosófico na escola, permitiu estabelecer uma relação de 

maior proximidade entre professores e alunos, além de capacitar o aluno a observar e tratar cientificamente os 

problemas que emergem em seu contexto. Além disso, com o auxílio da Filosofia, pode-se utilizar da autonomia 

para discutir organizadamente os problemas, isto é, debater com argumentos fundamentados em busca de 

consenso e resolução de problemas.  

Referências:  

JÓIS, Alberto. In: Passa Lá pra Filosofar. Revista Discutindo Filosofia: ano 1, Nº 2, pág. 46. São Paulo: Escala, 

2006. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a Filosofia? Tradução Bento Prado Jr. e Alberto Alonso 

Muñoz. São Paulo: Editora 34, 1992. LIPMAN, M. A Filosofia vai à escola.3. ed. São Paulo: Summus,1990. 
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EXERCÍCIO DA CIDADANIA ATRAVÉS DO TEATRO  

ENJR201831278 

 
Instituição: EE Monteiro Lobato 

Orientador(a): MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA 

 

Introdução:  

O Projeto promoveu reflexões através da nossa prática, o quanto é complexo, mas, sobretudo fundamental, 

resgatando as várias formas de diversidade cultural com objetivo de ampliar, aprofundar e enriquecer os 

temas relativos aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos de nossa sociedade, ajudando o jovem 

desenvolver, através de atividades, uma visão crítica, habilidades e qualidades que serão necessárias dentro 

da escola e no desenvolvimento da sua vida profissional e social. Para esse fim, faz-se importante 

desenvolver a sensibilidade artística e comunicativa para o aprimoramento do intelectual e sensível do 

aluno. Trabalhar teatro a partir de leitura e releitura de obras é vivenciar, a magia de personagens que 

encantam a todos incentivando sempre a cultura entre alunos do ensino médio. O trabalho será desenvolvido 

a partir de aulas teórico/práticas, envolvendo estudos com o objetivo pedagógico de melhorar o rendimento 

escolar e também refletir sobre o papel da escola 

Metodologia:  

Divulgação do projeto em toda a escola com cartazes chamativos. Pesquisa na biblioteca: A origem do 

teatro. Relatório da pesquisa – oral e escrito. Pesquisa de campo – experiências teatrais, na família, no lugar 

onde vivem .Apresentações artísticas de grupos teatrais em parceria com alunos. Leitura e reescrita de peças 

teatrais. Apresentação de uma peça . Aula de interpretação com o ator Rodrigo Miranda  

Resultado:  

Envolvimento dos alunos, protagonismo juvenil, valorização do teatro. Compreensão da diversidade cultural 

e envolvimento com a leitura, escrita. e a oralidade.  

Conclusão:  

O projeto foi um sucesso, e contou com o envolvimento de todos da escola, alunos pais e professores, que se 

encantaram com a peça apresentada, trazendo conhecimento e desenvolvendo um maior domínio do corpo, 

tornando-o expressivo, um melhor desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder às 

situações emergentes e uma maior capacidade de organização de domínio de tempo . 

Referências:  

Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias/ Secretaria da Educação; 

Coordenação Geral, Maria Inês Fini; Coordenação de Área, Alice Vieira. – São Paulo: SEE, 2012;ARTE em 

Interação/Perla Fernanda,; Tatiane Cristina Gusmão; Hugo Luís Barbosa Bozzano. - 1Ed. - São Paulo: IBEP, 

2013 
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PROJETO DE TV DA PEI MONTEIRO LOBATO DE TAUBATÉ SP.  

ENJR201878815 

 
Instituição: PEI Monteiro Lobato 

Orientador(a): LUCIA HELENA RAMOS MARTINS 

 

Introdução:  

O projeto de TV Estadão atende iniciativa de um grupo de alunos que tem como projeto de vida seguir carreira 

profissional ligada aos meios de comunicação. Os professores e parceria que apoiam essa proposta tem o papel 

de mediação, atentando para o desenvolvimento integral e acadêmico. A proposta dos alunos para o jornal foi 

criar a TV Estadão, levando em conta que atualmente a tecnologia disponível em celular permite baixar 

programas gratuitos de áudio, edição de vídeo e facilita o registro e a gravação de reportagem. O objetivo dos 

alunos ao criar a TV é experimentar a rotina de produção distribuindo as funções de acordo com as habilidades 

da equipe. E replicar as boas práticas realizadas por alunos e professores nas disciplinas da base nacional comum, 

temas transversais, disciplinas eletivas, orientação de estudo, clube juvenil e grêmio.  

Metodologia:  

Primeira unidade escolar a instalar de ensino médio na cidade de Taubaté em 1932. A PEI Monteiro Lobato está 

vinculada a DE Taubaté e SEESP. A instituição tem hoje 86 anos e durante a sua existência organizou-se arquivo 

de jornal escolar editado por alunos no qual se observa intervenção de professores e proposta e orientação 

acadêmica. O objetivo da nossa proposta de trabalho visa orientar alunos do ensino médio integral em seu 

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Atentando para o desempenho das premissas explícitas nos 

quatro pilares da educação para o século XXI: Aprender a conhecer aprender a fazer, aprender a conviver 

aprender a ser. Reuniu-se grupo de alunos interessados em aperfeiçoar habilidades acadêmicas e prática de 

comunicação. A partir de pesquisa definiu-se as funções de cada integrante da equipe e seu papel na produção do 

jornal: direção – ideia (diretor geral e editor chefe) redação: roteiro, pré-produção, criação do logo e 

planejamento de marketing, entrevista( produção, jornalista, fotógrafo, cinegrafista) e edição: (edição escrita, 

fotografia e vídeo). Após o processo de edição o artigo é apresentado aos professores mediadores para revisão e 

publicado em rede social e página da escola. 

