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A BIODEGRADAÇÃO DE POLÍMEROS DE BIOPLÁSTICO E PLÁSTICOS EM DIFERENTES TIPOS DE 

SOLOS  

PP&I201629277 

 
GIOVANA ALÉXIA DE PAULA, RENAN MONTE MOR GUIMARÃES, PAULO FORTES NETO, ELIANA MARIA DE 

ARAUJO MARIANO DA SILVA, 

Orientador(a): NARA LÚCIA PEORNDI FORTES 

 

Introdução: 

Nos estudos para determinar a biodegradação da cobertura de solo com plástico e bioplástico, a metodologia 

utilizada é a medição do C-CO2 liberado do solo, pois esta medida microbiológica permite quantificar a 

quantidade e o tempo necessário para que o carbono orgânico disponível no filme de plástico e bioplástico 

seja degradado pelos microrganismos do solo. A atividade basal e a emissão de C-CO2 decorrente da ação 

decompositora dos microrganismos heterotróficos no solo são dependentes das condições do solo, 

principalmente do conteúdo de matéria orgânica, os quais se constituem nas principais fontes de carbono 

para a microbiota e têm influência nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. As frações de 

biodegradação do material orgânico estão relacionados a textura do solo, pois sabe-se que a decomposição 

de resíduos orgânicos em solos argilosos é mais lenta em relação a solos mais arenosos. 

Objetivos: 

Avaliar a biodegradação do bioplástico em diferentes tipos de solos e verificar a relação entre a textura, pH 

e o conteúdo da matéria do solo com a decomposição do biopástico, por meio de medidas microbiológicas 

de emissão de C-CO2, biomassa microbiana e quantificação e isolamento de fungos degradadores. 

Metodologia: 

O estudo será conduzido nos Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia Civil, 

Ambiental e Sanitária e no Laboratório de Microbiologia Agrícola e Fitopatologia do Departamento de 

Ciências Agrárias da UNITAU. As amostras de solo serão coletadas a 20 cm de profundidade e depois serão 

secas ao ar e peneiradas em malha de 2mm. Para a determinação da biodegradação, 100 mg de filmes de 

bioplástico, polietileno, oxi-degradavel e celulose serão cortados em pedaços de 1 mm de diâmetro e 

misturados com 100 g de solo. Ao lado do solo será colocado um recipiente contendo 40 mL de solução de 

hidróxido de sódio a 0,5 mol L-1 para absorver o CO2 liberado do solo. A intervalos de 3 dias, serão 

realizadas as determinações da quantidade de CO2 liberado por condutivimetria. A biodegradabilidade será 

estimada pela perda de massa dos polímeros no solo, para isso, bolsas de náilon (malha de 2mm) com 15 cm 

de largura e 20 cm de comprimento serão preenchidas com polímeros de bioplástico, polietileno, oxi-

degradavél e polietileno e enterradas a 20 cm de profundidade do solo. Os polímeros serão colocados em 

uma estufa de ventilação forçada a 65oC e por 48 horas de secagem. Depois eles serão retirados e pesados 

para avaliar a perda de massa. O carbono referente à biomassa microbiana do solo será determinado pelo 

método de fumigação e extração. As amostras de fragmentos dos filmes de bioplástico, polietileno e oxi-

degadavel coletados do solo utilizados na determinação do C-CO2 serão dispostos em placas de Petri 

contendo meio de cultura com Agar e, após serem mantidos em sala a ± 28 °C por 48-72 h, os fungos 

crescidos no meio de cultura serão isolados e, com o auxílio de microscópio óptico serão identificados 

quanto ao gênero. 

Resultado: 

É esperado que o solo com textura arenosa favoreça a biodegradação dos polímeros no solo e que as 

variáveis pH e teor de matéria orgânica não sejam preponderantes na decomposição. Isto porque no solo 

arenoso o ar circula com mais facilidade pelos poros do solo e também as frações dos polímeros não ficam 

aderidos a superfície da areia. Nestas condições espera-se que os polímeros ficam mais expostos a ação dos 

microrganismos do solo. Em relação a emissão de C-CO2 é esperado que a maior taxa seja observada no 

solo com bioplastico e celulose e as menores nos solos com polietileno e oxi-degradavel, isto porque o 

amido do bioplástico e a celulose são fontes de carbono mais disponíveis para os microrganismos do que os 

polímeros sintéticos dos plásticos. 
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OS ATOS HUMANOS NA ÉTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO E A SUA RECEPÇÃO EM JACQUES 

MARITAIN  

PP&I201661860 

 
GUSTAVO RIGUEIRA SILVA 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

Ao longo da história do pensamento ético, muito se estudou acerca da concepção dos atos humanos: sua 

finalidade, natureza, propriedades, características, sua moralidade ou não, etc. Tomás de Aquino, no século 

XIII, deu-nos uma grande contribuição acerca deste tema, e Jacques Maritain, um neotomista do século XX, 

trouxe uma perspectiva atualizadora daquela vista primeiramente pelo Doutor Angélico. Com isso, vê-se a 

importância de tal tema e sua grande contribuição à filosofia, tanto medieval, quanto ainda hoje, na 

contemporaneidade. 

Objetivos: 

Investigar os atos humanos e os respectivos conceitos deste tema ético no pensamento de Santo Tomás e de 

Jacques Maritain. Para isso, tentar-se-á explicar os atos humanos na ética tomista: natureza, finalidade, 

características, etc, entender a filosofia moral de Jacques Maritain, como também buscar entender e fazer a 

relação entre os atos humanos de Tomás de Aquino e o pensamento ético de Jacques Maritain. 

Metodologia: 

A pesquisa teórica desta monografia apresentará tal tema ético tomista a partir do método utilizado pelo 

próprio Aquinate: a Disputatio, a partir da análise das questões, proposições, objeções e soluções contidas 

na Suma Teológica, no tocante ao tema dos atos humanos. Para entender a contribuição de Jacques Maritain, 

utilizar-se-á suas obras referentes à Filosofia Moral. 

Resultado: 

Procurar transmitir o conteúdo ético destes dois autores, ressaltando a importância da filosofia moral de 

cunho teleológico, a qual é capaz de, nos dias atuais, continuar oferecendo caminhos e respostas frente aos 

desafios morais que permeiam a história. 
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A LOGÍSTICA ENSINADA COM UM OLHAR INOVADOR.  

PP&I201639724 

 
CELSO RICARDO PARAGUAY 

Orientador(a): ROSINEI BATISTA RIBEIRO 

 

Introdução: 

A pesquisa apresenta o uso de técnicas no qual também podemos chamar de estratégias de ensino-

aprendizagem como modelos em escala (miniaturas); o uso de metodologias ativas citada como 

aprendizagem baseada em problemas e a ferramenta Permatus que é a percepção dos materiais pelos 

usuários. O uso dessas técnicas já são conhecidas e usadas por diferentes áreas do conhecimento, mas a 

oportunidade de união e a implementação está presente de forma inovadora nesse trabalho. Com o uso de 

modelos em escala (miniaturas) conseguimos de certo modo a interação dos alunos com o objeto concreto e 

a diminuição da abstração, com o uso da aprendizagem baseada em problemas modificamos a forma de 

inserção do conteúdo acadêmico para os alunos e uma maior interação entre aluno e professor. 

Objetivos: 

O objetivo significativo do trabalho é detalhar com os modelos formas e a representação do objeto real com 

as quais muitos ainda não obtiveram contato em seu dia a dia.Os resultados foram atingidos os o modelos 

em escala tornaram a aulas mais atrativas, a aprendizagem baseada em problemas mostrou resultados como 

a autonomia de estudos e a percepção dos materiais deixou os alunos com seu sistema sensorial 

principalmente a visão e o tato. Trabalhos futuros podem ser realizados utilizando a aprendizagem baseada 

em problemas nas escolas técnicas e secundárias, bem como a percepção dos materiais didáticos pelos 

alunos e professores. 

Metodologia: 

População Para este trabalho a população do estudo foi composta por grupo heterogêneo , com 

características semelhantes quanto ao tipo de curso . Parte dos professores e alunos estão vinculados nos 

cursos de Administração; Gestão de Produção; e no nível técnico no curso de Logística todas as entidades de 

ensino estão localizadas no interior de São Paulo mais precisamente no vale do Paraíba entre as cidades de 

Lorena e Cruzeiro. Amostragem Amostragem foi composta por 73 alunos e 3 professores todos vinculados 

com a disciplina Logística . Quanto a formação dos professores foram doutores, mestres e especialistas 

distribuídos em duas faculdades e duas escolas técnicas. Dos instrumentos de Pesquisa Dados Primários: 

Questionário semi-estruturado com cinco questões com respostas fechadas. 

Resultado: 

Análise dos dados do Questionário Os resultados obtidos com a pesquisa foi muito satisfatório com uma 

amostragem de 76 participantes sendo ( 14 alunos do curso de Administração e (1) professor; 20 alunos do 

curso de Gestão Industrial e (1) professor; 39 alunos do curso Técnico em Logística (1) professor em um 

período de 45 dias sendo que 75% considerou o método do uso de miniaturas facilitou o entendimento 

ausentando a abstração e o entendimento dos tipos de materiais usados 10% considerou o método do uso das 

miniaturas irrelevante mas aprovou o uso da aprendizagem baseada em problemas 15% nãos se manifestou 

sobre a pesquisa. 
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ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DA ELEVAÇÃO PNEUMÁTICA E DA MOTRICIDADE MAGNÉTICA PARA A 

PRESSURIZAÇÃO E TRANSPORTE DE FLUIDOS  

PP&I201646085 

 
EVERTON SIQUEIRA DA SILVA 

Orientador(a): EDERALDO GODOY JUNIOR 

 

Introdução: 

Atualmente, em uma era de inovações tecnológicas desenvolvem-se inúmeros dispositivos capazes de 

auxiliar e executar as mais variadas tarefas. Tais inovações, em sua absoluta maioria demandam de energia 

elétrica, ponto este importantíssimo o qual necessita grande atenção uma vez que observa-se um aumento no 

consumo energético mundial. Pesquisas recentes apontam que 60% da matriz energética no Brasil é não 

renovável, no entanto, analisando-se comparativamente com o restante do mundo, encontra-se uma 

produção de apenas 14% de energia renovável. 

Objetivos: 

Constata-se a necessidade em diversos processos de transportar-se fluídos através de tubulações onde 

usualmente emprega-se bombas, as quais possuem funcionamento elétrico, pode-se também em casos 

específicos utilizar-se de diferenças de altura entre os pontos ou ainda aplicar-se uma técnica denominada 

elevação pneumática, onde insere-se um fluído pressurizado na forma gasosa dentro da tubulação buscando-

se empurrar o líquidos que deseja-se transportar todavia esta técnica também demanda energia elétrica para 

sua aplicação. 

Metodologia: 

Realizando-se um estudo da arte sobre tais tecnologias nota-se que existem poucas referências sobre 

elevação pneumática e quase nenhuma sobre motricidade magnética e sua associação com a elevação 

pneumática. Analisando-se estes pontos, considera-se previamente as condições e características do fluído a 

ser deslocado. O fluído será deslocado através da ação de uma máquina magnética. Estuda-se associação da 

elevação pneumática juntamente com a máquina magnética e a eficiência de sua instalação direta na 

tubulação. A máquina possui funcionamento totalmente mecânico, contendo internamente imãs. Valendo-se 

das propriedades de atração e de repulsão magnética, do empuxo dos fluidos e do gradiente de gravidade foi 

desenvolvido e avaliado um protótipo gráfico no software SolidWorks 

Resultado: 

o escopo inicial do projeto como requisito o sistema projetado deverá ser capaz de assegurar um 

funcionamento contínuo e independente de qualquer aporte de energia elétrica. Por meio de estudos 

preliminares laboratoriais e simulações no SolidWorks, pode-se concluir que o sistema após ser prototipado 

fisicamente e ajustado, poderá servir para a condução de baixas vazões de fluidos em baixas vazões, desde 

que haja algum estímulo motriz ou eletromagnético na partida. Avalia-se ainda o comportamento da 

máquina magnética durante o transporte de diferentes tipos de fluídos. 
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UMA FRESADORA CNC ROUTER COMANDADA POR STEPPER 

MOTOR COM INTERFACE AMIGÁVEL  

PP&I201667517 

 
CLAUDINEI PAULISTA DE PAULA 

Orientador(a): ALVARO MANOEL SOUZA SOARES 

 

Introdução: 

O presente projeto está sendo impulsionado para sua realização, devido a crescente variedade e 

forma de produtos que estão sendo oferecidos a sociedade, estes produtos em específico, refiro-me 

a itens padronizados e manufaturados no processo artesanal de baixa escala, é sabido que cada 

artesão produz seu artefato dentro da linha que mais se identifica, porém existe a possibilidade da 

confecção de um produto diferenciado que muitas das vezes altera de forma drástica todo o 

processo ao qual está acostumado e que utilizam-se de gabaritos e dispositivos no auxílio da 

construção dos seus produtos. 

Objetivos: 

Perante o quadro apresentado, o projeto em questão terá como principal objetivo, o 

desenvolvimento de uma máquina que auxiliará o artesão na confecção de protótipos para a 

realização de novas ideias, peças exclusivas e aumento de produtividade, para satisfazer a demanda 

de mercado sem a necessidade de criação de novos dispositivos, diminuindo o tempo de produção, 

tornando o produto mais competitivo. 

Metodologia: 

Utilizar-se-á uma máquina fresadora do tipo Router com tecnologia CNC composta por 4 eixos, 

sendo três de movimentação linear e um rotacional, o último também terá a função de eixo arvore, 

possibilitando confeccionar elementos no processo de torneamento. Por outro lado, há preocupação 

de que o artesão não conheça a tecnologia de usinagem CNC e como operar o equipamento. 

Utilizaremos assim uma interface amigável de fácil entendimento, contendo instruções passo a 

passo apresentadas através de um monitor Touch Screen, para quem não tem familiarização com 

tecnologia computacional, compreenderá um computador que realizará a interface homem máquina 

(IHM), para a execução de softwares que transformará os comandos executados em linguagem de 

máquina. 

Resultado: 

A concretização desse projeto trará para o artesão, uma maior mobilidade de pensamentos, 

realizações, diminuirá o tempo e elementos necessários para finalização de produtos específicos, 

melhorando sua renda. Este equipamento também será de grande valia, na utilização e formação de 

discentes em escolas técnicas, pois, sabemos que há grande variedades de máquinas operatrizes 

existentes nas indústrias, muitas com versões e fabricantes diferentes, o que seria inviável para uma 

instituição de ensino ter um painel controlador de cada modelo, isto pode ser resolvido com um 

custo benefício com a utilização de softwares educacionais de simulação, apresentado no monitor 

da máquina. 
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POTENCIAL REPRODUTIVO DO CARANGUEJO GRAPSIDEO PACHYGRAPSUS TRANSVERSUS (GIBBES, 

1850) (DECAPODA, BRACHYURA, GRAPSIDAE), NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

PP&I201621525 

 
HENRIQUE JUNIO PEREIRA LOPES 

Orientador(a): VALTER JOSE COBO 

 

Introdução: 

A reprodução é certamente o principal mecanismo que garante a manutenção das espécies e um dos mais 

importantes processos de regulação de estoques em populações naturais (Cobo & Fransozo, 2000). 

Descrições consistentes da dinâmica do processo reprodutivo são fundamentais para a compreensão dos 

processos de recrutamento, desenvolvimento dos estoques reprodutores e sua relação com a conservação das 

espécies de modo geral. Essas investigações podem representar ainda as bases para o desenvolvimento e 

implementação de estratégias de conservação, especialmente em razão dos padrões reprodutivos poderem 

variar, mesmo em uma mesma espécie, de acordo com a variação das condições impostas pelo ambiente 

(Thorson, 1950). 

Objetivos: 

Estimar a fecundidade e potencial reprodutivo do caranguejo grapsídeo Pachygrapsus transversus, em escala 

temporal, no litoral de Ubatuba (SP). Com isso estimar o tamanho e volume dos ovos e sua variação 

segundo as fases do desenvolvimento embrionário dos ovos e caracterizar a variação da produção de ovos 

em diferentes fases adultas do ciclo de vida. O conjunto de informações obtidas contribuirá com a 

construção de uma matriz acerca da variação da dinâmica populacional de invertebrados do sublitoral 

rochoso do litoral sudeste do Brasil, providenciando registros acerca da interação dessa espécie com as 

variáveis ambientais em micro escala temporal. 

Metodologia: 

Coletas mensais durante o período de um ano serão realizadas em uma porção rochosa, na extremidade 

norte da praia Grande (23º23’00”S-45º03’30”W), com um esforço amostral de 2hrs/mês. As coletas serão 

realizadas por meio de busca ativa e os animais serão capturados manualmente; e será tomado medidas de 

salinidade e temperatura da água. Será medida a largura da carapaça, e fêmeas ovígeras identificadas pela 

presença da massa de ovos. O índice de fecundidade será a somatória do número (F) de ovos dividido pelo 

tamanho das fêmeas ovígeras (LC). As médias obtidas foram testadas, entre as espécies, por meio de 

Kruskall-Wallis (? = 0,05). Será calculada a média do número de ovos e os registros serão plotados em um 

gráfico de dispersão, sendo utilizada a largura da carapaça (LC) como variável independente (função 

potência y=axb). Para a determinação do índice reprodutivo será utilizada a fórmula sugerida por Pinheiro 

&amp; Terceiro (2000). Os ovos serão medidos quanto ao maior diâmetro para estimar o volume. As massas 

de ovos serão identificadas pelo estágio de desenvolvimento embrionário como Inicial e Final. Os ovos e as 

fêmeas ovígeras serão mantidos em estufa a 60 o C/24hrs. O potencial reprodutivo será estimado a partir da 

razão entre os pesos secos das fêmeas ovígeras e de suas respectivas massas de ovos, o que representará a 

quantidade de recursos investidos pelas fêmeas para a reprodução. 

Resultado: 

Caracterizar parte do processo reprodutivo da espécie selecionada, cujas informações irão compor um 

quadro mais abrangente, o qual possibilitará um melhor entendimento sobre a dinâmica das populações da 

referida espécie; e a comparação da reprodução entre diferentes espécies em diferentes ambientes e 

comunidades. Representando uma das etapas de um projeto de maior alcance e o trabalho de conclusão de 

curso do discente. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO CARANGUEJO ERIPHIA GONAGRA: VARIAÇÃO TEMPORAL DO 

POTENCIAL REPRODUTIVO EM UMA POPULAÇÃO DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO  

PP&I201629713 

 
ALINE INÁCIA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA 

Orientador(a): VALTER JOSE COBO 

 

Introdução: 

Existem variações de padrões reprodutivos entre crustáceos, considerando vários fatores principalmente o 

habitat (SANTOS & NEGREIROS-FRANSOZO, 1999). Estimar a fecundidade é uma investigação 

importante para compreender a dinâmica de população (LUPPI et al., 1997) e possui papel significativo para 

definição do potencial reprodutivo das fêmeas (LÓPEZ et al., 1997). Utilizam-se dois critérios para avaliar a 

energia que as fêmeas destinam à reprodução: o Esforço Reprodutivo (RE - reproductive effort), e o 

Investimento Reprodutivo (RO - reproductive output). O RE representa a energia que o organismo é capaz 

de assimilar para a reprodução, o qual compreende componentes importantes que determinam padrões 

reprodutivos interespecíficos de caranguejos (HINES, 1982; LEONEL 2013). Como é difícil avaliar a 

energia direcionada a reprodução, o critério mais comumente usado entre os Decapoda é o RO, 

tradicionalmente estimado como a razão do peso seco da massa de ovos e peso seco das fêmeas ovígeras 

(CLARKE et al., 1991). 

Objetivos: 

Descrever a reprodução do caranguejo E. gonagra, como a fecundidade e o potencial reprodutivo, em escala 

temporal, no litoral norte do Estado de São Paulo, de modo a contribuir com a compreensão da estratégia 

reprodutiva adotada por essa espécie na zona do entre-marés. Estimar o tamanho e o volume dos ovos de E. 

gonagra, identificando as fases do desenvolvimento embrionário e caracterizar a variação da produção de 

ovos em função das diferentes fases adultas do ciclo de vida de E. gonagra. 

Metodologia: 

As coletas serão realizadas mensalmente, de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, no costão rochoso da praia 

Grande, Ubatuba. Os animais serão capturados manualmente com o auxílio de facas e hastes de metal, para 

acessar as frestas entre as rochas e as colônias do poliqueto sabelaríedo Phragmatopoma lapidosa. As coletas 

terão um esforço de captura de duas horas/mês e os indivíduos coletados serão imediatamente 

individualizados em bolsas plásticas. Ainda no local de amostragem, será tomada a temperatura da água em 

três momentos, e coletadas três amostras para as medidas de salinidade. Os caranguejos capturados serão 

congelados e transferidos para o laboratório de Zoologia da UNITAU. Para as análises, os indivíduos serão 

previamente descongelados em temperatura ambiente e serão identificados quanto ao sexo, estágio de 

desenvolvimento juvenil ou adulto, e as fêmeas ovígeras serão separadas e mensuradas quanto a maior 

largura da carapaça (LC) e terão sua massa de ovos retirada dos pleópodos, preservada em solução de etanol 

(70%). Posteriormente os ovos serão desidratados em estufa a 70? C durante 48 horas, e pesados em balança 

analítica. Para a estimativa da fecundidade serão retiradas subamostras de 100 ovos de cada massa e 

contados em placa de Petri reticulada sob microscópio óptico, em seguida será aplicada a técnica 

matemática de regra de três para estimar a quantidade de ovos de cada massa. Os ovos serão identificados 

quanto ao estágio de desenvolvimento inicial ou final, conforme descrito por Boolootian et al. (1959) e 

serão mensurados quanto ao maior e menor diâmetro para estimativa do volume. Períodos de pico de 

eclosão das larvas serão acessados pela variação temporal da presença de massas de ovos finais. O potencial 

reprodutivo será estimado como a razão entre os pesos secos das fêmeas e suas massas de ovos, 

representando a quantidade de recursos investida para reprodução. 

Resultado: 
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Descrever uma parte do processo reprodutivo da espécie selecionada, cujas informações irão compor um 

mapa abrangente do potencial reprodutivo desse animal, que permitirá comparar a reprodução de diferentes 

espécies em diferentes ambientes. Além disso, essas investigações podem representar as bases para o 

desenvolvimento e implementação de estratégias de conservação e gerenciamento costeiro, especialmente 

em razão dos padrões reprodutivos que podem variar em uma mesma espécie, de acordo com a diversidade 

das condições impostas pelo ambiente. 
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PERSPECTIVAS SOBRE O RISCO EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS POTENCIALMENTE PERIGOSAS  

PP&I201618009 

 
DANIELA SOUZA ARAÚJO 

Orientador(a): EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON 

 

Introdução: 

O International Labour Office - ILO (2013) – baseado em dados da Organização Internacional do Trabalho - 

OIT - estima que 2,34 milhões de pessoas morrem a cada ano em acidentes de trabalho e doenças, indicando 

que cerca de dois milhões dessas mortes seriam causadas por doenças relacionadas com trabalho. No Brasil, 

o Relatório do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - sobre a Estratégia Nacional para Redução dos 

Acidentes do Trabalho 2015-2016 indica que no período de 1988 a 2013 ocorreram 14.566.870 acidentes e 

doenças do trabalho, enquanto que entre 1996 e 2011 foram notificadas 47.597 mortes no trabalho. A 

distribuição dos acidentes do trabalho pelos setores econômicos demonstra que alguns segmentos podem ser 

considerados como de alto risco, enquanto outros de menor risco. Esses dados corroboram para a 

necessidade de entender as perspectivas que vem sendo estudadas sobre o risco em trabalhos potencialmente 

perigosos. 

Objetivos: 

Identificar as perspectivas sobre o risco em trabalhos que envolvem atividades potencialmente perigosas nas 

publicações em português, realizadas de 2006 a 2016, em bancos de dados de domínio público, disponíveis 

na internet. 

Metodologia: 

Para compreender os estados de conhecimento sobre a abordagem do risco em trabalhos que envolvem 

atividades potencialmente perigosas será realizado um levantamento bibliográfico. Este mapeamento da 

literatura sobre o tema será restrito às publicações realizadas nos últimos dez anos (2006-2016), em bancos 

de dados de domínio público, disponíveis na internet em português: Biblioteca Eletrônica Scielo, Banco de 

Dados de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Para identificar as publicações 

relacionadas ao tema de pesquisa serão selecionadas as que possuírem os descritores "risco" e "trabalho" em 

seu título. Após a seleção pelo título, será realizada a leitura do resumo, para confirmar se a pesquisa 

envolve o risco na perspectiva de atividades profissionais potencialmente perigosas. Quando a delimitação 

da pesquisa sobre o alto risco das atividades profissionais abrangidas não estiver claramente definida no 

resumo, a identificação será feita com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

para trabalhos com grau de risco quatro. O método será exploratório e descritivo, com abordagem 

qualitativa para análise e interpretação dos dados obtidos. 

Resultado: 

Como resultado desta pesquisa espera-se identificar as abordagens sobre o risco em trabalhos 

potencialmente perigosos, utilizadas nas publicações dos últimos dez anos. É esperado que sejam 

identificados fatores sociais, demográficos, culturais, econômicos e políticos nas perspectivas de 

conhecimentos sobre o risco utilizadas nas pesquisas. 
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RESILIÊNCIA DE IDOSOS: VIVÊNCIAS E SABERES SOBRE A ENCHENTE DE 2010 EM SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA  

PP&I201623459 

 
LEDA NARDI 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

São Luiz do Paraitinga é um município situado no Vale do Paraíba que conta com pouco mais de 10.000 

habitantes, dos quais 15% são idosos. Em janeiro de 2010 a cidade foi destruída pela maior enchente de que 

se tem notícias na sua história, deixando parte da população desabrigada e desolada. No período 

subsequente ao evento, enquanto os prédios aos poucos eram reconstruídos e as atividades cotidianas 

retomadas, observou-se a morte de muitos idosos residentes no município. Esta pesquisa se propõe a ouvir 

como um grupo de idosos vivenciou esse evento, para que se possa conhecer como era para eles viver nesta 

cidade antes da enchente, os desafios e formas de lidar com eles, relacionando este cotidiano com a o 

momento e o período que se seguiu à enchente. 

Objetivos: 

Pretende lançar mão do constructo teórico da resiliência para identificar o significado deste evento e as 

repercussões na vida pessoal de cada idoso. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se caracteriza como exploratória e descritiva. Os sujeitos serão 

escolhidos através da técnica snowball, na qual o primeiro entrevistado indicará demais sujeitos que avalia 

terem passado por situação semelhante à sua, ou seja, vivenciado o evento da enchente. A questão 

norteadora será: Como o (a) senhor (a) vivenciou a enchente de 2010? Os dados serão analisados através da 

Análise de Conteúdo. Os dados serão apresentados sob a forma dissertativa, por se tratar de uma pesquisa 

exploratória-descritiva. 

Resultado: 

Ao final, pretende-se analisar como ocorreu o processo de resiliência deste grupo de idosos salientando 

como ocorreu o processo de desenvolvimento humano. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA MÚSICA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

PP&I201669653 

 
ALESSANDRO CABRAL DE VASCONCELOS 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

O presente trabalho investigará se a prática da educação musical no 8º e 9º ciclos do ensino fundamental 

está interferindo nas representações sociais da música para os alunos e colocando a percepção, a apreciação 

e a prática musical de uma forma mais significativa para o desenvolvimento humano do jovem estudante. 

Atualmente, na área da música, vemos surgir os cursos de Licenciatura Plena em Música, suplantando os 

antigos cursos de licenciatura plena em educação artística. A Lei 11769, publicada no Diário Oficial da 

União de 19 de agosto de 2008, altera a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituindo a 

obrigatoriedade do ensino da música nas escolas brasileiras. Pela aplicação desta lei, a música passa a ser 

conteúdo obrigatório (mas não exclusivo) dentro do componente curricular de arte. 

Objetivos: 

Investigar se a obrigatoriedade da educação musical para adolescentes do 8º e 9º ciclos do ensino 

fundamental iniciada com a Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008 está interferindo em suas representações 

sociais em relação à música. Investigaremos também qual o nível de impacto da formação especializada dos 

professores para possíveis modificações das representações sociais da música para os alunos. 

Metodologia: 

Neste trabalho investigaremos as representações sociais da música para alunos do ensino fundamental, e 

para isso, faremos um estudo transversal, comparando os alunos que possuem esta prática com alunos que 

não a possuem, para definir se a música distribuída pelas mídias de massa influenciam estas representações 

e se a educação musical está conseguindo modificar estas representações sociais da música, colocando para 

o adolescente um conceito musical mais significativo para seu desenvolvimento. 

Resultado: 

Ao término desta pesquisa esperamos obter como resultado a compreensão a respeito das representações 

sociais da música para os alunos do ensino fundamental, se eles estão sendo influenciados pelas mídias de 

massa e, ainda, se a educação musical está, de alguma forma, interferindo nessas representações para esses 

alunos. Esperamos poder contribuir para a discussão a respeito da necessidade de contratação de 

especialistas ou não como professores de música. Desse modo, esperamos poder auxiliar no ensino de 

música nas escolas a partir dos resultados desta pesquisa. A hipótese nesta pesquisa, é a de que a educação 

musical não tem mudado as representações sociais dos alunos sobre a música, devido à intensidade das 

influências musicais externas e à falta de preparo adequado dos professores que estão trabalhando esse 

conteúdo nas escolas. 
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A PRÁTICA DOCENTE E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA 

REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

PP&I201600527 

 
ALEXANDRA ROST XAVIER 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

O presente estudo busca compreender como os Orientadores Educacionais que atuam no Ensino 

Fundamental percebem a escola como espaço de garantia de direitos de crianças e adolescentes e que 

práticas pedagógicas são necessárias para que se efetive os mesmos. O estudo apresenta reflexões acerca 

dos Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no processo de formação continuada 

dos Orientadores Educacionais e o impacto na prática pedagógica na escola, esta formação se dá através da 

parceria com a Promotoria da Infância e Juventude. Considerando que os Orientadores realizam um trabalho 

preventivo na escola com foco nos alunos, famílias e nos momentos de Horário de Trabalho Coletivo (HTC) 

contribui com a formação dos professores da escola para que estes sejam multiplicadores dos conteúdos 

abordados e tenham repertório para abordar de forma transversal em sala de aula atendendo a LDB no seu 

artigo 32. 

Objetivos: 

GERAL: Analisar como a abordagem dos conteúdos de Direitos Humanos contribui para a formação de 

cidadania dos alunos e o impacto na relação professor / aluno verificando como os Orientadores percebem a 

escola como espaço de garantia de direitos. ESPECÍFICOS: Analisar as violações de direitos dos alunos; 

Verificar como a implementação do artigo 32 da LDB contribui para a formação de cidadania dos alunos e 

no relacionamento professor / aluno enquanto sujeito de direitos; Analisar a mudança de postura dos 

professores e o impacto em sua prática pedagógica através da abordagem do ECA e dos conteúdos de 

Direitos Humanos. 

Metodologia: 

A pesquisa caracteriza-se como básica, do tipo exploratória, com abordagem qualitativa do problema, pois 

não se preocupa com a representatividade numérica, mas visa conhecer trajetórias de vida e as experiências 

sociais dos sujeitos. A metodologia será a História Oral, cujo objetivo é dar voz aos sujeitos anônimos, na 

busca pelo entendimento sobre como os sujeitos compreendem o vivido. Seis dos quarenta e sete 

Orientadores Educacionais que atuam nas escolas municipais de Ensino Fundamental de São José dos 

Campos participarão da pesquisa. O critério de escolha dos profissionais será a regionalidade das escolas, 

considerando as escolas com o maior número de alunos e índices de vulnerabilidade. A participação será 

voluntária, com garantia do sigilo das identidades. O fato da pesquisadora trabalhar diretamente com a 

formação continuada dos Orientadores Educacionais facilitará o acesso para a aplicação do instrumento que 

será utilizado na pesquisa. A atuação dos Orientadores Educacionais em diferentes escolas, possibilitará 

retratar a forma como esta formação em Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente está 

impactando no trabalho pedagógico na escola. A coleta de dados será feita por meio de entrevistas 

presenciais guiadas por um com roteiro. As entrevistas serão gravadas em mídia digital, a fim de que os 

dados não se percam na transcrição. Os locais e horários das entrevistas serão definidos em comum acordo 

entre a pesquisadora e os entrevistados, não atrapalhando a rotina escolar. Para a análise de dados, será 

utilizada a técnica de triangulação, ou seja, o uso combinado de técnicas, análise dos dados obtidos nas 

entrevistas, na revisão de literatura e nas fontes documentais (Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Escolar) serão articulados dialeticamente com vistas à realização de uma análise contextualizada do espaço 

escolar como garantia de Direitos Humanos. 

Resultado: 
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Espera-se, a partir dos resultados e análises, a socialização do conhecimento por meio de publicações em 

periódicos científicos e a devolutiva aos sujeitos da pesquisa. Verificar com os Orientadores Educacionais 

que atuam no Ensino Fundamental da Rede Municipal de São José dos Campos se a formação continuada 

do projeto ECA VAI À ESCOLA realizado em parceria com a Promotoria da Infância e Juventude, está 

contribuindo com a formação pedagógica dos mesmos e se está impactando na formação dos alunos no que 

diz respeito aos Direitos Humanos e cidadania no contexto escolar, se estes direitos estão sendo efetivados e 

quais as práticas necessárias para a sua perpetuação. A divulgação dos resultados da pesquisa será 

importante para trazer melhoria na qualidade do ensino e como forma de investimento na prática pedagógica 

dos profissionais que atuam nas escolas de ensino fundamental. 
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LONGEVIDADE E GESTÃO DE PESSOAS: A QUESTÃO DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS NAS 

ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO.  