Resultado:  

A TV é um instrumento de aprendizagem atrativa. Pretende-se com o trabalho estimular a pesquisa de livros e 

uso do acervo da sala de leitura escolar assim como utilizar meios e ferramentas eletrônicas e de mídia 

disponíveis nos computadores da sala do Acessa SP e laptop. Com indicação de pesquisa e utilização de fonte 

segura com a finalidade de gerar qualidade nas notícias organizadas A produção de trabalho para apresentação na 

TV torna o ambiente escolar mais dinâmico e competitivo, atraindo a atenção, expectativa e participação de 

grupos e edição. Assim como gera espaço para o exercício de habilidades acadêmica e desempenho de atitude 

autônoma e protagonista.  

Conclusão:  

A iniciativa dos alunos em criar a TV Estadão é sucesso na cobertura e participação dentro e fora do âmbito 

escolar. A equipe participa da edição das pautas de eventos e das propostas de sonorização. Atentando para o 

carisma e autonomia necessária no contato com o público escolar e convidados. Apropriou-se do processo de 

produção e as propostas de trabalho apresentam dinamismo e seriedade. O projeto da TV escolar será ampliado 

com a formação de clube juvenil, espaço onde alunos desempenham atitude de liderança e organização.  

Referências:  

Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Secretaria da Educação; coordenação 

geral, Maria Inês Fini – São Paulo: SE. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. 

Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Paulo Miceli – 1ªd. atualizada 

– São Paulo: SE, 2012. 152p. Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias. Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Paulo Miceli – 

1ªd. atualizada – São Paulo: SE, 2012. 152p. 
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FIBRA ÓPTICA: COMUNICAÇÕES E MEDICINA  

ENJR201836324 

 
Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): MÁRCIO FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 

 

Introdução:  

A fibra óptica é um filamento de vidro extremamente puro revestido por duas camadas de plástico reflexivo 

onde, em uma de suas extremidades, um feixe de luz é lançado, percorrendo, por um processo de reflexão 

total, a fibra até seu destino final. (HAMANN, 2017). Acredita-se que a fibra óptica é o meio mais rápido de 

transmitir informações pela internet, apesar do custo elevado, o que dificulta a rápida substituição 

domiciliar. A fibra óptica pode oferecer melhor qualidade de segurança e agilidade tanto nos meios da 

comunicação e da medicina. Porém seu alto custo dificulta seu acesso, podendo interferir no 

aperfeiçoamento tecnológico medicinal e comunicativo. A partir dos avanços tecnológicos proporcionados 

pela fibra óptica, é possível a melhora do acesso às informações, de forma mais rápida e eficiente. Com a 

divulgação do que é, como funciona e de suas vantagens, as pessoas podem optar pela empresa que utiliza a 

fibra óptica.  

Metodologia:  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram designadas, a todos os integrantes do grupo, pesquisas 

bibliográficas, em sites, cadernos didáticos, e pelo artigo cientifico “Luz: Fibra Óptica” durante os primeiros 

meses do trabalho. Além disso, uma enquete no programa Google Form foi realizada e postada nas redes 

sociais dos integrantes e em grupos fechados do Colégio Anglo Cassiano Ricardo.  

Resultado:  

O grupo realizou uma pesquisa publicada nas redes sociais dos alunos, na qual 179 pessoas responderam 5 

perguntas. Na primeira, relativa à idade dos participantes, de 14 a 24 anos, 95 pessoas responderam; de 25 a 

35 anos, 27; de 36 a 46 anos, 36; de 47 a 75 anos, 21. Na segunda, 92,7% (166 pessoas) responderam que 

sabem o que é fibra óptica e 7,3% (13) não. Porém, acreditamos que parte somente ouviu falar sobre ela, 

devido a incoerência com as outras respostas. Na terceira, 41,3% (74) responderam que sabem sua 

importância na medicina e 58,7% (105) não. Na quarta, 46,4% (83) utilizam a fibra óptica em sua residência, 

29,1% (52) não a utilizam e 24,6% (44) não sabem. Na última pergunta, 92,2% (165) instalariam a fibra 

óptica em casa após saber seu preço-benefício e 7,8% (14) não.  

Conclusão:  

Considerando os resultados da pesquisa realizada, concluímos que uma parte considerável de pessoas já 

utilizam a fibra óptica em sua casa, mas, depois da explicação do custo-benefício deste produto, esse número 

aumentou ainda mais, confirmando nossa hipótese de que com a divulgação do que é, como funciona e de 

suas vantagens, as pessoas podem optar pela empresa que utiliza a fibra óptica.  

Referências:  

CRUZ, C.L.da; OLIVEIRA, M.C.; MUSSEL, V.V. Luz: Fibra Óptica. Disponível em: 

https://www.aedb.br/wp-content/uploads/2015/05/119139.pdf. Acesso em: 28 maio 2018. HAMANN, R. 