PP&I201666111 

 
FERNANDA APARECIDA ZANIN DE OLIVEIRA AQUINO 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

O envelhecimento populacional vem sendo evidenciado em vários estudos nos últimos anos, abordando este 

fenômeno como sendo uma das maiores conquistas do século XX e um dos grandes desafios do século XXI. 

Dados estatísticos demonstram que o aumento significativo no percentual de idosos para as próximas 

décadas, tem despertado interesse em estudiosos de várias áreas, por esse tema demandar novas políticas e 

práticas em várias instâncias da sociedade, tais como, saúde, lazer, aposentadoria, mercado de trabalho entre 

outras. No que se refere ao mercado de trabalho, evidencia-se cada vez mais a presença do idoso neste 

contexto, que se justifica por inúmeras razões, entre elas: necessidade de uma renda adicional, ocupação do 

tempo ocioso ou bem estar pelo trabalho desenvolvido. Sendo assim, se faz necessário compreender o 

processo de envelhecimento nas organizações produtivas e como se dá as relações estabelecidas no trabalho. 

Objetivos: 

Objetivo Geral Investigar como as organizações formais de trabalho estão se preparando para a permanência 

do idoso no mercado de trabalho, considerando a questão das relações intergeracionais, na visão dos 

gestores de recursos humanos. Objetivos Específicos • Compreender como o processo do envelhecimento 

social se apresenta na cultura; • Identificar o significado do trabalho do idoso na visão dos gestores; • 

Identificar se ocorrem relações intergeracionais no processo produtivo em organizações nacionais e 

multinacionais na região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista; • Analisar de que forma a área de gestão 

de pessoas estabelece políticas favoráveis à convivência intergeracional e suas relações com o 

desenvolvimento humano. 

Metodologia: 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as políticas e práticas de gestão de pessoas considerando o 

fenômeno da longevidade e seus desdobramentos nas relações intergeracionais. Desta forma, buscará 

compreender como as empresas nacionais e multinacionais pesquisadas estão conduzindo a convivência 

entre trabalhadores idosos e não idosos nos ambientes organizacionais. Trata-se da investigação de um 

contexto em que se estabelecem relações entre as pessoas, entre pessoas e estrutura organizacional, relações 

estas que constantemente influenciam as vivências pessoais e consequentemente no desenvolvimento 

humano. Considera-se que a realidade social é qualitativa e os acontecimentos nos são dados primeiramente 

como qualidade em dois níveis, sendo: a) em primeiro lugar, como um vivido absoluto e único incapaz de 

ser captado pela ciência; e b) em segundo lugar, enquanto experiência vivida em nível de forma, sobretudo 

da linguagem que a prática científica visa transformar em conceitos (GRANNER apud MINAYO, 1993). 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem qualitativa que abordará doze profissionais da área de 

Recursos Humanos de seis empresas nacionais e multinacionais localizadas no Vale do Paraíba Paulista, 

utilizando de entrevistas com estes profissionais, que serão analisadas a partir da técnica Análise de 

Conteúdo. 

Resultado: 

Pretende-se levantar os dados relevantes para a elaboração de uma compreensão fundamentada que 

possibilite identificar de que forma as organizações nacionais e multinacionais estão se preparando para a 

permanência do idoso no mercado de trabalho, considerando inclusive a questão das relações 

intergeracionais. Objetiva-se encontrar respostas para a compreensão de como o processo social se apresenta 

na cultura, através de fundamentação teórica e dados obtidos na entrevista. Principalmente, levantar quais os 

pontos relacionados à convivência intergeracional nas organizações de trabalho e desenvolvimento humano. 
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OS CORANTES NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL  

PP&I201602255 

 

BEATRIZ GONZAGA 

Orientador(a): THAIS REZENDE SURATY CASSIANO 

 

Introdução: 

O tema abordado neste trabalho é sobre a presença dos corantes na alimentação infantil. O corante é um 

aditivo muito presente nas indústrias alimentícias. A definição de aditivo alimentar é dado pela Anvisa, 

portaria no 540, de 27 de outubro de 1997, “e? qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 

alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, 

acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento”. A utilização dos corantes em 

alimentos é um assunto complicado, pois a justificativa do seu uso é para deixar o alimento mais atraente, 

porem em alguns casos, demonstra-se reações adversas a este alimento. 

Objetivos: 

O objetivo deste projeto é realizar uma pesquisa para verificar o conhecimento dos responsáveis, quanto ao 

consumo de corantes na alimentação infantil. Objetivo especifico Avaliar os riscos que os corantes causam 

na saúde das crianças, por meio de referências bibliográficas. 

Metodologia: 

Para este projeto serão entrevistados aproximadamente 30 responsáveis de crianças de 2 a 12 anos, de uma 

escola particular do município de Taubaté, para um estudo de frequência quantitativa do consumo desses 

alimentos que utilizam o corante. Foram escolhidos 7 alimentos industrializados, os quais costumam ser 

frequentes na alimentação infantil. Os entrevistados serão voluntários e todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados serão tabulados em Excel. ? 

Resultado: 

O resultado que se espera alcançar com este projeto, é a quantidade de responsáveis que oferecem para suas 

crianças, diariamente, alimentos que contem corante e com este projeto, conseguir alertar alguns 

responsáveis que não sabem o mal que estes alimentos podem fazer para a saúde dessas crianças quando 

utilizados em excesso 
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CULTURA E ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: ANÁLISE E REFLEXÕES SOBRE A 

PRESENÇA DA CULTURA EM LIVROS DIDÁTICOS  

PP&I201631319 

 

BRUNA DE SOUZA SILVA 

Orientador(a): KÁTIA RODRIGUES MELLO MIRANDA 

 

Introdução: 

Esse estudo advém do projeto de Iniciação Científica “Cultura e ensino de espanhol como língua 

estrangeira: análise e reflexões sobre a presença da cultura nos livros didáticos Enlaces (2010) e Síntesis 

(2011)”. A pesquisa, que se encontra em andamento, reflete sobre o desafio da pluralidade de culturas no 

ensino de E/LE (Espanhol como língua estrangeira) e a maneira como o componente cultural é integrado e 

abordado em livros didáticos brasileiros, bem como sua relação com as práticas sociais. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e documental, cujos dados serão analisados com a aplicação dos procedimentos da 

Análise de Conteúdo (2010).Assim, espera-se discutir e pensar a respeito da formação de 

instrumentos/caminhos para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil – no nosso caso, o espanhol –, com 

consciência crítica não somente a respeito de uma abordagem intercultural, mas também considerando 

sujeitos inseridos em sociedades. 

Objetivos: 

O objetivo prioritário da pesquisa é investigar e analisar o componente cultural em livros didáticos 

brasileiros elaborados para o ensino de E/LE, com apoio específico nas coleções Enlaces (2010) e Síntesis 

(2011), aprovadas pelo “Programa Nacional do Livro Didático 2012”. Pretende-se, também, por meio dos 

dados obtidos, discutir sobre possíveis dificuldades que os aprendizes e educadores de língua espanhola no 

Brasil enfrentam em relação à gama de países hispano-falantes, além de refletir ou desenvolver, na etapa 

final do desenvolvimento do projeto, sugestões de atividades que visem a uma perspectiva (sócio) 

intercultural nos processos de ensino e aprendizagem de E/LE. 

Metodologia: 

Os materiais utilizados nesta pesquisa são duas coleções brasileiras de livros didáticos para o ensino de 

E/LE Enlaces: español para jóvenes brasileños, de Osman et al, e Síntesis: curso de lengua española, de 

Martín. A pesquisa se apoia em quatro eixos: (1) Linguística Aplicada; (2) materiais didáticos; (3) formação 

de professores de espanhol no Brasil; e (4) desenvolvimento da sensibilidade intercultural. De tal maneira, 

são considerados alguns conceitos propostos por Guillén (2008), López (2005) e Fernández (2008). A 

metodologia utiliza os princípios da pesquisa qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2010) e viabiliza a 

descrição, análise e interpretação dos materiais didáticos, bem como dos sujeitos inseridos em diversas 

ações e esferas sociais. 

Resultado: 

No tocante à pluralidade linguístico-cultural nos livros didáticos brasileiros em pauta, até o presente 

momento da pesquisa foi possível identificar que, apesar de o ensino de termos linguísticos ser de extrema 

valia para a aprendizagem da língua estrangeira, os materiais didáticos serem um apoio ao professor 

autônomo e a língua e a cultura serem naturalmente indissociáveis, os materiais didáticos brasileiros para o 

ensino de E/LE apresentam dificuldades em viabilizar espaços para o desenvolvimento de uma reflexão 

mais abrangente sobre a associação língua/cultura do Outro em comparação à própria. Dedicar uma maior 

abertura à compreensão da existência de pluralidade cultural no ensino de E/LE denota o desenvolvimento 

de habilidades nos aprendizes e educadores que os permitam conhecer opções adequadas aos diferentes 

contextos e às múltiplas realidades. 
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A MILITARIZAÇÃO DA ESCOLA: UM DEBATE A SER ENFRENTADO  

PP&I201628036 

 

JEFFERSON FERNANDO RIBEIRO CABRAL 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

Conforme asseveram: Gonçalves e Sposito(2005), durante os últimos vinte anos, muitas políticas públicas 

para a redução da violência no meio escolar foram implementadas. Tais experiências argumentam ainda os 

autores que apesar de expressarem muitas vezes iniciativas fragmentadas e descontinuas também 

evidenciam a necessidade de avaliação.Tráfico de drogas, roubos, ameaças, violência física e psicológica, 

no ambiente escolar são os elementos desta questão.A militarização tem sido a solução na prática de gestão 

escolar. A rígida disciplina militar vem ganhando adeptos como, mães, profissionais da educação. A maioria 

aceita, pois, os alunos ficam longe das condições adversas de riscos vulnerabilidades, apresentam melhora 

significativa na qualidade do processo ensino aprendizagem, aprovação em vestibulares, levando muitos 

pais e ou responsáveis acreditarem que se trata de uma política “ ideal” para o combate da violência e, ao 

mesmo tempo elevar o nível da qualidade do processo ensino aprendizagem. 

Objetivos: 

Conhecer a percepção de professores da rede municipal de ensino de Taubaté acerca da violência quer 

psicológica e ou física no ambiente escolar e processo de militarização da escola, como política publica a 

mitigar seus impactos. 

Metodologia: 

Para que se possa compreender questões do ponto de vista do sujeito, é fundamental que se lance mão de 

um instrumento imprescindível, identificado por Historia Oral. Apresenta-nos Rampazzo (2010), a historia 

de vida tenta obter dados relativos á experiência íntima de alguém que tenha significado importante para o 

conhecimento do objeto em estudo. A abordagem qualitativa procura explorar fenômenos, usa instrumentos 

mais flexíveis, tem um estilo interativo de provocar e categorizar respostas às perguntas usa métodos semi 

estruturados, como entrevistas em profundidade, grupos focais e observação participante. Além disso, 

conforme aduz CHIZZOTTI (2000), a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o sujeito e o objeto, entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito De acordo com 

Martinelli (2012) a pesquisa quantitativa é importante para dimensionar os problemas com os quais 

trabalhamos, param nos trazer grandes retratos da realidade, mas insuficiente para trazer as concepções do 

sujeito. Ainda que pesem críticas ao método da pesquisa da História Oral como metodologia de pesquisa, 

Portelli (1996) defende que a subjetividade, o trabalho através do qual as pessoas constroem e atribuem o 

significado à própria experiência e à própria identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo 

do discurso. Portanto, a subjetividade não deve ser considerada um ponto negativo ou até mesmo não 

científico ao contrário. O empoderamento do sujeito que vivenciou os fatos e possui uma interpretação dos 

mesmos tornam mais ricas as fontes de dados do pesquisador. Com base nos argumentos acima elencados 

considera-se a abordagem qualitativa como a melhor forma de se atingir o objetivo da pesquisa, que é 

identificar como professores observam e consideram os atos de violência escolar e as possíveis soluções. 

Resultado: 

Identificar como os professores compreendem o fenômeno da violência tanto na escola como fora dela. 

Conhecer o tipo de resposta os professores propõem para o enfrentamento da violência na escola. Analisar 

as percepções dos professores sobre o processo de militarização da escola. 
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ESTUDO DA VISÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE CERVEJAS,TIPOS MAIS CONSUMIDOS NOS 

ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO  

PP&I201621896 

 

Orientador(a): THAIS REZENDE SURATY CASSIANO 

 

Introdução: 

A cerveja foi a primeira bebida alcoólica criada pelo homem, se tornou a bebida mais consumida no mundo. 

O mercado cervejeiro brasileiro conta com algumas empresas grandes, conhecidas mundialmente. Existem 

vários tipos desta bebida, essas são diferenciadas de acordo com o tipo de fermentação, o teor alcoólico, o 

tipo de matéria prima utilizada na fabricação, dentre outros. Os ingredientes utilizados são basicamente a 

água, o malte e o lúpulo, seguido da adição de algum adjunto cervejeiro. 

Objetivos: 

O objetivo deste projeto é identificar o tipo mais consumido nos dois estados, verificar o conhecimento do 

consumidor quando a bebida, analisar a visão do mercado cervejeiro e o motivo da escolha de tal tipo de 

cerveja, 

Metodologia: 

A pesquisa sera realizada atraves de um questionário de 12 perguntas, realizado online, com consumidores 

de cerveja, maiores de 18 anos, que residem no estado de SP e de MT, em um total de 70 pessoas, sendo 35 

de SP e 35 de MT, e estas pessoas irao preencher o TCLE. A tabulação dos dados sera realizada pelo Excel, 

Resultado: 

Como resultado esperamos que exista uma diferença entre os tipos escolhidos pelos consumidores de 

diferentes estados, devido aos costumes, ao clima local er ao motivo do consumo. 
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SER PROFESSOR: O TRABALHO DA DOCÊNCIA EM DIFERENTES TEMPOS DE ATUAÇÃO  

PP&I201663508 

 

ADRIANA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

Essa pesquisa quer analisar como as mudanças do mundo do trabalho da docência afetam as competências 

profissionais de docentes do Ensino Básico, com tempos diferentes de atuação. Este estudo se justifica 

diante da complexidade social, dos avanços tecnológicos e científicos, do desenvolvimento econômico, que 

invadem a escola e contextualizam o trabalho do docente. Quer analisar professores de escolas públicas 

municipais de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Visa delinear o perfil do professor, suas 

necessidades, competências e contingências do seu trabalho, sob a perspectiva do próprio professor. Quer 

comparar o ser professor de hoje em relação ao ser professor de alguns anos atrás. Será uma pesquisa 

qualitativa e terá como técnica de coleta de dados entrevistas com professores. Serão abordados, seis 

professores, em dois grupos: três docentes com a experiência de 3 a 5 anos e outro, com três docentes, com 

15 a 20 anos de atuação. 

Objetivos: 

1 Objetivo Geral Analisar como as mudanças do mundo do trabalho da docência afetam as competências 

profissionais de docentes do Ensino Básico com tempos diferentes de atuação. 1.1 Objetivos Específicos - 

Delinear o perfil do professor, suas necessidades, competências e contingências do seu trabalho. - Conhecer 

a percepção do professor diante de seu trabalho como docente. - Conhecer e comparar a competência 

profissional necessária ao professor com tempo de atuação entre 3 a 5 anos e entre 15 a 20 anos. - Identificar 

possíveis mudanças no mundo do trabalho de diferentes professores. 

Metodologia: 

Este estudo se caracterizará por uma pesquisa de campo. Será uma pesquisa do tipo exploratória, numa 

abordagem qualitativa, visto que tem por fim uma maior familiaridade com o problema, colocando-o em 

evidência. Concomitante, será uma pesquisa descritiva, pois “tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (GIL, 1991, p. 46). Para tal se organizarão entrevistas que serão realizadas com os professores da 

Educação Básica. A entrevista será semiestruturada, de forma que permita a identificação de competências 

profissionais do professor. Tal procedimento se dará com o intuito de delinear o perfil do docente, bem 

como traçar um quadro comparativo do ser professor ontem e hoje. Por envolver seres humanos, a coleta de 

dados, desta pesquisa será submetida, à instituição em que será desenvolvida e ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Taubaté (CEP-UNITAU), que tem por fim defender os interesses dos sujeitos 

da pesquisa, para preservar sua integridade, dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos. Após a aprovação, de ambas instituições, diante de protocolo, será solicitada a 

autorização dos professores participantes bem como dos locais em que estão inseridos. As entrevistas serão 

gravadas em “mídia digital”, transcritas e posteriormente analisadas sob a fundamentação teórica advindas 

de autores como Tardif (2014), Perrnoud (2000, 2001) e outros. Os dados obtidos nas entrevistas serão 

verificados e analisados, de forma criteriosa por meio de análise de conteúdo, que significa dizer: considerar 

instrumentos metodológicos, que se apliquem a discursos diversificados, que possam explicitar, por meio da 

dedução e inferência, as questões interpretativas, que envolvam o objeto de estudo, entre dois polos: o da 

objetividade e da subjetividade. 

Resultado: 
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Espera-se que esse estudo possa servir de referência para futuras formações de professores e ainda possa 

permitir aos docentes, uma vez que se identifique com esse processo, subsídios e aportes para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Os dados serão apresentados sob o formato de texto e de quadros 

comparativos que permitam a compreensão das competências profissionais do professor, seu perfil e a 

influência das mudanças no trabalho deste docente. 
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A ATENÇÃO À SAÚDE NA ESCOLA EM TRAJETÓRIAS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO  

PP&I201686785 

 

LUCIANA SIQUEIRA MACHADO DE MELO 

Orientador(a): MARIA AUXILIADORA ÁVILA DOS SANTOS SÁ 

 

Introdução: 

A motivação da pesquisa surgiu de minha trajetória como docente em saúde, onde observei situações e 

vivenciei acontecimentos marcantes à saúde dos escolares e nas ocasiões surgiam dúvidas do preparo dos 

professores para o atendimento. Há o entendimento de que o ambiente escolar é um espaço significativo na 

formação de crianças e jovens em processo de construção do conhecimento, formação de valores e hábitos 

favoráveis à saúde. Assim, é possível afirmar que a escola tem um papel fundamental na aquisição de 

atitudes e conhecimentos relacionados com a promoção da saúde e prevenção da doença, sendo necessário 

compreender a saúde escolar e os programas interdisciplinares existentes na comunidade escolar, além da 

dimensão pessoal e história do professor como facilitador deste processo. Buscaram discutir o protagonismo 

e a responsabilidade dos professores pelo cuidado dos escolares. Na saúde escolar, o professor, 

multiplicador de ideias, deve estar qualificado para abordar o conceito saúde. 

Objetivos: 

Objetivo Geral Compreender os momentos que constituem as situações relativas à atenção à saúde na 

escola, presentes nas trajetórias de professores que atuam no ensino médio. Objetivos Específicos - 

Conhecer as concepções do professor sobre a atenção em saúde na escola; -Conhecer como são 

desenvolvidas as competências do professor na escola relacionadas à saúde do escolar; - Identificar os 

acontecimentos marcantes vivenciados pelos professores durante suas trajetórias profissionais; - Conhecer 

as ações e estratégias adotadas pelos docentes frente às situações de atenção à saúde na escola 

Metodologia: 

Para a realização dessa pesquisa faz-se necessário adotar um método que possibilite alcançar o objetivo de 

compreender os momentos que constituem as situações de enfrentamento em relação à atenção à saúde na 

escola, presentes nas trajetórias de professores que atuam no ensino médio. O método adotado será a 

abordagem qualitativa em uma perspectiva biográfico-narrativo, por meio de uma relação dialógica entre 

pesquisador e participante que permitirá a coleta de narrativas que expressem as experiências vivenciadas ao 

longo da vida profissional docente. Considerar a subjetividade das histórias e vivências que são narradas 

pelas pessoas possibilita a compreensão do desenvolvimento da carreira profissional e o que há de 

significativo nestas trajetórias O instrumento a ser utilizado será a entrevista reflexiva, semi-dirigida, 

orientada por uma pergunta desencadeadora e a análise dos dados a partir da organização e posterior 

sobreposição dos biogramas.Assim, as narrativas como metodologia de pesquisa valorizam e exploram as 

extensões pessoais dos sujeitos, seus afetos, sentimentos e trajetórias de vida, e levam ao conhecimento da 

complexidade das interpretações que os pesquisados fazem de suas experiências e ações, sucessos e 

fracassos e dos problemas que enfrentam. 

Resultado: 

Esperam-se levantar os dados relevantes para a compreensão dos momentos que constituem as situações de 

enfrentamento em relação à atenção à saúde na escola, presentes nas trajetórias de professores que atuam no 

ensino médio. Objetivando encontrar respostas para a compreensão das competências do professor na escola 

relacionadas à saúde do escolar, utilizando a abordagem qualitativa em uma perspectiva biográfico-

narrativa. Principalmente, discutir a visão do professor sobre a presença do enfermeiro na escola e conhecer 

as ações e estratégias utilizadas pelos docentes frente às situações de atenção à saúde na escola, bem como 

identificar os incidentes em saúde vivenciada na trajetória do profissional docente e como isso tem 

desencadeado diferenciações nas práticas docentes. Os dados, sob a forma de biogramas, poderão ser 

utilizados para a compreensão do papel de professores que atuam no ensino médio e as situações de 

enfrentamento em relação à atenção à saúde na escola. 
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A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA NA LICENCIATURA E SUAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS ABORDADAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.  

PP&I201619902 

 

CAMILA FORNACIARI FELCIO 

Orientador(a): VIRGÍNIA MARA PRÓSPERO DA CUNHA 

 

Introdução: 

A cada movimento, gestos e expressões a ginástica vai conquistando cada vez mais o encanto das pessoas. 

Através de acrobacias, formas que o corpo desenha no ar, maneiras diversas de se deslocar, girar, balançar e 

saltar; instiga indivíduos a experimentar sua prática. Apesar de ser vista como um esporte de auto 

rendimento e com muitas cobranças de resultados pelos técnicos; a proposta das práticas pedagógicas da 

ginástica artística na educação física escolar é contrária, ela tem como objetivo proporcionar experiências 

novas as crianças e adolescentes, de maneira divertida, prazerosa e lúdica. A educação física com o objetivo 

de desenvolver e aprimorar habilidades corporais e capacidades motoras do indivíduo, além de trabalhar 

aspectos culturais, sociais e cognitivos, pode ter como suporte os elementos básicos da ginástica artística. 

Objetivos: 

Verificar e analisar a formação acadêmica em ginástica artística nos cursos de licenciatura em educação 

física, e as respectivas prática pedagógicas de ginástica artística dos professores de educação física na rede 

municipal de ensino de uma cidade do Vale do Paraíba/SP. 

Metodologia: 

O presente projeto irá abordar questões pertinentes sobre a ginástica artística, na formação de professores e 

suas práticas no ambiente escolar. Para o desenvolvimento do projeto, optou-se pelo estudo transversal, ou 

seja, apenas uma determinada amostra em um determinado momento. Analisar a formação profissional e as 

práticas de GA nas escolas traduz a presente pesquisa como pesquisa de campo, com caráter qualitativo, tipo 

etnográfico, com o objetivo de analisar as experiências de cada sujeito e dar valor e significado para cada 

resposta dos questionários. A população desta pesquisa será composta por professores de várias escolas de 

uma cidade do vale do Paraíba. As escolas serão selecionadas aleatoriamente. Serão utilizados três 

instrumentos: um questionário para os professores de educação física atuantes na educação básica, análise 

documental dos planos de ensino de educação física das escolas e o plano de ensino da disciplina ginástica 

artística de uma determinada universidade, e por fim, uma entrevista com o professor da disciplina de GA, 

formador na licenciatura. 

Resultado: 

Embora o curso de licenciatura em educação física, contempla a disciplina ginástica artística, tem se 

observado a pouca ou quase nula prática pedagógica desta modalidade nas aulas de educação física escolar. 

Espera-se por meio deste estudo, verificar a causa da dificuldade de se aplicar a ginástica artística na 

educação básica, sendo está também, uma modalidade de grande importância para o desenvolvimento global 

do individuo. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO MEL DE APIS MELLIFERA E TETRAGONISCA ANGUSTULA NO 

CRESCIMENTO E VIABILIDADE DE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS  

PP&I201632389 

 

BRUNA SATIE FUCUDA, MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO, SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS 

Orientador(a): CÉLIA REGINA GONÇALVES E SILVA 

 

Introdução: 

Lactobacilos fazem parte de um grupo de bactérias denominadas de LAB (bactérias ácido- láticas), um 

grupo extremamente heterogêneo, com membros designados pela sua capacidade de produzir ácido lático 

tanto por homofermentação quanto por heterofermentação. Essas bactérias são amplamente utilizadas na 

indústria de laticínios devido as suas atividades probióticas, que quando administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro, promovendo a flora bacteriana no intestino e sendo 

eficazes em tratamentos de doenças gastrointestinais de humanos e animais. A adição do mel a essas 

bactérias funciona como uma fonte de energia para seu desenvolvimento e foi descrito como benéfico ao 

crescimento e viabilidade das mesmas, uma vez que a presença de certos oligossacarídeos no mel fornece 

uma potencial atividade prebiótica. 

Objetivos: 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito de dois tipos de mel, um produzido pela abelha da 

espécie Apis mellifera (europeia) e o outro produzido pela Tetragonisca angustula (jataí), no crescimento e 

viabilidade de culturas de bactérias ácido-láticas da espécie Lactobacillus rhamnosus. 

Metodologia: 

Serão preparados tubos mãe contendo 0,6 mL de solução de mel a 50% pasteurizado; 9,4 mL de suspensão 

de Lactobacillus rhamnosus a 107/mL; e 1,128 g de leite em pó desnatado Molico esterilizado. No tubo 

controle o mel será substituído por água destilada. Esses tubos serão incubados a 36º por 24 horas, após esse 

período serão mantidos a 7ºC até serem utilizados. Nos intervalos de tempo de 0; 72 horas; e 7 dias após a 

incubação, serão preparados tubos diluídos com parte das soluções presentes nos tubos-mãe, na proporção 

de 1 mL para a solução e 9 mL de água destilada até obter a concentração de 10-4. As diluições serão 

semeadas em duplicatas em ágar MRS, e mantidas em temperatura de geladeira por 24 horas. Em seguida, 

serão contados Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por placa para avaliar a viabilidade e o 

crescimento dos lactobacilos. Esse experimento será realizado utilizando os dois tipos de mel e o controle 

(sem mel); e repetido por 4 vezes. 

Resultado: 

Espera-se observar a atividade prebiótica de ambos os méis sobre Lactobacillus rhamnosus, aumentando 

com isso o tempo de viabilidade e a manutenção de suas propriedades probióticas. Os resultados serão 

analisados e testes estatísticos serão aplicados. 
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ANÁLISE DE COEVOLUÇÃO FUNCIONAL DE AMINO ÁCIDOS NA FAMÍLIA DAS FOSFATASES DE BAIXO 

PESO MOLECULAR POR DINÂMICA MOLECULAR  

PP&I201649199 

 

MARCELO QUERINO LIMA AFONSO  

Orientador(a): LUCAS BLEICHER 

 

Introdução: 

Fosfatases de baixo peso molecular são uma das três famílias existentes de Tirosino Fosfatases com papéis 

importantes na sinalização intracelular de processos como crescimento, diferenciação e proliferação através 

de suas interações com diversos tipos de substratos. Através da utilização de técnicas desenvolvidas por 

nosso grupo para a detecção de correlações de amino ácidos no alinhamento múltiplo na família das 

fosfatases de baixo peso molecular e através da revisão de artigos relacionados a estas posições nós 

elucidamos a função e os possíveis significados biológicos de várias comunidades compostas por pares 

coevoluídos de amino ácidos. Comunidades relacionadas ao sítio ativo enzimático e a pontes de hidrogênio 

conservadas foram encontradas além de comunidades relacionadas à diferenças de carga na cavidade do 

sítio ativo entre Fosfatases de Baixo Peso Molecular e uma classe de Arsenato redutases bacterianas 

pertencentes a esta família. 

Objetivos: 

Elucidar o significado da correlação entre uma Cisteína e uma Glicina pertencentes ao loop de interação ao 

fosfato (P-loop) através de Dinâmicas Moleculares da Tirosino Fosfatase Humana citoplasmática da 

isoforma A tipo selvagem e da mutação G14A. 

Metodologia: 

Extraímos a cadeia proteica da estrutura cristalográfica Tirosino Fosfatase Humana citoplasmática da 

isoforma A PDB:3N8I. Todas as Histidinas foram tratadas na forma delta, como já havia sido verificado por 

ensaios experimentais. Após a adição dos hidrogênios, asseguramos que o N-terminal incompleto da 

proteína fosse adequadamente tratado pela adição de uma ligação covalente a uma molécula de metano. 

Realizamos então um passo de hidratação do sistema através da inclusão em uma caixa dodecaédrica de 

água do tipo TIP3P juntamente à adição de íons Sódio e Cloro a uma concentração fisiológica de forma a 

manter a neutralidade do sistema. 10000 passos de minimização do sistema foram realizados utilizando um 

algoritmo de steepest-descent seguidas por uma etapa equilíbrio de dois nanossegundos. Todo o preparo do 

sistema, as simulações de Dinâmica Molecular e as análises foram realizadas utilizando o pacote 

GROMACS e do software de visualização molecular VMD através do campo de força united atom 

GROMOS 53a6 pelo tempo total de 2 microssegundos com tempo de integração de dois femtossegundos. 

Resultado: 

Esperamos obter mudanças conformacionais significativas na distância entre duas Cisteínas do sítio ativo 

que formam uma ponte dissulfeto em condições de estresse oxidativo da célula, dada a presença da mutação 

de Glicina para Alanina. Esperamos obter simulações de similaridade significativas à estudos envolvendo 

ressonância magnética nuclear desta enzima. 
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EXPERIMENTAÇÃO E FORMAÇÃO HUMANA : DANÇAS POPULARES NO CONTEXTO EDUCACIONAL  

PP&I201643235 

 

LERRINE MARIE TÁBATA CARVALHO SCHILDBERG 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

 

Introdução: 

O presente estudo tem por objetivo apresentar o estudo intitulado " Experimentação e formação humana: 

danças populares no ambiente educacional", tem por meta ampliar discussões acerca das danças populares 

na escola, bem como, suscitar reflexões acerca do seu papel na representatividade da cultura popular 

brasileira. Para tanto, será ilustrado o trabalho de Mestre Paizinho nas escolas municipais de Taubaté, 

reconhecido como mestre da cultura popular, condecorado pelo Ministério da Cultura. Por meio da 

metodologia da história oral de vida pretende-se apresentar as práticas brincantes do colaborador, bem 

como, abordar temáticas que contemplem a cultura popular relacionada às possibilidades expressivas do 

corpo no contexto educacional. À guisa de conclusão, os resultados esperados perpassam pela valorização 

da arte popular no que tange à dimensão corporal, configurando na escola um modelo de educação física, 

quanto ao ensino de danças populares que contribuem no processo de desenvolvimento humano. 

Objetivos: 

Discutir aspectos relacionados à aplicabilidade das danças populares brasileiras no contexto educacional, 

tendo como base as oficinas promovidas por um Mestre da cultura popular tradicional nos estabelecimentos 

de ensino do município Taubateano. 

Metodologia: 

O presente estudo de natureza básica e qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, por meio da 

metodologia da história oral , mais especificamente a história oral de vida, tem como objetivo desvelar 

aspectos subjetivos, permeadas pelas práticas ministradas pelo colaborador intitulado " Mestre Paizinho". A 

utilização do método justifica-se por constituir-se uma metodologia que possui em sua vertente a 

possibilidade interdisciplinar, bem como a averiguação de diversas elementos complementares como: fotos, 

vídeos, fontes oriundas de jornais e revistas os quais conjuntamente irão compor a pesquisa, 

fundamentando, portanto, a utilização da presente metodologia. 

Resultado: 

Pretende-se suscitar reflexões acerca das danças populares no contexto educacional em consonância com as 

vertentes vislumbradas pela representação cultural, bem como, instigar o leitor acerca da relevância da 

prática das manifestações brincantes de cunho popular na escola. 
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DEFICIÊNCIA VISUAL ADQUIRIDA NA VELHICE: O CASO DO DIABETES MELLITUS  

PP&I201672761 

 

CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA, MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

Na fase de vida da velhice, as transformações morfofuncionais naturais do processo de envelhecimento 

podem evidenciar a diminuição da capacidade funcional, a redução da capacidade de trabalho e da 

resistência, bem como perdas nos papéis sociais, psicológicos, motores e afetivos. Embora esse processo se 

apresente de forma heterogênea entre as pessoas, algumas condições fisiológicas favorecem o crescimento 

de doenças crônicas. Como exemplo, o crescimento do Diabetes Mellitus (DM) na população brasileira, 

principalmente no público idoso. O DM pode prejudicar de forma importante a capacidade funcional do 

idoso, gerando consequências como: amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares, encefálicas e 

a cegueira; ocasionando-se diminuição na qualidade de vida inclusive em suas funções ocupacionais, 

requerendo muito de sua capacidade adaptativa na vida cotidiana. 

Objetivos: 

O objetivo do presente estudo é apresentar resultados parciais referentes a deficiência visual e o DM de 

pesquisa que se encontra em desenvolvimento, de caráter qualitativo, que teve como objetivo investigar na 

velhice o processo de resiliência de idosos que adquiriram deficiência visual, ao longo de seu ciclo de vida. 