Como funciona a fibra ótica. In: Tecmundo. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/infografico/9862-como-funciona-a-fibra-otica-infografico-.htm. Acesso em: 

04 mar. 2018. SILVA JÚNIOR, J.S. da. O que são fibras ópticas?. In: Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-fibras-opticas.htm. Acesso em: 22 maio 2018.  
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MIGRAÇÃO DE CRISE: A MIGRAÇÃO INTERNACIONAL E O REFÚGIO NO SÉCULO XXI  

ENJR201856911 

 
Instituição: Etec João Gomes de Araújo 

Orientador(a): ALINE CHRISTINE FINCO 

 

Introdução:  

A migração aparece no século XXI com novas questões jurídicas e políticas. Os fluxos migratórios de crise 

vão além das fronteiras nacionais e tomam, assim, uma proporção global. Essa nova dimensão 

socioeconômica traz consequências problemáticas, como questionamento do Estado-Nação, xenofobia, 

controle rígido das fronteiras, preconceito estimulado pela mídia, criminalização dos movimentos 

migratórios, acolhimento precário dos estrangeiros, e privação dos direitos humanos.  

Metodologia:  

De acordo com Clochard (2007), a categorização “falsos refugiados”, “refugiados econômicos”, “clan-

destinos”, “falsos requerentes de asilo” aliena a população e piora a condição de vida desses migrantes. De 

acordo com o mesmo autor, as autoridades usam diferentes categorias para negar proteção a estrangei-ros 

alegando que estes são migrantes econômicos e, portanto, não podem ser classificados como refugia-dos ou 

afins. A dinâmica espacial da população não pode ser entendida com categorias fechadas, já que a decisão 

de migrar não implica a total liberdade de escolha dos indivíduos ou a falta dela (De Haas, 2010).  

Resultado:  

Foi possível compreender o efeito das leis na migração refugiada e a necessidade de olhar para a condição 

de vida dessa população para subsidiar políticas sociais que garantam a proteção humanitária dos refugia-

dos, solicitantes, brasileiros, estrangeiros e migrantes. 

Conclusão:  

A modalidade migratória do refúgio tende a crescer no Brasil e na América Latina tanto pelos conflitos 

emergentes nos países de origem quanto pela política de refúgio dos países de destino. Portanto, torna-se 

necessário que aprofundemos as características dos diferentes fluxos, a composição e a heterogeneidade dos 

contingentes populacionais envolvidos nos processos migratórios. 

Referências:  

REF: CLOCHARD, O. Les réfugiés dans le monde entre protection et illégalité. EchoGéo, v. 2, 2007. DE 

HAAS, H. Migration and development: a theoretical perspective. International Migration Review, v. 44, n. 

1, 2010. ONU. Direitos humanos e dos refugiados, ficha informativa, n.20. Nações Unidas, 1995.  
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ÓRTESES: RESENHA HISTÓRICA À LUZ DA ENGENHARIA BIOMÉDICA  

ENJR201840382 

 
Instituição: Etec João Gomes de Araújo 

Orientador(a): ALINE CHRISTINE FINCO 

 

Introdução:  

Órteses são tecnologias especiais que têm como objetivo auxiliar uma pessoa portadora de incapacidade 

motora, auditiva ou visual, a realizar atividades do cotidiano. De acordo com as incapacidades a que se 

destinam, estas podem ser auditivas, visuais, ou voltadas para as incapacidades motoras. Aparelhos 

auditivos, óculos, coletes, palmilhas, talas, calçados especiais, são exemplos de órteses (Laranjeira, 2005). 

Metodologia:  

Para o levantamento histórico acerca das órteses, lê-se em Ambroise Paré (1509-1590) a engenharia de 

coletes de metal para aplicação em “corpos com curvaturas”, e vê-se que, dessa maneira, é considerado o 

pioneiro na arte da confecção de órteses. Estes coletes eram perfurados de forma a diminuir o seu peso e 

forrados para evitar escoriações, devendo ser trocados periodicamente. 

Resultado:  

No século XX, devido aos conflitos políticos, guerras e consequentemente doenças por eles originadas, 

ocorreu uma grande identificação de soluções clínicas e terapêuticas que proporcionaram o avanço nas áreas 

médica e tecnológica de forma rápida, alterando a teoria e a prática na confecção de órteses. 

Conclusão:  

Hoje em dia, existe a possibilidade e uso de vários materiais e o profissional preocupa-se também com a 

estética e conforto do aparelho. Procura-se a saúde e a autonomia objetivando-se posição funcional e 

integridade osteoarticular para que o utilizador possa realizar a sua vida independentemente da sua limitação 

corporal (Lindemayer, 2004). 

Referências:  

Laranjeira, F.O.(2005).” Perfil de utilização de órteses e meios auxiliares de locomoção no âmbito do 

sistema único de saúde ”, Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil Lindemayer, 

C.K. (2004). “Estudo e avaliação de termoplásticos utilizados na confecção de órteses”, Tese de Mestrado, 

Universidade Vale do Paraíba  
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A QUESTÃO DA PENA DE MORTE EM DEATH NOTE  

ENJR201867666 

 
Instituição: Colégio Progressão 

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO 

 

Introdução:  

O presente artigo visa analisar a abordagem do mangá Death Note sobre a questão da justiça e seus 

diferentes polos de opiniões apresentados nele, que podem ser vistos até os dias de hoje em questões como 

pena de morte e direitos humanos, com principal objetivo de refletir o que é de fato justo ou não sobre a 

criminalidade 

Metodologia:  

Death Note é o nome do mangá utilizado para a análise da questão da justiça ao aplicar a pena de morte. A 

história narrada permite tal reflexão, pois o tema da morte e da justiça estão presentes. O protagonista Light 