Metodologia: 

Os dados foram coletados junto a oito idosos diagnosticados com deficiência visual que frequentavam um 

Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão, localizado em um município do vale do 

Paraíba paulista. Apresenta-se, recorte dos dados biosociodemográficos coletados dos prontuários dos 

participantes em formulário próprio preenchido pelo próprio pesquisador. 

Resultado: 

Os dados obtidos indicaram que: quatro eram mulheres e quatro homens, com idades que variaram entre 60 

e 70 anos. Constatou-se que 75% dos participantes tinham o diagnóstico oftalmológico de Retinopatia 

Diabética, mostrando a repercussão do DM no desenvolvimento de deficiência visual. Esse resultado 

corrobora as informações do Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011), do Censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010) e da Organização Mundial de Saúde, que referem o crescimento de 

doenças crônicas, como o DM sendo uma das causas frequentes de cegueira no idoso. 
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ESTUDO DE ÍONS MAIORES NO EXTRATO AQUOSO DE PARTICULADO ATMOSFÉRICO EM SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS  

PP&I201672689 

 

WELISON MICHAEL GUIMARÃES ANDRADE, CAROLINE KAKO OSTERMANN 

Orientador(a): MARIA CRISTINA FORTI 

 

Introdução: 

O Material Particulado Inalável (MP10) é o mais estudado por estar associado com problemas de saúde. 

Suas partículas são classificadas em grossas (MP2,5-10 µm) e finas (MP?2,5µm). Na fração solúvel do 

MP10 são encontrados os íons de interesse deste estudo (Na+, K+, Mg2+, Ca2+,NH4+, Cl-, NO3-, SO42 ). 

Apesar de nos últimos anos a CETESB tenha aumentado seu número de pontos de estudos, a rede de 

monitoramento e fiscalização do MP10 ainda é exíguo, uma vez que, esse parâmetro é um dos principais 

indicadores da qualidade do ar nos centros urbanos. Dessa maneira, torna-se importante expandir essas 

avaliações para outras cidades, como as de médio porte e até mesmo as de pequeno porte, pois, pouco se 

conhece das características físico-químicas e dos efeitos da poluição nessas cidades. Com base nesse 

argumento, o município de São José dos Campos, Cachoeira Paulista e a cidade de São Paulo foram alvos 

deste estudo. 

Objetivos: 

Este estudo visa caracterizar quimicamente os aerossóis de São José dos Campos,Cachoeira Paulista e São 

Paulo, aferindo algumas espécies em sua fração solúvel, estimando as diferenças entre o período chuvoso e 

seco. 

Metodologia: 

Estudo realizado no Estado de São Paulo em três locais: São José dos Campos, Cachoeira Paulista e São 

Paulo Capital. As coletas foram realizadas semanalmente com amostragem de 24 horas no Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de São José dos Campos, no INPE de Cachoeira Paulista e no 

Instituto de Botânica da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do estado de SP. As amostras foram obtidas 

utilizando-se um coletor dicotômico tipo “Gent”- Stacked Filter Unit (SFU) com dois estágios. O 

amostrador utilizado permite coletar amostras com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (particulado 

inalável) divididas em MP 2,5 – 10 (micra) moda fina e MP>2,5(micra) moda grossa. Nessas amostras, é 

preparado um extrato aquosos no que são dosados os ânions (cloreto, nitrato e sulfato) e os cátions (sódio, 

amônio, potássio, cálcio e magnésio) maiores no extrato aquoso. Utilizando como substrato de coleta 

membranas de policarbonato (Millipore), com diâmetro de 47 mm e 0,4 µm de porosidade para a moda fina 

e 8,0 µm de porosidade para a moda grossa, montadas em um porta filtro conectado ao amostrador. A 

quantidade de MP, nas duas modas foi determinada utilizando-se o método gravimétrico. E quanto à 

concentração volumétrica do particulado foi calculada efetuando a diferença entre o peso final e o inicial do 

filtro dividida pelo volume amostrado. O extrato aquoso foi obtido solubilizando-se a amostra contida no 

filtro com 30 ml de água ultrapura tipo II. As dosagens químicas foram realizadas utilizando-se a técnica de 

cromatografia iônica a líquido com um equipamento metrhom 850 Professional IC. Foi realizada a média 

aritmética dos resultados e outras análises estatísticas foram realizadas pelo programa statgraphics com o 

procedimento de Tukey honestamente significante diferença (HSD). O processo consiste na comparação 

múltipla para determinar que as médias são significativamente diferentes a partir da qual outros. 

Resultado: 
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Os resultados apontam um gradiente de concentração decrescente entre o local com intensa urbanização e a 

zona rural. Porém alguns íons mostram ao contrário como o Potássio (K+) que em sua fração grossa 

apresenta sua concentração bem maior que os demais pontos, o Magnésio (Mg+2) por sua vez, em sua moda 

fina é bem menor em São Paulo do que em outro ponto. Tanto para moda fina quanto grossa há uma 

predominância do ânion sulfato, similarmente é o que ocorre com os íons nitrato (NO3-) e amônio (NH4+). 

Em épocas de chuvas as concentrações em das espécies diminuem na atmosfera, porém cada local de estudo 

tem sua singularidade e não podemos ignorar ao fato de que meses que teoricamente são considerados 

chuvosos não houve o fenômeno. Mas em grande parte a concentração dos íons diminuíram com as chuvas, 

isso fica mais evidente ao analisar o material particulado da fração fina. 
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO? NARRATIVAS DE EDUCADORES SOBRE O IDEB EM SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS – SP  

PP&I201601036 

 

FERNANDA ARAUJO CORONADO 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Esta pesquisa tem como contexto o estudo dos fatores que impactam com efetividade nos resultados de 

desenvolvimento da educação no ensino fundamental de São José dos Campos – SP, levando em 

consideração o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Este trabalho pretende 

compreender qual a percepção de gestores e professores sobre estes índices de avaliação da educação e 

analisar qual o impacto disso em sua atuação profissional. Esta questão será estudada em 4 escolas. Assim, 

selecionaremos os dois melhores e os dois piores índices da rede do município de São José dos Campos. O 

estudo será realizado através de entrevistas de história oral gravadas com um gestor – especialmente diretor 

– e um professor das duas escolas com maiores notas no IDEB de 4ª série/5° ano no ano de 2011, levando 

em consideração seu comportamento em 2013 e das duas menores notas com estas mesmas informações. 

Objetivos: 

Identificar na narrativa de gestores e professores quais os sentidos e significados atribuídos ao IDEB e 

verificar quais os elementos intra e extraescolares associados por eles ao desenvolvimento da educação no 

ensino fundamental de São José dos Campos – SP. 

Metodologia: 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva cuja abordagem é qualitativa. Compreende a 

pesquisa exploratória, pois tem por objetivo definir objetivos e buscar informações em relação a um dado 

assunto. Tem por objetivo ainda descobrir as relações existentes entre suas variáveis (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2007). E é exatamente esta a ideia desta pesquisa: compreender as relações existentes entre os 

fatores escolares e os resultados obtidos pelo IDEB sob a ótica de educadores. Busca familiarizar-se com a 

situação, verificando o impacto destes resultados na atuação destes profissionais. É verificada como 

descritiva, pois observa, registra, analisa e relaciona fatos. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Neste 

sentido, esta pesquisa também analisará fatores escolares e procuraremos descrevê-los, sendo eles relativos 

às condições sociais dos alunos, econômica destes e de seus pais, grau de instrução e conhecimento, dentre 

outros. É de natureza qualitativa, compreendendo um conjunto de técnicas de interpretação que tem por 

objetivo descrever elementos dentro de um determinado sistema (NEVES, 1996). O referencial teórico a ser 

adotado no estudo são os estudos de construção e análise de narrativas cotidianas evocadas a partir da 

gravação de entrevistas. Esta pesquisa será realizada por intermédio de entrevistas gravadas com diretores e 

professores da 4ª série/5º ano da rede municipal de São José dos Campos – SP. A população compreende 45 

escolas do município, sendo que serão utilizadas 4 escolas, duas com maior e duas com menor pontuação 

nos resultados apresentados pelo IDEB. Nestas 4 escolas, serão realizadas em cada uma, entrevistas com 1 

professor e 1 diretor, totalizando 8 entrevistas. Nesta pesquisa serão utilizadas como instrumentos as 

entrevistas gravadas em história oral temática. A história oral busca a constituição de arquivo ou coleção de 

entrevistas, um banco de histórias ou gravações de acordo com relatos de grupos tais como escolas, 

empresas e setores profissionais (MEIHY; RIBEIRO, 2011). 

Resultado: 
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Pretende-se através desta pesquisa levantar dados para uma adequada compreensão dos significados que os 

educadores atribuem aos resultados do IDEB e por consequência ao desenvolvimento da educação no 

ensino fundamental. Compreender ainda quais são os fatores que estes educadores atribuem ao desempenho 

destes alunos e qual impacto deste indicador em sua atuação profissional. Diagnosticar a situação existente 

como meio de possibilitar melhorias na educação por intermédio de políticas públicas. Os dados serão 

apresentados através da transcrição literal destas entrevistas pautada nos estudos acerca da História Oral, 

objetivando-se a compreensão destes significados no município de São José dos Campos – SP. 
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IDENTIDADE DOS DOCENTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DAS ÁREAS DE TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

PP&I201686790 

 

ALVARO BUBOLA POSSATO, IRAELZA DE FÁTIMA COELHO MONTEIRO 

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

 

Introdução: 

As escolas técnicas no Brasil surgiram em 23 de setembro de 1909, com a criação de 19 (dezenove) Escolas 

de Aprendizes Artífices, cujo objetivo era oferecer ensino profissional primário e gratuito para pessoas tidas 

pelo governo na época de “desafortunadas”. Segundo o IBGE (2016) é necessária a qualificação de 

aproximados 7 milhões de profissionais, que já atuam no mercado de trabalho, além de preparar cerca de 18 

milhões de universitários para o ingresso no mundo do trabalho. Nesse cenário surgem vários 

questionamentos, e um deles, que inclusive contextualiza esse projeto, traz a seguinte questão: qual o 

processo identitário dos docentes de educação profissional nas áreas de Tecnologia de Informação e 

Comunicação Social (TICs)? A partir dessa compreensão, entende-se que futuramente possam ser 

construídas intervenções na realidade da educação profissional. 

Objetivos: 

Objetivo Geral Investigar sobre o processo de construção identitária dos docentes dos cursos 

profissionalizantes das áreas de tecnologia de informação e comunicação. Objetivos Específicos 

Caracterizar o perfil social e demográfico do docente do ensino técnico das áreas de tecnologia da 

informação e comunicação;Identificar o significado da docência e seu aspecto identitário profissional; 

Identificar a trajetória profissional do docente do ensino técnico das áreas de tecnologia da informação e 

comunicação;Identificar como esses docentes trabalham com as TICs; 

Metodologia: 

Levando em consideração a natureza e a complexidade do estudo, a pesquisa se caracteriza por ser 

descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa. Para Gil, (2008) a pesquisa descritiva, faz com que o 

pesquisador tenha como principal objetivo estudar as características de uma determinada população, de um 

fenômeno ou de relações que possam ser estabelecidas como variáveis. Como instrumentos da pesquisa 

serão utilizados questionário, com perguntas fechadas para caracterização sócio demográfica dos sujeitos e 

entrevista com roteiro pré-estruturado, aplicadas aos 16 (dezesseis) docentes que trabalham com TIC’s, em 

duas unidades de uma escola profissionalizante, envolvendo dois municípios do Vale do Paraíba paulista. Os 

dados serão analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin (2001). 

Resultado: 

Pretende-se compreender o processo de construção identitária dos docentes dos cursos profissionalizantes 

das áreas de tecnologia de informação e comunicação. Levantando dados relevantes para a compreensão 

fundamentada sobre a motivação pela escolha da profissão, caracterizando o seu perfil sociodemográfico, 

identificando vivências profissionais, como estes docentes trabalham com as TICs, o significado da 

docência e seu aspecto identitário profissional assim como sua trajetória profissional. Pretende-se ainda com 

os resultados obtidos, a divulgação para a compreensão sobre a identidade dos docentes dos cursos 

profissionalizantes das áreas de tecnologia da informação e comunicação. 
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PRÁTICAS E AÇÕES PSICOMOTORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA CONTRIBUIÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO  

PP&I201629309 

 

JOSIANE CRISTINA GUIMARAES 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

Definida como campo transdisciplinar que estuda as investigações e as influências recíprocas e sistêmicas 

entre o psiquismo e a motricidade segundo Fonseca (2008, p.9), a psicomotricidade é vista como ação da 

educação e da reabilitação especialmente concebidas, desenhadas e implantadas para satisfazer as 

necessidades desenvolvimentais dos indivíduos considerados normais e excepcionais tendo em vista a 

realização máxima possível de seu potencial humano total. Presente nas atividades que desenvolvem a 

motricidade das crianças, a psicomotricidade contribui para o conhecimento e o domínio do corpo, 

constituindo fator indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança e como a base 

fundamental para o processo de aprendizagem dos indivíduos. Assim, a triangulação desenvolvimento 

psicomotor, educação infantil e desenvolvimento humano apresentam-se como objeto de estudo, com o 

propósito de ressaltar as contribuições e necessidades das estimulações aos alunos na faixa etária de 

atendimento aos alunos nas creches e instituições de educação infantil da rede pública. 

Objetivos: 

• Analisar as práticas pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento das habilidades psicomotoras no 

desenvolvimento humano em escola pública infantil da rede municipal de uma cidade doVale do Paraíba 

paulista 

Metodologia: 

Com o objetivo de descrever e interpretar as ações pedagógicas no contexto das instituições de educação 

infantil em uma cidade do Vale do Paraíba paulista, a pesquisa caracterizará como descritiva de abordagem 

qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos será realizado um estudo de campo, com base nas 

observações de seis salas de aula da rede pública municipal de uma cidade do Vale do Paraíba paulista, 

sendo escolhido por se tratar de um dos espaços onde o fenômeno da pesquisa ocorre, para que se possa 

reunir informações a serem documentadas. A amostra, intencionalmente constituída por 3 professores 

estatutários que lecionam no nível jardim e 3 professores estatutários de nível Berçário II, foram definidos 

mediante critérios da pesquisadora com intuito de caracterizar as práticas dos níveis que encerram o 

primeiro nível da educação infantil (composto por berçário I e I) e segundo nível (em que são organizados 

os maternais I, II e Jardim). Os dados serão coletados por meio de entrevistas junto aos sujeitos, 

significando um procedimento de se obter informações por meio das falas dos indivíduos, técnicas de 

observação de forma simples e direta, possibilitando a adição de dados e informações da pesquisa. A partir 

da coleta de dados, para que sejam interpretadas e analisadas as informações, o procedimento 

metodológicos para interpretação das narrativas serão baseados na análise de conteúdo, permitindo, 

conforme Bardin (1977), a inferência de conhecimentos relativos a condições de produções/recepções das 

mensagens. Ao final serão formuladas as categorias e subcategorias pertinentes aos resultados apresentados 

na pesquisa, seguindo então a fundamentação teórica dos estudos desenvolvidos ao longo da pesquisa, e 

com base nas experiências da pesquisadora, será então formulado o relatório final, objetivando-se responder 

aos objetivos propostos. 

Resultado: 
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Como resultado, pretende-se conhecer e analisar as práticas pedagógicas que desenvolvem habilidades 

psicomotoras, no contexto da educação infantil, propostas para a contribuição do desenvolvimento humano, 

levantando dados relevantes para a compreensão fundamentada sobre o planejamentos das aulas, o 

conhecimento teórico das práticas realizadas, a motivação pela escolha da profissão do educador, 

caracterizando assim, o perfil sociodemográfico, identificando vivências profissionais, o significado da 

docência e sua trajetória profissional. 
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O RECONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO E SEUS DIREITOS NA GRÉCIA ANTIGA 

NAS OBRAS DE PLATÃO E ARISTÓTELES  

PP&I201680018 

 

JENIFER FRANCINE DOS ANJOS 

Orientador(a): RODRIGO ORTIZ SALEMA 

 

Introdução: 

Ao pensarmos no sexo feminino nos tempos antigos, mais especificamente na Grécia, logo vem a nossa 

mente uma mulher frágil e totalmente submissa ao homem, como apresentada na letra da música, “Mulheres 

de Atenas” de Chico Buarque, “[...] Geram pros seus maridos. Os novos filhos de Atenas. Elas não têm 

gosto ou vontade. Nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios [...]”. 

Mas será que as mulheres foram somente isso? Será que ao lermos os textos de filósofos como Platão e 

Aristóteles projetamos as suas ideias sob a lente que queremos, distorcendo as suas concepções? 

Objetivos: 

Demonstrar a importância da representação feminina e seus direitos na Grécia Antiga, através das obras de 

Platão e Aristóteles. 

Metodologia: 

A metodologia a ser utilizada na pesquisa será a bibliográfica, baseando-se nas obras dos filósofos Platão e 

Aristóteles: “A República”, “Ética a Nicômaco” e a “A Política”. Extrairemos as ideias e concepções que 

demonstram a importância e o reconhecimento da mulher na sociedade da época. Serão confrontados os 

dados, evidências e informações coletadas após análise das obras e compreensão dos conceitos utilizados 

pelos filósofos. 

Resultado: 

Espera-se que o resultado da pesquisa seja a captação da valorização do sexo feminino na Grécia Antiga, 

por meio das obras de Platão e Aristóteles, observando que cada filósofo aborda um atributo da mulher: 

Platão a alma e Aristóteles a matéria feminina. 
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SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL COMO ABUSO A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA  

PP&I201649077 

 

ALVARO BUBOLA POSSATO, IRAELZA DE FÁTIMA COELHO MONTEIRO 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

A alienação parental passou a ser determinada como síndrome por Richard Allan Gardner a partir da década 

de 80, tendo como característica a campanha feita de um genitor contra o outro, que de certa forma pode vir 

a se evoluir até a exclusão do pai ou da mãe. Os desentendimentos advindos da separação do casal, em 

especialmente de forma litigiosa, produz severos efeitos nos filhos, que passam a ter a guarda deferida a 

apenas um dos ex-cônjuges ou (ex-companheiros) pela ausência de acordo as partes constituintes do casal. A 

constituição federal garante a criança e ao adolescente, no art. 227, o direito a “convivência familiar e 

comunitária”, sendo esse trabalho voltado a analisar os aspectos negativos da alienação parental, seus 

efeitos jurídicos, psicológicos e social, como pode ocorrer e as dificuldades em sua identificação. Sendo um 

tema contemporâneo será analisado pelo prisma da psicologia e psicanalise contrapondo com a posição 

judiciária. 

Objetivos: 

Objetivo geral: Identificar e analisar a síndrome de alienação parental como abuso a infância e adolescência 

Objetivos específicos: Conceituar síndrome de alienação parental, identificar o conceito de família, definir 

alienação parental. 

Metodologia: 

Levando em consideração a dificuldade acessar os dados sobre alienação parental, tendo em vista que os 

processos seguem em segredo de justiça por se tratar de menor, esta caracteriza-se como descritiva, teórico 

com abordagem qualitativa. Primeiramente foi realizada uma pesquisa virtual em sites como 

https://scholar.google.com.br/ e no portal de periódicos da capes http://www.periodicos.capes.gov.br/ com 

os buscadores: . alienação parental. . abuso de menores e adolescentes. . abuso a infância e adolescência. A 

pesquisa é caracterizada por Appolinário (2004) define como: Processo através do qual a ciência busca dar 

respostas aos problemas que se lhe apresentam. Investigação sistemática de determinado assunto que visa 

obter novas informações e/ou reorganizar as informações já existentes sobre um problema específico e bem 

definido. (APPOLINÁRIO 2004, p.150) Essa foi de maneira descritiva, que segundo (Triviños, 1987, p. 

112). [...]pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade[...] Neste em especial foi 

realizado uma análise documental e pesquisa pós fato, de forma qualitativa. Que é definida por Deslauriers 

(1991): [...]na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O 

desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O 

objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o 

que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações[...] (DESLAURIERS, 1991, p. 58). Sendo 

ela também de forma teórica que para (Demo, 2000, p. 20). “É dedicada a reconstruir teoria, conceitos, 

idéias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos.” 

Resultado: 

Como resultado, espera-se conhecer melhor o que caracteriza a síndrome da alienação parental (SAP), assim 

como seus efeitos em acrianças e adolescentes. Levantando dados relevantes para uma compreensão 

fundamentada sobre os efeitos jurídicos da SAP, social, pisicológico assim como a dificuldade para 

identifica-la. Pretende-se com os resultados obtidos a apresentação dos mesmos através de quadros e tabelas 

assim como a divulgação para a compreensão sobre a síndrome da alienação parental como abuso a infância 

e adolescência. 
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OS SANTEIROS DE BARRO COZIDO DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA: PRÁTICAS ARTESANAIS E 

IDENTIDADES SOCIAIS  

PP&I201669792 

 

VIVIAN CAMPOS 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

 

Introdução: 

O Vale do Paraíba insere-se em um contexto histórico que apresenta uma religiosidade considerável. Nesta 

pesquisa, referimo-nos aos sujeitos que se utilizam do barro como base de suas produções, utilizando-o não 

só como uma ferramenta de fé e devoção, mas também como uma fonte de renda, promovendo e 

mobilizando a cultura local. Na contemporaneidade, as produções de santos de barro têm se tornado 

escassas, assim como as referências bibliográficas sobre esse assunto. Define-se cultura como sendo as 

características de um povo, estabelecendo sentidos e significados, valores e padrões, transmitidos por 

gerações, e das relações que são estabelecidas com a natureza, com o “outro” e com o divino, sendo a 

religião uma dimensão de imprescindível relevância e grande responsabilidade quanto a formação da 

identidade dos sujeitos. 

Objetivos: 

Objetivo Geral Pesquisar sobre o oficio dos Santeiros de barro cozido no vale do Paraíba paulista, sua 

existência na atualidade e a relação das religiosidades, práticas artesanais e identidades sociais. Objetivos 

Específicos • Estudar o histórico da Cultura e a religiosidade do vale do Paraíba paulista; • Investigar 

através de pesquisas de campo as representações dos sujeitos que atuam como santeiros de barro cozido no 

vale do Paraíba paulista e produções atuais; • Problematizar como os santeiros tem se adequado a 

contemporaneidade e quais as influencias na construção de suas identidades. 

Metodologia: 

Este estudo tem uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. De acordo com Flick 

(2009), a pesquisa qualitativa é recente e ocorreu concomitantemente em diversas áreas, tendo-se cada uma 

delas caracterizado por um embasamento teórico específico, por conceitos de realidade específicos e por 

seus próprios programas metodológicos. Essa pesquisa abordará conceitos de cultura, religiosidade e 

identidade no vale do Paraíba paulista por meio de levantamento bibliográfico, contemplando a natureza 

exploratória proposta por este estudo. Através de trabalhos de campo e entrevistas serão observados, 

registrados, analisados e interpretados os santeiros de barro cozido e suas representações, como preconiza a 

natureza descritiva em que esta pesquisa se embasa. Uma pesquisa descritiva, por sua vez, “visa descrever 

as características de determinada população ou fenômeno ou as relações entre as variáveis”. Desta forma, o 

presente estudo e seu processo de realização, almeja inquirir como os santeiros de barro cozido tem se 

adequado a contemporaneidade e quais as influencias na construção de suas identidades. 

Resultado: 

Pretende-se levantar dados relevantes para a elaboração de uma compreensão a respeito da produção de 

santos de barro cozido no vale do Paraíba paulista, utilizando dados históricos e documentais, além de 

pesquisas de campo e entrevistas com sujeitos que atualmente exercem o oficio. Objetiva-se apresentar a 

pesquisa em dois congressos que abordem a temática de trabalho ou as Ciências Sociais, além de artigos que 

abranjam a mesma. 
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A UTILIZAÇÃO DE DIETA DE ELEVADO TEOR LIPÍDICO PODE INDUZIR O GANHO COMPENSATÓRIO 

DA GAROUPA-VERDADEIRA?  

PP&I201671780 

 

GABRIELA CLAUDIA ARATO BERGAMO, VANESSA VILLANOVA KUHNEN, VERONICA TAKATSUKA 

MANOEL, FRANCISCO DA COSTA SILVA, VENÂNCIO GUEDES DE AZEVEDO, OTÁVIO MESQUITA DE SOUSA 

Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

O crescimento compensatório é uma importante ferramenta na busca pela otimização do consumo alimentar 

de peixes em cativeiro. Após períodos de privação alimentar os peixes apresentam uma fase de crescimento 

acelerado, que pode resultar na diminuição dos custos com ração e mão de obra, bem como promover 

melhorias nos índices de qualidade da água. A utilização de elevado teor lipídico, por sua vez, pode induzir 

melhores índices no crescimento compensatório da garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus Lowe, 

1834), ampliando suas perspectivas comerciais (SANCHES et al., 2014). O desenvolvimento de técnicas de 

manejo que visem o cultivo comercial da espécie é bastante interessante para a pesca artesanal, esportiva e 

comercial e, ainda, do ponto de vista ambiental, visto que a espécie consta na lista de animais ameaçados de 

extinção pela União Internacional de Conservação (IUCN, 2008). 

Objetivos: 

Avaliar a manifestação do ganho compensatório na garoupa-verdadeira após o período de privação 

alimentar, através da utilização de dieta com elevado teor lipídico durante a realimentação. 

Metodologia: 

Para o experimento serão utilizados 120 juvenis de garoupa-verdadeira, distribuídos aleatoriamente em doze 

tanques circulares com 500L, em sistema de recirculação de água salgada. O experimento será conduzido 

em quatro delineamentos totalmente casualizados: T1 = alimentação todos os dias com dieta padrão; T2 = 

alimentação cinco dias seguidos de dois dias de jejum e realimentação com dieta padrão (9% Extrato 

Etéreo); T3 = alimentação cinco dias seguidos de dois dias de jejum e realimentação com dieta de elevado 

teor lipídico (15% Extrato Etéreo); T4 = alimentação cinco dias seguidos de dois dias de jejum e 

realimentação com dieta de elevado teor lipídico (20% Extrato Etéreo); Cada tratamento contará com três 

repetições. O experimento terá duração de 60 dias, sendo que o consumo alimentar e a mortalidade serão 

anotados diariamente. A cada 20 dias serão calculados os parâmetros de desempenho: Sobrevivência; Fator 

de condição; Taxa de crescimento específico; Ganho de peso diário e Conversão alimentar aparente. No 

inicio e ao final do período experimental será coletada uma amostra de sangue para calculo dos índices 

hematimétricos: Volume Corpuscular Médio (VCM); Hemoglobina Corpuscular Média (HCM); 

Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM); e níveis de Proteína Plasmática Total. Ao final 

do experimento quatro peixes de cada parcela serão dissecados na região abdominal para retirada das 

vísceras, gordura visceral e do fígado, para calculodos seguintes índices: viscerossomático (IVS, %), 

gordural visceral (GV, %) e hepatossomático (IHS, %). Cada tanque será considerado como uma unidade 

experimental, e o valor médio das triplicatas para cada tratamento será utilizado para as análises estatísticas. 

As médias dos parâmetros avaliados serão submetidas à análise de variância (ANOVA), para comparação 

entre os tratamentos. Em caso de diferença significativa, será aplicado o teste de Tukey (P<0,05). 

Resultado: 

Espera-se que a incorporação de níveis mais altos de lipídeos na dieta da Garoupa-verdadeira possa induzir 

seu ganho compensatório. A incorporação de alto teor de lipídeo pode diminuir a resposta hiperfágica do 

animal durante o período de realimentação. Dessa maneira, espera-se obter melhor desempenho produtivo, 

melhor conversão alimentar, bem como aproveitamento nutricional mais eficiente dos ingredientes, 

ampliando as perspectivas para o cultivo comercial da espécie. 
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MEDIAÇÃO CULTURAL E SIGNIFICAÇÕES SIMBÓLICAS: O MOÇAMBIQUE PAULISTA COMO ESPAÇO 

DE MEMÓRIA E AÇÃO DA CULTURA POPULAR  

PP&I201650942 

 

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

 

Introdução: 

A Cultura do vale do Paraíba Paulista oferece manifestações diversificadas, como celebrações, festas e 

organizações coletivas. Por meio da celebração o povo pode incluir-se em um lugar, em um tempo e em uma 

história. As manifestações são a identidade cultural de um povo e o vale do Paraíba Paulista mantém 

bravamente suas manifestações culturais. Ao olhar para as festas, crenças, hábitos e tradições, as danças 

folclóricas, ritos e celebrações, encontra-se neste espaço uma singularidade que o torna definidor de uma 

identidade, manifesta nas diversas representações. Entende-se como manifestação cultural, conforme 

Carvalho (2007, p. 64), formas de expressão da cultura de um povo, constituindo movimento de 

determinada cultura, em época e lugar específico. As manifestações culturais são representativas da voz 

social, uma forma subjetiva que o grupo de pessoas encontra para expor seu interior, expressar o que 

pensam, o que desejam realizar ou modificar. (CARVALHO, 2007, p. 64). 

Objetivos: 

Investigar o Moçambique Paulista como agente de mediação cultural e desenvolvimento humano; Analisar a 

sabedoria popular expressa no Moçambique Paulista como espaço de ressignificação da prática cultural; 

Identificar como as manifestações culturais se configuram mediante as complexidades do mundo 

contemporâneo. 

Metodologia: 

A proposta metodológica é de realizar uma pesquisa fundamentada na etnometodologia, devido ao fato de 

compreender que a realidade é o significado de experiências vividas, que conforme Iñiguez (2004), o foco 

de interesse da ETN são as pessoas, sua interação cotidiana e as atividades que elas desenvolvem em seus 

contextos imediatos e o conhecimento comum (IÑIGUEZ, 2004, p. 78). A perspectiva da etnometodologia 

se adéqua a trabalhar com o grupo de Moçambique Paulista, situado na cidade de Lorena-SP, pois nos 

possibilita adentrar ao espaço social dos grupos, analisar suas manifestações, observar os mestres, a 

organização hierárquica, as interações entre os membros, a manutenção dos grupos e um olhar para as 

relações com os objetos e adereços presentes na manifestação, além de compreender como se estabelece a 

mediação cultural perante a sociedade contemporânea. Esta pesquisa se caracteriza como exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa, análise do significado rotineiro das atividades cotidianas dos grupos 

de Moçambique. Grupo a ser pesquisado será o Moçambique de São Benedito, residente na cidade de 

Lorena - SP. Neste estudo será utilizada como instrumento a pesquisa de campo, articulada com a entrevista 

semiestruturada que segundo Manzini (2006, p. 154) foca em um assunto sobre o qual confeccionamos um 

roteiro com eixos temáticos, complementado por questões inerentes às circunstâncias momentâneas à 

entrevista. Esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas.Este tipo de pesquisa se dá em dois momentos 

específicos, como aponta-nos André (1983), quando a preocupação for com a compreensão e descrição do 

processo e quando o foco de interesse for um fenômeno contemporâneo que esteja ocorrendo numa situação 

de vida real (ANDRÉ, 1983, p. 51-52) 

Resultado: 
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Dentro do proposto na pesquisa, e tendo como base os objetivos estabelecidos, desde o geral aos 

específicos, espera-se que após todo o processo de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo etnográfica, 

coleta dos dados, análise dos dados, possa-se chegar a atender aos objetivos inicialmente estabelecidos no 

trabalho. Para tanto, espera-se compreender se os grupos de Moçambique e seus membros, compreendem a 

importância de serem agentes sociais promotores da cultura e sabedoria popular e religiosa. Espera-se 

também ter claro o fim da pesquisa o dimensionamento da real importância de tais grupos para o 

desenvolvimento humano, bem como compreender o ressignificar da prática dos grupos, frente ao alvoroço 

do mundo político – econômico. 
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GESTORES INICIANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: TRAJETÓRIAS E DESAFIOS  

PP&I201650120 

 

CLAUDIA RIGHI DE CARVALHO 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

Pensar em trajetória profissional como objeto de estudo desta pesquisa traz implícito no pensamento a 

reflexão sobre minha trajetória profissional e o caminho percorrido até o presente momento, remetendo-me 

a Bolivar (2002, p. 65), para quem “o desenvolvimento profissional é indissociável da trajetória biográfica”. 

De Oliveira (2015, p.67) relata que “há o reconhecimento por parte dos vários integrantes da escola, que a 

liderança e a dedicação do diretor é característica associada à eficácia escolar”, sendo essa liderança baseada 

em sua formação. Marconi e Lakatos (2003. p. 74) apontam a diferença entre o conhecimento empírico e o 

conhecimento científico, e em face às angustias vivenciadas ao tentar compreender o percurso dos últimos 

quase quatro anos da profissão, buscando transformar o conhecimento empírico em conhecimento 

científico, esta pesquisa se dedicará a apurar quais são os desafios dos gestores iniciantes e suas trajetórias 

profissionais. 