Yagami é um adolescente de boas notas e vida relativamente perfeita, mas que tem nojo da podridão do 

mundo, até que um dia um caderno escrito Death Note cai do céu, ao lê-lo, o garoto descobre que o caderno 

pertencia a um Shinigami, um deus da morte, este chamado Ryuk, e que além de pertencer a um deus, o 

caderno tem a habilidade de matar qualquer pessoa cujo o nome for escrito nele, então Light decide usar 

esse caderno para “limpar” os malfeitores do mundo e criar um mundo perfeito. Contudo essa atitude 

incomoda o famoso detetive L, que ao contrário de Light, não concorda com seus atos, falando que ele não é 

melhor do que os criminosos que ele mata. Essa história de Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, foi 

lançada de 1 de Janeiro de 2003 até 15 de Maio de 2006 em 12 volumes, tendo virado um anime e cinco 

filmes, distribuído no Brasil pela editora JBC, por isso pode ser considerada uma obra relevante de caráter 

transmidiático, passível de ser analisada a partir dos princípios filosóficos contidos no livro “O Príncipe” de 

Nicolau Maquiavel. 

Resultado:  

É possível notar que não só Light (que seria o personagem principal), pode ser representado por ideais, mas 

também L e Ryuk, aonde Light representa a ideia de que os fins justificam os meios, representando o apoio a 

pena de morte indiscriminada, já que Light acredita que seus atos são necessários para a criação de um 

mundo perfeito; L representaria uma ideia mais geral, pois não é muito especifico com sua filosofia, 

representando aqueles que são contra pena de morte e por fim Ryuk, que pode ser representado com um 

agente do caos, já que só está lá para assistir e “ver o circo pegar fogo” 

Conclusão:  

Podemos concluir que apesar de haver um protagonista e um antagonista, Light não seria somente o herói e 

L o vilão, ou vice-versa, ambos têm ideais de justiça e ambos se veem como heróis, essa classificação 

depende apenas do leitor e sua opinião, já que as opiniões dos dois personagens são presentes nos dias de 

hoje, porém, o mangá mostra com a morte dos dois personagens que nenhum dos dois está totalmente certo, 

Light morre por usar seu poder de maneira caprichosa e não pragmática, enquanto que L morre por seus 

ideais serem muitos difusos. 

Referências:  

MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: Martin Claret: 2000. Death Note, Wikipédia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Death_Note, Acessado em: 20 agosto 2018. DEATH NOTE BRASIL, 
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PEIXES COMO INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL  

ENJR201813394 

 
Instituição: Etec João Gomes de Araújo 

Orientador(a): ALINE CHRISTINE FINCO 

 

Introdução:  

Fazer a avaliação da qualidade ambiental não é simples. Isso, então, vem sendo feito por meio da análise de 

parâmetros físicos e químicos da água, como o oxigênio dissolvido, a condutividade, o pH, a temperatura, a 

salinidade, o oxigênio dissolvido, bem como a turbidez. Entretanto, sabe-se que somente o uso destes 

parâmetros não é suficiente para que a realidade de um ambiente seja retratada, necessitando-se, portanto, de 

indicadores biológicos para serem mais eficientes. Para tal propósito, os peixes são excelentes. 

Metodologia:  

Este estudo, a partir do levantamento de dados encontrados em textos acadêmicos (levantamento 

bibliográfico) produzidos a partir da análise da bacia do alto Paraná, foi feito a fim de verificar como é feita 

a avaliação da qualidade do ambiente e os padrões de espécies de peixes que vivem em um curso d’água 

urbano notadamente alterado. 

Resultado:  

Como resultados observados dentro dos textos acadêmicos, a redução da riqueza de espécies com o aumento 

da qualidade ambiental é o resultado que mais se destacou; além disso, constatou-se que a quantidade de 

indivíduos coletados diminuiu conforme se aproximava da jusante do ribeirão, enquanto a riqueza de 

espécies foi maior nos trechos intermediários e menor nos trechos a montante e a jusante, que não é a 

tendência natural do que acontece em um rio neotropical, onde a riqueza de espécies tende a aumentar da 

cabeceira para a foz (Garutti 1988, Bennemann et al. 1995). 

Conclusão:  

Apesar das alterações do ambiente, as espécies nativas ainda têm encontrado hábitats para sua 

sobrevivência. Como comentado por Castro & Casatti (1997), levantamentos sobre as espécies de peixes já 

foram feitos em grande quantidade para a bacia do alto Paraná, comprovando novamente a excelência em se 

ter peixes como indicadores de qualidade ambiental. 

Referências:  

CASTRO, R.M.C & CASATTI, L. 1997. The fish fauna from a small forest stream of the upper Paraná 
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AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM NO JARDIM DE INFÂNCIA  

ENJR201853661 

 
Instituição: Etec João Gomes de Araújo 

Orientador(a): ALINE CHRISTINE FINCO 

 

Introdução:  

Ao longo da história da humanidade pode-se encontrar registros sobre a curiosidade humana acerca da 

linguagem. É, entretanto, nas últimas décadas que assistimos a uma expansão significativa do conhecimento 

sobre a forma como as crianças adquirem e desenvolvem a linguagem. A aquisição tem lugar durante o 

período da infância e ocorre de forma natural e espontânea, bastando apenas que a criança esteja exposta e 

conviva com falantes dessa língua; a língua adquirida pela criança é a sua língua materna. 