Objetivos: 

OBJETIVO GERAL Conhecer as trajetórias profissionais de gestores escolares iniciantes e os desafios 

encontrados. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Conhecer o perfil sócio demográfico e de formação dos 

gestores escolares iniciantes; - Investigar os motivos que direcionam os professores a ingressar na função de 

gestor escolar; - Investigar como ocorre a formação inicial para a função; - Identificar quais desafios estão 

presentes no início da trajetória; 

Metodologia: 

Este projeto de pesquisa será de natureza aplicada e com base nos objetivos gerais propostos, optamos pela 

pesquisa descritiva – exploratória. O intento é ter uma visão geral acerca da formação e trajetória dos 

gestores escolares iniciantes, em especial em seus primeiros anos de atuação, utilizando a abordagem 

qualitativa para atender aos objetivos do presente projeto de pesquisa, que buscam conhecer a trajetória 

docente e a formação dos gestores escolares iniciantes, que ocorrem em contexto dinâmico, cujas relações 

interpessoais e intrapessoais colaboram para determinar as escolhas e os rumos que serão trilhados ao longo 

da vida profissional. Não podemos, portanto, traduzir tais resultados somente por números. A abordagem 

quantitativa, por sua vez, também será utilizada, uma vez que pretendemos tabular e analisar 

estatisticamente os dados levantados no projeto de pesquisa. Como instrumentos para a coleta de dados 

foram selecionados o questionário com questões objetivas em todos os sujeitos da pesquisa (53 gestores 

iniciantes) e realizar a entrevista semiestruturada em 10% dos sujeitos colaboradores, escolhendo-os por 

meio de sorteio. Caso não ocorra a saturação dos dados com o proposto no presente projeto de pesquisa, o 

percentual de entrevistas será ampliando até que se consiga obter a tal saturação. A coleta de dados ocorrerá 

dentro das unidades de ensino onde os gestores iniciantes atuam. Os dados da entrevista serão gravados em 

mídia digital e armazenados por cinco anos e destruídos após esse período e para a análise de dados 

qualitativos utilizaremos a análise de conteúdo apresentada por Bardin (2011). Os dados levantados por 

meio dos questionários serão sistematizados e tabulados manualmente em planilha a ser construída pelo 

próprio pesquisador e apresentados em números absolutos e percentuais. Todos os dados serão discutidos à 

luz da literatura sobre a temática em questão. 

Resultado: 
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Pretende-se obter dados que conduzam para a compreensão da trajetória profissional dos gestores escolares 

iniciantes e conhecer quais os desafios que esses encontram no início da sua trajetória na função 

administrativa. Acreditamos que a investigação e o estudo propostos pelo presente projeto de pesquisa 

auxiliarão na obtenção de dados importantes, que poderão ser utilizados tanto para a compreensão do início 

da trajetória desta importante função dentro de uma unidade educacional, quanto para uma possível proposta 

de políticas públicas que auxiliem nesse processo inicial de construção da profissão de gestor educacional. 
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PROTÓTIPO DE SISTEMA INTELIGENTE DO CONSELHO TUTELAR DE TAUBATÉ  

PP&I201645485 

 

GIOVANNA ALVES DOS SANTOS, JOÃO VICTOR GUEDES, IVAIR ALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O Conselho Tutelar de Taubaté é um órgão municipal permanente e com autonomia funcional responsável 

por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Com o dever de atender os cidadãos de 0 a 18 anos, 

assim como pais e responsáveis, carece de um processo ágil e seguro de cadastramento de todas as 

informações relacionadas aos procedimentos realizados em sua unidade, bem como uma base de dados 

consistente que possibilite a extração de dados estatísticos. O cenário atual é caracterizado por 

procedimentos manuais, com as informações registradas em papéis, que por sua vez são arquivados em 

armários. Riscos como perda de papéis, extravios, falta de controle de fluxo, dentre outros, são fatores 

agravantes que podem comprometer e desqualificar os dados. 

Objetivos: 

Com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos desempenhados pelo Conselho Tutelar de Taubaté, bem 

como utilizar os dados colhidos para extração de métricas e estatísticas que possam auxiliar o órgão na 

qualidade de suas informações, propõe-se um sistema inteligente, com acesso via web, que será capaz de 

informatizar e melhorar a gestão de cadastros, denúncias, requisições e prontuários. Além disso, a consulta 

aos dados já armazenados será facilitada, possibilitando o cruzamento de informações e gerando métricas 

instantâneas que proporcionam o estudo e exploração das informações referentes ao acompanhamento de 

crianças e adolescentes na cidade. 

Metodologia: 

Foram colhidas informações sobre os processos realizados pelas unidades de Taubaté para que fossem 

estudados e analisados, de forma que pudessem ser facilitados e agilizados através de um protótipo de 

sistema inteligente. Através das análises de necessidades e de melhorias, foram observadas as melhores 

possibilidades de aperfeiçoamento na gestão dos dados colhidos pelo Conselho Tutelar, desde o 

cadastramento inicial da criança, até o acompanhamento de seu caso por meio de denúncias, situações 

problema e requisição de serviços públicos. Para o desenvolvimento do protótipo foram utilizadas as 

linguagens PHP, HTML, CSS, JavaScript e JQuery , além de banco de dados MySQL. 

Resultado: 

Com o protótipo proposto espera-se prover todas as facilidades e necessidades e agilizar o trabalho dos 

conselheiros. Além de gerar uma base de dados com devida segurança e armazenamento dos dados, o 

protótipo será capaz de trazer diversas análises acuradas e relatórios em tempo real. O cidadão que desejar 

iniciar um processo, sendo ele uma denúncia ou uma requisição de serviço público, encontrará um ambiente 

ágil e eficaz que resultarão em soluções mais rápidas para a população, aumentando a qualidade do serviço 

e, principalmente, impactando na qualidade de vida infanto-juvenil. Para futuros trabalhos, propõe-se a 

aplicação de mineração de dados para extração de métricas e modelos preditivos. 
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A TRAJETÓRIA DOCENTE NA ENGENHARIA BIOMÉDICA  

PP&I201637830 

 

ALESSANDRA DE CÁSSIA GRILO  

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

O estudo da trajetória docente permite observar as rotas traçadas, os acontecimentos e as transformações 

ocorridas no percurso profissional, que se traduzem em experiências que podem ou não serem 

transformadoras para o indivíduo. 

Objetivos: 

O objetivo deste estudo é conhecer a trajetória docente dos professores que lecionam na área da Engenharia 

Biomédica. 

Metodologia: 

Para o estudo será utilizado a pesquisa com abordagem qualitativa, exploratória, descritiva por meio da 

narrativa autobiográfica em profundidade, os dados serão obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e 

reflexivas. Os dados coletados serão organizados em biogramas (síntese esquemática), com a finalidade de 

identificar os acontecimentos marcantes nas trajetórias docentes, utilizando-se da Técnica dos Incidentes 

Críticos. Após evidenciados, os incidentes críticos serão discutidos a luz da literatura. 

Resultado: 

Espera-se com o estudo caracterizar os perfis sociodemográficos e de formação acadêmica dos docentes da 

engenharia biomédica, conhecer os fatores motivadores para a escolha profissional e os incidentes críticos 

que os conduziram para a atuação e o exercício da docência. 
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PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTIVOS NO BRASIL E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: 

UMA PERSPECTIVA A PARTIR DE SEUS ATORES  

PP&I201625960 

 

TIAGO CESAR BALIO 

Orientador(a): RENATO DE SOUSA ALMEIDA 

 

Introdução: 

O número de projetos e programas sociais esportivos (PPSE) promovidos por instituições públicas, privadas 

e organizações não-governamentais (ONG) tem apresentado um significativo aumento no Brasil (CASTRO; 

SOUZA, 2011; SILVA; SILVA, 2014; SANTOS; FREIRE, 2006; SILVEIRA, 2003). Banhado por inúmeras 

justificativas, o esporte nos PPSE assumem contornos além da prática esportiva como lazer (SILVEIRA, 

2003). Nesta perspectiva, o esporte pode se apresentar como uma alternativa para socialização e inclusão 

social de crianças e adolescentes (SILVA; SILVA, 2014; VIANNA; LOVISOLO, 2009), como um meio de 

educação e de promoção da saúde (MELO; FERREIRA NETO; VOTRE, 2009). Em síntese, os discursos 

produzidos no interior dos PPSE vem reafirmar enunciados que muito mediam as relações postas na analise 

de crianças e adolescentes despossuídos e do local onde estes vivem (PINTO, OLIVEIRA, 2016). De fato, 

entendemos que muitos destes enunciados estão ancorados na representação sociais de gestores e 

professores de Educação Física (EF) de PPSE. 

Objetivos: 

Analisar representações sociais dos sujeitos constituintes dos projetos e programas sociais esportivos sociais 

vinculados às prefeituras de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba. Caracterizar projetos e 

programas sociais esportivos de atendimento de crianças e adolescentes vinculados às prefeituras de São 

José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba; Investigar representações sociais atribuídas pelos 

professores e gestores que atuam em projetos e programas sociais esportivos vinculados às prefeituras de 

São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba; Analisar as práticas pedagógicas dos professores de 

Educação Física dos projetos e programas sociais esportivos vinculados às prefeituras de São José dos 

Campos, Taubaté e Pindamonhangaba; 

Metodologia: 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva de abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada 

junto aos gestores de esporte e professores de Educação Física que atuam nos PPSE vinculados as 

Secretarias de Esporte e Lazer dos municípios de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhagaba. Serão 

selecionados 3 (três) gestores, um representante para cada secretaria, que deverá ser responsável pela 

administração de PPSE vinculados as Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Serão selecionados 4 (quatro) 

professores de Educação Física (EF) aleatoriamente por SEL, totalizando no máximo 12 (doze). Os critérios 

de inclusão são compostos por a) estar no cargo/função de professor de EF pelo tempo mínimo de 6 (seis) 

meses; b) ministrar aulas de EF nos PPSE vinculados as secretaria de esportes para crianças e adolescentes. 

Os dados serão coletados junto aos gestores e professores por meio de entrevista semi-estruturada. De modo 

complementar, será realizada observação sistematizada das práticas pedagógicas será empregado apenas aos 

professores de EF dos PPSE. O projeto será submetido à apreciação do Conselho de Ética em Pesquisa 

(CEP), da Universidade de Taubaté-SP. Os dados obtidos por meio da entrevista semi-estruturada serão 

transcrito de modo a preservar a originalidade das informações e, em seguida, serão tratados com auxílio 

das técnicas de Analise de Conteúdo proposta por Bardin (2006). Os dados coletados serão classificados em 

categorias de analise a partir do software Alceste®. As referidas categoriais serão analisadas luz da teoria na 

tentativa de reconhecer a representação social de gestores e professores de Educação Física que atuam em 

Projetos e Programas Sociais Esportivos. 

Resultado: 
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A presente pesquisa em consonância ao objetivo elencado presume que as representações sociais de gestores 

e professores de EF em PPSE não sejam distanciadas e que irão enalteçam os aspectos funcionais do esporte 

já descriminado nas secções anteriores. Em adição, espera-se encontrar uma ausência de metodologias no 

contexto das práticas pedagógicas dos PPSE que atendam os objetivos manifestados pelos PPSE. Tal 

perspectiva ampara-se em evidências empíricas e experiências profissionais relacionadas à área. 
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AVALIAÇÃO DO BIOPLÁSTICO COMO COBERTURA DE SOLO PARA O CULTIVO AGRÍCOLA  

PP&I201634909 

 

RENAN MONTE MOR GUIMARÃES, GIOVANA ALÉXIA DE PAULA 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 

 

Introdução: 

A utilização do bioplástico tem como objetivo verificar a biodegradabilidade no solo e avaliar a eficiência 

do bioplástico sobre a umidade, temperatura, fixação de nutrientes no solo, controle de pragas, plantas 

invasoras e a produtividade.O bioplástico está substituindo o método de cobertura com polietileno, método 

comum no Brasil, pois a destinação final do polietileno é inadequada e prejudicial ao meio ambiente, por 

isso o método inovador é adotado de cobertura do solo com o plástico biodegradável que atinge bom 

rendimento, afim de reduzir o impacto ao solo e a produtividade da colheita. 

Objetivos: 

Comparar a eficiência agronômica das coberturas do solo com bioplástico, polietileno e cobertura morta no 

cultivo de morango, melão, alface e berinjela. Avaliar a ocorrência de plantas invasoras, doenças e pragas; 

Determinar o rendimento das culturas (matéria seca da parte aérea e peso dos frutos); Analisar a composição 

química do solo. 

Metodologia: 

O delineamento experimental para avaliar o desempenho das culturas do morango, melão e berinjela será o 

de blocos alternados, com 5 blocos e 4 tratamentos: Sem cobertura (SC); Com cobertura morta (CM); Com 

cobertura de polietileno (CP) e Com cobertura de bioplástico (CB). O plantio será realizado em canteiros 

com 1,2m de largura, 0,3m de altura e 5m de comprimento e as culturas serão irrigadas por gotejamento. O 

monitoramento será realizado com a determinação da temperatura e umidade do solo, coleta de solo, 

levantamento das plantas invasoras, doenças e pragas. O rendimento das culturas será avaliado pela da 

massa das folhas, número, comprimento e massa de frutos por planta. Os resultados serão submetidos a 

analise da variância e a diferença entre as médias ao teste Tukey a 5%. 

Resultado: 

-A produção com cobertura de bioplástico poderá ser similar a obtida com a cobertura de polietileno. -O 

bioplástico poderá controlar a ocorrência de plantas invasoras igual à cobertura com polietileno. -O uso do 

bioplástico devido a sua porosidade irá favorecer a penetração da água das chuvas no solo e com isso irá 

reduzir o consumo de água. -A porosidade do bioplástico poderá reduzir a temperatura da superfície do solo 
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE PAPEL PARA PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICO  

PP&I201676767 

 

RODRIGO PINTO NOGUEIRA 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 

 

Introdução: 

Os plásticos convencionais são polímeros sintéticos, obtidos do petróleo, resistentes à degradação por 

micro-organismos e inertes à maioria dos produtos químicos usualmente utilizados. As propriedades que 

fazem com que esses polímeros sejam bastante resistentes são justamente as mesmas que os tornam um 

problema ambiental. A medida que o consumo mundial de plásticos aumenta, mais desse material é 

produzido, consumido e descartado, aumentando nossa dependência do petróleo e aumentando a taxa de 

acumulo na natureza devido sua baixa taxa de degradação. Sendo assim, a comunidade científica e 

corporações do mundo todo vêm promovendo e incentivando pesquisas voltadas ao desenvolvimento de 

materiais biodegradáveis e de fontes renováveis, com propriedades próximas as dos plásticos convencionais 

com o intuito de substituir seu uso por um material renovável e menos poluente. Esse trabalho propõe a 

fabricação de um bioplástico biodegradável obtido a partir do resíduo da indústria de papel. 

Objetivos: 

Testar a viabilidade da utilização do resíduo da indústria de celulose para a produção de bioplástico de 

forma sustentável. 

Metodologia: 

O resíduo celulósico será submetido a secagem em uma estufa a 70°C. Cerca de 15 g do resíduo seco será 

triturado e levado em um béquer, onde será adicionado 200 mL de solução de NaOH 20% ao béquer. A 

mistura será aquecida, sob agitação até os 50° C e terá a temperatura monitorada a cada 20 minuto por cerca 

de 1 hora. Após esse tempo, com o auxílio de um filtro, o resíduo será lavado com água destilada até a água 

de lavagem ficar com pH neutro. Posteriormente o resíduo será colocado em um outro béquer com 100 mL 

de solução de HCl 0,5M. O resíduo a será aquecido em agitação por 45 minutos e a temperatura controlada 

entre 60°C - 80°C. Depois o procedimento (esfriar e lavar com água destilada até pH neutro) será repetido. 

A polpa obtida será colocada em um béquer com 200 mL de solução de NaOH 2%, sob agitação e 

aquecimento, aos 70°C, por 40 min. Posteriormente, a polpa será lavada e deixada a secar em temperatura 

ambiente. No processo de produção do bioplástico será utilizado o amido de milho industrial, para fins 

práticos. Assim, serão adicionados 10g de amido de milho na mistura com a polpa, 10 mL de suco de limão, 

10 mL de glicerina (99 %) e 250 mL de água destilada em um béquer, no agitador magnético com 

aquecimento. Após 10 minutos, com a mistura aos 80°C, haverá um aumento de viscosidade. Nesse ponto, 

com uma pinça metálica, o béquer será retirado do aquecimento e o gel será despejado em uma placa de 

vidro (80 cm x 30 cm), acondicionando-a em um local arejado. O tempo de secagem será de 1 dia. Após a 

secagem, o filme plástico formado será retirado e armazenado em um ambiente livre de poeira. 

Resultado: 

Espera-se que com esse trabalho consigamos obter um material que possa substituir os plásticos 

convencionais, mesmo que somente em algumas usos, utilizando como matéria prima um resíduo industrial. 

O sucesso desse trabalho indicará não só um caminho mais sustentável e livre do petróleo na produção de 

plástico, também parte da solução para um problema ambiental. Desse modo, abriremos portas para que 

mais estudos sejam realizados tomando a celulose como ponto de partida para outros biopolímeros. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E INTERDISCIPLINARIDADE EM UM CURSO SUPERIOR NA MODALIDADE 

DE TECNÓLOGO: UM ESTUDO DE CASO.  