Metodologia:  

Com base na investigação de textos acadêmicos (revistas, jornais e livros), foi possível perceber os 

indicadores e marcos de desenvolvimento linguístico contidos nos textos, bem como foi possível fazer a 

comparação de desempenhos em línguas e populações diversas. Por fim, também mostrou-se possível, com 

os textos e autores lidos, estudar particularidades específicas em sujeitos com características próprias.  

Resultado:  

Com base nos textos lidos, viu-se que muitos investigadores concordam, atualmente, que o conceito de 

consciência fonológica remete para uma habilidade geral que apresenta dois níveis. Um nível inicial 

(associado à análise e manipulação de unidades maiores do que os fonemas) e um segundo nível (mais 

sofisticado; que se manifesta apenas quando as crianças já dispõem de algumas competências de leitura, 

associado às unidades fonêmicas). 

Conclusão:  

A relação entre a consciência fonológica e a aprendizagem da leitura percebe-se ser uma relação recíproca e 

interativa. É necessário um mínimo de capacidades de reflexão sobre o oral para que a criança apreenda a 

lógica que existe no processo de codificação da linguagem escrita e que a aquisição da linguagem escrita 

aprofunde, então, o desenvolvimento das competências fonológicas mais sofisticadas. 

Referências:  

Sim-Sim, I. (1997). Avaliação da linguagem oral: Um contributo para o conhecimento do desenvolvimento 
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BIOCOMBUSTÍVEIS: UM CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE  

ENJR201816045 

 
Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): ROBERTA AP. XAVIER DE LIMA GONÇALVES 

 

Introdução:  

Segundo a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis ENMC (2018), os biocombustíveis chegam 

a liberar menos da metade de poluentes que os combustíveis fósseis. Por serem renováveis, utilizando da 

cana-de-açúcar, milho, algodão e pinho-manso para a sua fabricação, contribuem para a estabilização de 

CO2 na atmosfera, redução do aquecimento global, geração de empregos fora das grandes cidades, evitando 

grandes concentrações de população, maior investimento em pesquisa, manuseio mais seguros e 

fortalecimento de países com instabilidade política por não depender dos grandes extratores de petróleo. 

Campos (2006) afirma que o efeito estufa pode ser sintetizado como um armazenamento exagerado de 

energia entre a superfície terrestre e a camada de ozônio pelos gases CO2 e CH4, que funcionam como uma 

cortina de gás que impede que a energia absorvida pela Terra seja emitida de volta para o espaço, 

provocando o aquecimento do globo terrestre e consequentemente desequilíbrios climáticos. 

Metodologia:  

Para a realização do trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos, revistas, sites 

e jornais durante os meses de fevereiro, março e abril, bem como, aplicada uma pesquisa de campo com 

maiores de 18 anos, que dirigem, sobre a existência e origem dos biocombustíveis, as suas vantagens e 

desvantagens, durabilidade e a potência, e preferência do tipo de automóveis no momento da compra. 

Resultado:  

Dos entrevistados, 85% já ouviram falar em biocombustíveis, mas apenas 46% conhecem a sua origem. 

Quanto a preferência de combustível, 30% utilizam gasolina comum e biocombustíveis; 26% utilizam a 

gasolina comum; 22% utilizam etanol; 15% não possuem preferência, 7% escolhe pelo preço. Cerca de 22% 

afirmam que os biocombustíveis apresentam menor durabilidade e 20% que apresentam menor potência. 

Apenas 7% concorda que os biocombustíveis apresentam maior durabilidade e potência.  

Conclusão:  

Concluímos que os biocombustíveis contribuem para a diminuição de poluentes atmosféricos, são 

renováveis e promovem o desenvolvimento sustentável em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

influenciando no avanço tecnológico das áreas rurais e na economia dos agronegócios, aumentando o plantio 

de soja, milho e cana-de-açúcar. Como desvantagem, os biocombustíveis podem incentivar o aumento do 

desmatamento para se obter mais áreas para o plantio. Com a pesquisa de campo verificamos que menos da 

metade dos entrevistados conhecem a origem dos biocombustíveis, e metade afirmam que os carros movidos 

a biocombustíveis apresentam menor durabilidade e potência, o que influencia no momento da compra. 

Referências:  
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA A PARTIR DO VOLUNTARIADO  

ENJR201889201 

 
Instituição: EE Monteiro Lobato 

Orientador(a): SANDRA MARIA DUARTE DOS SANTOS 

 

Introdução:  

Esta comunicação, recorte de uma pesquisa em andamento no campo da Linguística Aplicada, tem como 

propósito refletir sobre as práticas docentes relacionadas ao ensino de língua inglesa a partir de um trabalho 

voluntário solidário , conforme Liberali (2016),que propõe o ensino de idiomas através da atividade 

social.Este estudo se justifica devido à conhecida falta de engajamento dos alunos,em relação à relevância 

de se aprender inglês na escola pública, frente às práticas docentes tradicionais, que normalmente focam 

somente no conhecimento sistêmico do idioma.A ênfase desta pesquisa recai sobre o fato de que esses 

alunos, façam um relato em inglês (Testimonial), relacionado com a vivência do trabalho voluntário 

solidário em benefício de uma instituição de reabilitação de dependência química feminina, mobilizando-se 

para montar e entregar 50 "kits" de higiene . 

Metodologia:  

Este trabalho está pautado na Teoria da Atividade Sócio-Histórico Cultural (TASHC), fruto dos trabalhos de 

Vygotsky (1934/1991, 1934/2001), Leontiev (1934/2001) e Engeström (1999, 2002, 2011), por entender que 

os indivíduos se (re)constituem na realização de atividades.Do ponto de vista metodológico, a Pesquisa 

Crítica de Colaboração – PCcol (MAGALHÃES, 2004) fundamenta este estudo por entender que, a partir da 

prática colaborativa crítica, de forma geral, os participantes se transformam ao expor os seus pensamentos 

nos espaços de reflexão crítica por intermédio da contribuição de reciprocidade entre eles. 

Resultado:  

Os dados sinalizam que ter participado de um trabalho voluntário solidário possibilitou momentos 

significativos no que diz respeito à construção de repertórios linguísticos em inglês relacionados ao gênero 

‘Testimonial’, ampliação de vocabulário e motivação nas aulas de inglês;abrangendo os valores no que 

concerne à responsabilidade, à amizade, à consciência social e à confiança, o que oportunizou novos modos 

de ser e agir em sociedade. Os cartazes , fotos e produções escritas em inglês, como os ‘Testimonials’ serão 

postados no site da escola. 

Conclusão:  

Através da atividade social voluntária, o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa torna-se 

significativo , prazeroso e relevante, pois o homem vive em sociedade e necessita de colaboração , regras e 

instrumentos para atingir determinado alvo. Nesse sentido , o idioma é o instrumento utilizado para o 

alcance do objetivo, que é ajudar o próximo.Nesse sentido a escola é um espaço propiciador desta reflexão à 

medida que possibilita a adequação do currículo , levando o educando a protagonizar práticas sociais 

,edificando os pilares que formam o ser total.  

Referências:  
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O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PINDAMONHANGABA  

ENJR201846833 

 
Instituição: Escola Estadual Ryoiti Yassuda 

Orientador(a): ROGÉRIO SILVÉRIO 

 

Introdução:  

O Projeto Patrimônio de Pindamonhangaba têm por finalidade levar o grupo de estudantes da Escola 

Estadual Ryoiti Yassuda a um estudo a partir de uma análise bem detalhada da História local de 

Pindamonhangaba. Visando assim, contribuir para que os alunos possam aprofundar seus conhecimentos 

sobre o Patrimônio Histórico de sua cidade e com isso disseminar para escola toda. Permitindo que todos 

tenham conhecimento aprofundado que os Patrimônios Históricos trouxeram desenvolvimento cultural e 

urbano para essa cidade bem como as modificações que se percebe na paisagem e no espaço geográfico. Os 

que permitiram que a mesma torna-se uma cidade Turística.  

Metodologia:  

O estudo contou com levantamento bibliográfico na sala de leitura e sala de informática da Escola Estadual 

Ryoiti Yassuda e na Biblioteca da cidade. Tendo assim, o objetivo de analisar os documentos levantados 

parte por parte todos os monumentos históricos localizado na cidade de Pindamonhangaba, data de 

construção, tombamento e etc. 

Resultado:  

O estudo dessa matéria trouxe um enriquecimento intelectual e cultural para os alunos em sala de aula 

permitindo que os mesmos tivessem um ensino de aprendizagem com mais qualidade e apreciação. Onde se 

pode perceber que os conteúdos abordados eram de grandes relevâncias para eles. Outros grupos de alunos 

deram sugestões para que outros temas da cidade fossem abordados.  

Conclusão:  

Conclui-se que o Projeto Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba contribuiu para o conhecimento mais 

aprofundado dos alunos sobre a própria História Local. E que esse ensino pode ser trabalhado de maneira 

interdisciplinar com as disciplina Geografia, História, Sociologia, Língua Portuguesa e etc.  

Referências:  
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Cunha. Pindamonhangaba: atlas histórico e geográfico. São Paulo: Noovha América, 2007. YÁZIGI, 
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A PERFEIÇÃO NA ARQUITETURA ( FIBONACCI)  

ENJR201875456 

 
Instituição: Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos 

Orientador(a): ALINE APARECIDA DE SOUSA 
 

Introdução:  

Na Arquitetura, o Fibonacci é frequentemente aplicado em vários campos de trabalho, como meio de atingir 

a perfeição. Sendo assim é utilizado para dar harmonia a obra do profissional. 

Metodologia:  

No desenvolvimento deste trabalho, foram feitas pesquisas de campo, leitura de artigos, pesquisas 

bibliográficas, etc. Para o entendimento maior do assunto, utilizamos plataformas online de ensino. Com o 

maior conhecimento sobre o matemático Fibonacci, conseguimos colocar na pratica o padrão que ele 

gostaria de passar. Provamos com uma imagem de um rosto do ser humano sem o padrão dele e com o 

padrão . 

Resultado:  

Nossas apresentações anteriores na Unitau e Unifesp. Agregaram um conhecimento que não é explorado nas 

escolas e que poucas pessoas conhecem, pois o Fibonacci está em tudo que vemos por exemplo: Seres vivos 

como insetos, plantas até no rosto humano.  

Conclusão:  

A partir do desenvolvimento deste trabalho, pudemos ter um maior conhecimento sobre o matemático 

Fibonacci, mostrando o padrão. E também provarmos que ele está presente em varias formas na Arquitetura. 

Dando harmonia e uma estética visual agradável.  

Referências:  

Usamos a internet como a maior fonte de conhecer o Fibonacci, também assistimos alguns videos sobre. E 

para finalizarmos vimos vários artigos científicos  
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DESCARTE IRREGULAR DE LIXO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, 2018  
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Instituição: EEEI PROF MARCIA HELENA BARBOSA LINO 

Orientador(a): BRUNO LIMA EMIDIO 

 

Introdução:  

O descarte irregular de lixo no meio urbano é hoje uma temática de demasiada importância, indiferente do 

tamanho ou importância hierárquica do município, sendo um dos assuntos mais centrais quando tratamos do 

equilíbrio ambiental e do bem-estar social de sua população. Faz-se necessário, portanto, abordar as causas e 

consequências do descarte irregular em nosso município, que com o crescimento urbano experimentado nas 

últimas décadas, e os avanços em termos de hierarquia urbana, transformaram São José dos Campos em 

parte central da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, e assim deve se preocupar com um modelo de 

crescimento equilibrado e equânime para seus cidadãos.  

Metodologia:  

Para executar este trabalho foram executados trabalhos de campo, com objetivo de obter dados sobre a 

localização de áreas de descarte irregular de lixo, no município de São José dos Campos. Dados estes 

obtidos por meio de GPS, Sensoriamento Remoto e entrevistas com trabalhadores do PEV. No primeiro 

momento, foram sondadas áreas que o grupo conhecia como sendo de descarte irregular de lixo conhecidas 

no bairro Campo dos Alemães, que mais tarde, com a visita e georreferenciamento, foram comparadas a 

outras áreas e delimitados outros lugares como possíveis áreas de descarte de lixo. Posteriormente, visitamos 

os PEV's (Pontos de Entrega Voluntária) e passamos a entrevistar os trabalhadores para descobrir outros 

pontos e os problemas no entorno de muitos destes PEV's para entender este descarte, visitando ao todo 6 

PEv's e 25 bairros para obter dados deste problema, que tem tanto questões de ordem ambiental, quanto 

social e econômica, nas palavras de MUCELIN e BELLINI (2008) "O morador urbano, independentemente 

de classe social, anseia viver em um ambiente saudável que apresente as melhores condições para vida, ou 

seja, que favoreça a qualidade de vida", contudo, em geral, são nos bairros periféricos que estes problemas 

se manifestam como descrevem REGO, BARRETO e KILLINGER (2002) em sua pesquisa junto a 

mulheres de bairros periféricos, que observam o lixo como "fonte de problemas". Portanto, dá-se a 

necessidade de se localizar e referenciar estes dados, como maneira de perceber e entender o problema do 

lixo em nosso município.  

Resultado:  

Foram identificados pelo menos vinte áreas de descarte de lixo entre as zonas sul, norte e leste de São José 

dos Campos, sendo que pelo menos em três áreas estão as proximidades de rios, duas grandes áreas 

próximas de residências (Residencial Gazzo e Distrito de Eugênio de Melo) e em uma delas apresentando 

pragas urbanas em grande volume(Gazzo) com a proliferação de escorpiões e ratos. 

Conclusão:  

Até o momento percebemos que o problema do lixo esta relacionado aos bairros de periferia, contudo, as 

questões que envolvem este problema estão além de questões de ordem ambiental. O município, enquanto 

governo e seus cidadãos devem ter responsabilidades compartilhadas no sentido de impedir o descarte de 

lixo irregular, principalmente próximo a residências e rios. 

Referências:  
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MASTERCLASS FÍSICA DE PARTÍCULA UMA EXPERIÊNCIA DE PROTAGONISMO JUVENIL  

ENJR201840448 

 
Instituição: EE Ryoiti Yassuda 

Orientador(a): HÉLDER CLEMENTINO LIMA SILVA 

 

Introdução:  

Masterclass Internacional Física de Partículas, organizado pelo São Paulo Research and Analysis Center 

(SPRACE), em colaboração com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), é um evento 

com duração de dois dias, no qual estudantes do ensino médio vão a um instituto de pesquisa participante e 

trabalham com mentores de física de partículas, com a finalidade de aprender sobre o Modelo Padrão e 

conhecer um pouco sobre o CERN, o laboratório europeu de altas energias. Nossa escola como uma escola 

de período integral tem como função principal a formação completa do indivíduo, de modo a favorecer a 

excelência acadêmica, autonomia, competência, corresponsabilidade, protagonismo e solidariedade. O 

projeto “Masterclass Física de Partículas em nossa escola” oportuniza o protagonismo, insere os alunos na 

pesquisa tecnológica e possibilita a replicabilidade dos conteúdos aprendidos aos demais alunos da escola 

por meio de exposição, divulgação em classe, aulas eletivas e feira de ciência.  

Metodologia:  

A partir do aprendizado obtido no encontro promover a divulgação do evento na escola e formar novos 

alunos para participarem do evento nos próximos anos. Como o conteúdo Física Moderna é parte integrante 

do currículo do terceiro ano do Ensino Médio é também nosso objetivo auxiliar nas aulas nos conteúdos 

ligados ao modelo padrão, para tanto os alunos que participaram da visita ao encontro por meio de debates, 

apresentações, jogos buscam promover entre os colegas o interesse pelo conteúdo e fazer o repasse de tudo 

que vivenciaram, por meio de: - Filmes a respeito de Física e ciências; - Pesquisas em sites especializados; - 

Animações e documentários; - Jogos e recursos do Masterclass.  

Resultado:  

Apresentação para todos os alunos dos segundos e terceiros anos como foi nossa participação no evento; 

Apresentação aos professores da escola o que é o Masterclass em reunião de trabalho pedagógico coletivo. 

Levantamento de interesse e possibilidade de criação de um Clube Juvenil para desenvolvimento de estudos 

de física de particulas na escola. (nosso projeto no momento ainda se encontra em fase de aplicação) 

Conclusão:  

A Física é uma disciplina muitas vezes de difícil assimilação, contudo, participações como essa são 

experiências que ao final nos mostram que podemos avançar muito na compreensão do mundo ao nosso 

redor e incluir esses conhecimentos ao nosso cotidiano.  

Referências:  

São Paulo (Estado) Secretarai da Educação. Material de apoio ao curriculo do Estado de São Paulo: Caderno 

do Aluno; Física , Ensino Médio, 3a. série Caderno do Aluno; Coordenação geral, Maria Fini, equipe 

Estevam Rouxinol, Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luis Paulo de Carvalho Piassi, Marcelo de 

Carvalho Bonetti, Mauricio Pietrocola e outros. 
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Instituição: Colégio Fênix 
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Introdução:  

De acordo com a Constituição Federal, o Brasil é um Estado Democrático de Direito. O artigo 1º, é dever da 

República nos assegurar o direito, à cidadania, e à dignidade. O artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, e de 

acordo com o artigo 3º da Constituição, é responsabilidade da República promover o bem sem nenhuma forma de 

discriminação e preconceito. Entretanto, o que vemos hoje é uma criminalização da pobreza, evidenciada por 

abusos de poder pelo Estado e de instituições ligadas. Além do fato de que o Brasil, de acordo com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é o décimo mais desigual, e sabemos que a violência afeta 

mais negros e pobres. Um problema dessa magnitude só terá alguma chance de ser minimizado ou solucionado 

se, antes de mais nada, formos capazes de expô-lo e entendê-lo tão minuciosa e profundamente quanto o tema 

exigir. 

Metodologia:  

Por meio de uma pesquisa aplicada, este projeto pretende contribuir com a geração de conhecimento para ser 

discutido entre a comunidade científica, propiciando a aplicação dos resultados em nível prático. A condução da 

pesquisa baseia-se em uma sequência exploratória, em que pretendemos expor, de forma clara e sucinta, a prática 

de abuso de poder do Estado contra a população carente, principalmente no Rio de Janeiro, onde, atualmente, 

está em vigor uma intervenção federal na área de segurança pública. Dessa maneira, utilizaremos reportagens, 

artigos e trabalhos científicos que tratam do histórico de repressão sofrida por essa população, desde o período da 

Belle Époque brasileira (início do século XX). Dentre as obras, podemos listar o livro Literatura como missão de 

Nicolau Sevcenko; A era das demolições de Oswaldo Porto Rocha; entre outras obras. Com isso, serão expostas 

hipóteses que visam explicar a origem do processo discriminatório que desencadeou tal medida intervencionista. 

Após a contextualização histórica, será feita uma análise crítico-reflexiva do projeto intervencionista, expondo 

suas consequências no cotidiano da população em questão. Dados estatísticos, relatórios de entidades e 

organizações como a Organização das Nações Unidas (pesquisa bibliográfica) e acervos literários sobre o direito 

administrativo brasileiro servirão como pano de fundo para nosso objetivo de expor a magnitude do abuso de 

poder e das ações ilegais das autoridades nacionais. Dentre os documentos literários estão: O direito 

administrativo Brasileiro de Hely Lopes Meirelles, O abuso do poder administrativo no Brasil: Conceitos e 

Remédios de Caio Tácito além de colunas jurídicas escritas por delegados e advogados. Em seguida, utilizaremos 

o conto Rolézim, do livro O Sol na Cabeça, de Geovani Martins (pesquisa documental), para que possamos ter a 

perspectiva de um morador de uma favela carioca no que se refere ao seu dia a dia e ao seu relacionamento com 

as autoridades. 

Resultado:  

No Brasil, a literatura ficcional e a realidade sempre foram muito ligados ao longo da nossa história. Castro 

Alves, o “poeta dos escravos”, por exemplo, defendia, em O navio negreiro, o fim da escravidão, e expunha de 

forma crítica as barbaridades sofridas pelos escravos nos navios negreiros. Euclides da Cunha, em Os sertões, no 

período da primeira República, denunciava de forma ostensiva o massacre realizado pelos soldados brasileiros 

em Canudos. Lima Barreto, também nesse mesmo período, denunciava o descaso contra os mais pobres na 

cidade do Rio de Janeiro. E agora, recentemente, temos um “caso” como o de Geovani Martins, que expõe os 

desafios de um morador de uma favela na atual cidade do Rio de Janeiro. Assim, podemos conhecer, por meio da 

ficção e da poesia, os reais eventos que marcaram e ainda marcam a nossa história. 

Conclusão:  

A pesquisa abordou a temática de modo a relacioná-la com um conto recente de um novo escritor brasileiro. A 

intenção foi mostrar a ligação entre a realidade e a literatura brasileiras e a forma como a ficção pode ajudar a 

elucidar nossos mais graves problemas sociais. Percebemos que as desigualdades e os abusos administrativos 

agravaram-se no início do século XX e que a intervenção federal pode contribuir com o processo repressivo e 

abusivo contra a população humilde. Enfim, comprovamos o poder da literatura em se entrelaçar com a história, 

ajudando a esclarecer os tristes fatos que, infelizmente, caracterizam nosso país. 
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