PP&I201627971 

 

CILMARA APARECIDA RIBEIRO 

Orientador(a): MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Introdução: 

Este projeto consiste em estudar a interdisciplinaridade como método de ensino, e paralelamente, entender 

as origens e funcionalidades da educação a distancia, de forma que a junção dos estudos possa auxiliar na 

identificação de uma metodologia eficiente, para o uso da interdisciplinaridade em Projetos 

Interdisciplinares. Para a realização desta pesquisa entre os discentes e docentes, de um polo de atendimento 

do curso superior de tecnólogo na modalidade EaD, com o propósito de investigar e identificar, as razões 

pelos quais, a entrega do Projeto Interdisciplinar, possui um numero baixo, dificultando o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. Considerando que na educação a distancia, o aluno é seu principal 

elemento do seu próprio processo de ensino, nota-se dificuldades na elaboração do Projeto Interdisciplinar, 

de forma que o aluno estando isolado, precisa de uma estrutura pedagógica para entender com clareza todo 

o processo, para desenvolver e alcançar os objetivos do Projeto Interdisciplinar. 

Objetivos: 

Investigar a percepção dos alunos e docentes do curso de graduação do tipo tecnólogo na modalidade EaD, 

sobre a realização do Projeto Interdisciplinar ao final do semestre, em relação ao seu aproveitamento na 

formação dos alunos.- Caracterizar os motivos da baixa entrega dos PI’s pelos alunos da graduação na 

modalidade EaD. - Verificar como os Projetos Interdisciplinaridades estão sendo trabalhados do ponto de 

vista conceitual e metodológico nessa disciplina, na visão do docente; 

Metodologia: 

Como método de elaboração da pesquisa, a abordagem será qualitativa e quantitativa, ou seja qualiquanti, 

de modo que será elaborada uma busca no sistema AVA, para filtrar os valores quantitativos da realização e 

entrega dos PI’s, e também, uma pesquisa usando formulário googles forms, de modo a identificar quais as 

razões dos alunos não conseguirem entregar o PI ao final de cada semestre do curso graduação do tipo 

tecnólogo na modalidade EaD. 

Resultado: 

Pretende-se levantar os dados relevantes para a elaboração de uma compreensão fundamentada e completa a 

respeito da dificuldade dos alunos e docentes. Objetiva-se encontrar respostas para a compreensão das 

implicações didáticas e pedagógicas, utilizando dados históricos e documentais. Principalmente, levantar 

quais os pontos relacionados à contextualização do aproveitamento dos alunos, relacionado ao 

desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar, de forma a auxiliar as pessoas envolvidas, no processo de 

construção e entrega dos Projetos Interdisciplinares.Os dados serão apresentados sob a forma de tabelas 

quadros-síntese e poderão ser utilizados para a compreensão das razões que norteiam, as dificuldades na 

construção e entrega dos Projetos Interdisciplinares, por parte dos alunos do curso de graduação do tipo 

tecnólogo na modalidade EaD. 
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TESTE COMPARATIVO DA BIOINCRUSTAÇÃO EM PANAGENS DISTINTAS DE TANQUES-REDE  

PP&I201640599 

 

JÉSSICA HELENA HAGE SETA, VANESSA VILLANOVA KUHNEN, FRANCISCO DA COSTA SILVA, OTÁVIO 

MESQUITA DE SOUSA, MARCELO ALVES DA SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS 

Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

Apesar da decadência dos estoques pesqueiros, a pesca alcançou 167,2 milhões de toneladas em 2014 (FAO, 

2016). A alta produção não se dá somente pelo ato da captura dos pescados, mas também pela alternativa 

existente de cultivar organismos aquáticos em sistemas diversos. Em 2014, a aquicultura produziu 73,8 

milhões de toneladas de pescado (crustáceos, moluscos e outros organismos) (FAO, 2016). A costa brasileira 

se estende por 7.367 Km (IBGE, 2016), cenário ideal para cultivar organismos marinhos, como por exemplo 

peixes em tanques-rede no mar. No Brasil, a atividade da aquicultura vem crescendo, porém, comparada a 

outros lugares do mundo, o grande potencial do país ainda é pouco explorado. Existem diversas dificuldades 

ligadas à essa atividade, dentre os principais fatores que problematizam a atividade, destacam-se o alto custo 

de investimento inical e a bioincrustação, velha vilã na relação do homem com o mar. 

Objetivos: 

Este projeto tem como objetivo geral comparar o efeito da bioincrustação sobre o peso de panagens de 

tanque-redes utilizados na piscicultura marinha. Como objetivo específico serão comparado os pesos de 

panagens de nylon multifilamento e monofilamento expostos por dois meses à bioincrustação. 

Metodologia: 

Para avaliar o efeito da bioincrustação sobre o peso da panagens em tanques-rede de piscicultura marinha, 

será realizado um experimento na baía do Itaguá (Ubatuba, SP). Será avaliada a bioincrustação em dois 

materiais utilizados para panagem de tanques-rede para piscicultura marinha: nylon monofilamento (fio 

transparente, espessura 0,20 mm) e nylon multifilamento (padrão 210/18, espessura próxima de 0,89 mm). A 

abertura de malha de ambas panagens é de 20 mm. Para testar os dois tipos de panagem, serão 

confeccionados quadros de 20 cm², feitos com moldura de arame de ferro galvanizado, onde as panagens 

serão costuradas com linha de nylon. Ao todo, serão feitos 24 quadros para cada tipo de panagem, 

totalizando 48 quadros. Todos os quadros serão colocados no mar fixos em um espinhel. Para tal, será usado 

um fio de nylon de 3 metros de comprimento que conterá em cada extremidade um destorcedor ligado a um 

snap (fig. 1). O espinhel será composto por 4 boias maiores que dividirão sua extensão em 3 blocos. Em 

cada bloco serão fixados de forma aleatória 3 réplicas de cada tratamento. Semanalmente, serão retiradas 

aleatoriamente três réplicas de cada tratamento (um quadro de cada bloco), no decorrer de oito semanas. 

Após a retirada dos quadros do espinhel, cada quadro será individualmente pesado em balança de precisão 

(0,001g.). Para avaliar se houve diferença no acúmulo de biofouling entre os dois materiais, será realizado 

um teste t de student. Além disto, serão monitorados os parâmetros de qualidade de água (temperatura, 

salinidade e turbidez) durante o experimento. As medidas serão feitas duas vezes, nos dias da coleta com 

sonda multiparâmetro. 

Resultado: 

Espera-se obter como resultado deste experimento que a panagem de nylon seja significativamente mais 

resistente à bioincrustação do que a panagem de nylon multifilamento. Este apontamento servirá como 

norteador para piscicultores, uma vez que a bioincrutação influencia diretamente nos custos de produção e 

no tempo despendido no manejo do cultivo. A aplicabilidade de nosso trabalho influenciará diretamente o 

setor produtivo, que poderá contar com a mesma panagem submersa por mais tempo. 
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CONSTRUÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS  

PP&I201673643 

 

OSIRIS MARTINS  

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

A ameaça do aquecimento global, as consequentes alterações climáticas e a preocupação com o futuro do 

planeta estão mais do que nunca conduzindo a uma reestruturação em diversas esferas da sociedade. Surgem 

assim as edificações sustentáveis, concebidas para fazer o uso racional de recursos naturais, utilizar 

materiais ecologicamente corretos, atentar para o conforto dos usuários, reduzir os custos ao longo da vida 

útil do empreendimento e alterar o mínimo possível o ambiente no qual estão inseridas. A escolha do tema 

vem da inspiração no protocolo de sustentabilidade criado por Arquitetos Italianos, que verificaram a falta 

de normas atuantes para melhorar as características de sustentabilidade de um edifício histórico, permitindo 

a economia de energia e evitando danos na natureza, tanto nas reformas, como no uso dos edifícios. 

Verificando os edifícios históricos no Brasil, constata-se um paralelo com as edificações históricas da Itália, 

não há parâmetro para se avaliar estes edifícios. 

Objetivos: 

Objetivo Geral Elaborar um processo de avaliação específico para os edifícios históricos, com o objetivo de 

uma avaliação quanto às questões ambientais e de sustentabilidade. A pesquisa terá como estudo geral e 

inicial os edifícios históricos da cidade de Taubaté, e como estudo de caso os edifícios históricos da 

Universidade de Taubaté, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Objetivos 

Específicos • Registrar e documentar os edifícios históricos Universidade de Taubaté. • Verificar os pontos 

de sustentabilidade nos edifícios históricos; • Analisar e comparar com os parâmetros internacionais. 

Metodologia: 

Caracterização da área de estudo. A cidade de Taubaté está localizada na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba, no estado de São Paulo. Possui uma área territorial de 625 Km², e está no eixo Rio/São Paulo. É 

uma das mais antigas cidades do Vale do Paraíba, e possui a maior quantidade de prédios históricos da 

região. Coleta de dados Será feito um levantamento fotográfico das edificações históricas da Universidade 

de Taubaté, bem como um levantamento das suas condições construtivas atuais tanto no quesito de 

conservação, quanto no tocante ao grau de sustentabilidade que se encontra cada edifício. Registrando-se 

assim todos os edifícios históricos, catalogando em seguida cada um deles e posteriormente servirá como 

ponto de partida para a sua avaliação, contando para tanto com tabelas e planilhas com os critérios de 

avaliação, que serão levantados nesta primeira etapa, tudo conforme o já estabelecido no Regulamento de 

Certificação para Edifícios Históricos da Itália. Análise de dados Após o levantamento, será feito uma 

análise e avaliação das condições gerais de uso e conservação. Análise das tabelas e planilhas elaboradas na 

coleta de dados e posteriormente uma qualificação de cada edificação seguindo os parâmetros adotados pelo 

Regulamento Italiano, onde basicamente serão analisados: (a) a sustentabilidade deverá ser descrita com 

base em um conjunto abrangente de indicadores, expressando os aspectos construtivos das edificações em 

tela; (b) os indicadores selecionados devem descrever a ocupação e uso destas edificações; (c) a relevância 

dos indicadores selecionados deve ser justificada e, quando necessário, validada; (d) o processo de 

desenvolvimento e aplicação de indicadores devem abranger o uso das tecnologias verdes sustentáveis. 

Resultado: 
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Os resultados esperados são a análise e avaliação dos Indicadores de sustentabilidade das edificações 

históricas da Universidade de Taubaté, para a criação de um roteiro de avaliação para futuras análises de 

outros edifícios históricos de outros municípios. Contribuir para a busca de edificações sustentáveis, e ainda 

trazer premissas básicas para servir de parâmetro em futuras avaliações de outros edifícios históricos. Por 

fim auxiliar no avanço desta área do conhecimento com os seguintes produtos: 1) Apresentação da 

metodologia replicável; 2) Realização de um banco de dados das edificações históricas da Universidade de 

Taubaté para uso futuro de outras pesquisas; 3) Definição de indicadores alinhados às metodologias 

internacionais; 4) Formação de uma base de dados da pesquisa como um todo; 5) Fomentar outras pesquisas 

semelhantes ou trabalhos que promovam a criação de uma Certificação Nacional para os edifícios históricos 

do Brasil. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FACILITADORA DA FAMILIA NA ESCOLA  

PP&I201635395 

 

IRAELZA DE FÁTIMA COELHO MONTEIRO, ALVARO BUBOLA POSSATO 

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

 

Introdução: 

Este estudo apresenta um trabalho que se realiza com um grupo de professores, inseridos na “Sala Verde”, 

no município de Taubaté, SP. Este grupo se dedica aos estudos sobre a Educação Ambiental, na perspectiva 

de contribuir com a inserção das famílias nas escolas. No Brasil, o Projeto Sala Verde, coordenado pelo 

Ministério da Educação e Meio Ambiente (2000), consiste em incentivar a criação de espaços 

socioambientais, como referenciais em Educação Ambiental. O grupo de professores iniciou os estudos em 

2013, quando da criação da Sala Verde Municipal, Decreto Municipal, nº 13046/13. Por meio da Educação 

Ambiental busca-se favorecer discussões pedagógicas centradas nas mudanças procedimentais e atitudinais 

que apontam para avaliação comportamental. Conforme apresenta Bussolotti e Ortiz ( 2015), a Educação 

Ambiental se faz “baseada nas relações interativas entre a diversidade da natureza e sociedades” 

(BUSSOLOTTI; ORTIZ, 2015, p.31). Neste contexto, a Educação Ambiental poderá facilitar os vínculos; 

família e escola. 

Objetivos: 

Desenvolver estudos sobre Educação Ambiental e Fortalecer os vínculos;família e escola por meio da 

Educação Ambiental. 

Metodologia: 

O estudo está sendo realizado com um grupo de professores que busca intensificar a compreensão voltada à 

Educação Ambiental. A Constituição de 1988 foi a primeira a reconhecer a pertinência da questão 

ambiental, fazendo menções diretas ao meio ambiente, à educação ambiental e à proteção da natureza. 

(BRASIL, 1988). Sendo assim, no cumprimento à legislação, a Secretária de Educação do Município de 

Taubaté, determinou, com a criação da Sala Verde (2013), que um grupo de professores se manifestasse, 

voluntariamente, para estudar sobre a Educação Ambiental. As primeiras reuniões transcorreram-se com 

oito professores e evoluiu ao longo do processo, outros professores passaram fazer parte das reflexões em 

grupo que se realizavam mensalmente, em horário de trabalho pedagógico coletivo. Para atender as 

necessidades, elaborou-se um plano de estudos, anual. O número de participantes oscila entre oito e trinta 

por encontro, que atualmente ocorre mensalmente. Este estudo apresenta característica qualitativa, 

descritiva e aplicada. Os dados foram coletados por meio de socialização do grupo de professores, 

registrados por escrito, fotos e filmes, motivados a partir dos desdobramentos, quanto às prioridades 

relativas à EA. No desdobramento do processo o grupo de professores busca a construção do conhecimento 

e compartilhamento das boas práticas. Deste modo, estudos, eventos e oficinas foram planejados com 

enfoque à construção pela qualidade de vida e inserção da família nas atividades escolares. De acordo com a 

proposta dos PCNs (BRASIL,1997); a educação pode conduzir o indivíduo a agir com responsabilidade na 

conservação de um ambiente sadio, no presente para o futuro. 

Resultado: 
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Não se pode dizer que os estudos sobre Educação Ambiental tenham sido concluídos e que os trabalhos já 

apresentam resultados. O processo é contínuo e, como projeto, a Educação Ambiental, nas escolas, está em 

fase de implantação. Os trabalhos estão sendo executados, comprovados por meio das apresentações de 

vídeos, fotos e relatórios apresentados à Secretaria de Educação. A maioria dos professores tem dado 

continuidade às práticas e almeja-se, por meio dessas ações, perceptíveis mudanças nas relações 

interpessoais entre os atores da comunidade escolar e as famílias. Nesta perspectiva, o projeto Sala Verde 

tem como expectativa desenvolver uma formação continuada em serviço e elaborar uma Diretriz de 

Educação Ambiental Municipal com objetivo de maior abrangência às famílias. Por meio do 

acompanhamento às ações realizadas nas escolas, observa-se ações voltadas à Educação Ambiental, em prol 

da inserção das famílias no ambiente escolar, mas os estudos precisam se consolidar à busca de resultados. 
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PROJETO DE UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA UTILIZANDO ULTRACAPACITORES 

PARA VEÍCULO PURAMENTE ELÉTRICO  

PP&I201662104 

 

GUSTAVO SOARES DOS SANTOS, LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

Orientador(a): FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI 

 

Introdução: 

Ao longo dos últimos anos os veículos elétricos vêm se tornando cada vez mais importante na sociedade em 

que vivemos. No Brasil, esta importância não se dá apenas por questões ambientais e de ruídos, mas, 

também, por uma questão de dependência do petróleo. A matriz de energia elétrica utilizada no país, na sua 

grande maioria, não se deriva do petróleo. Dados de 2015 do Ministério de Minas e Energia – MME 

apontam que cerca de 59,8% da energia gerada no pais é de origem hídrica. Se considerarmos que as 

reservas de petróleo deverão durar por mais 40 anos, a escassez é inevitável e poderá resultar em utilização 

de outros combustíveis fósseis que podem não ser economicamente viáveis. Desta forma poderemos ter um 

colapso no quesito abastecimento da frota brasileira. O veículo puramente elétrico surge como uma opção 

que deve ser considerada para a solução desse problema. 

Objetivos: 

Este projeto propõe a utilização de um sistema híbrido de armazenamento de energia para utilização em um 

veículo elétrico (VE), no caso, um protótipo em desenvolvimento atualmente nas dependências do 

Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade de Taubaté (UNITAU). Atualmente, a arquitetura 

do veículo possui um motor elétrico de indução acoplado a uma transmissão mecânica de 5 velocidades, 

inversor de frequência, banco de baterias (chumbo ácido). A proposta é adicionar um banco utilizando 

ultracapacitores de forma que trabalhe em paralelo com o banco de baterias para alimentação do motor 

elétrico do veículo. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do estudo foram pesquisadas as principais possibilidades de arquitetura de banco de 

baterias e ultracapacitores que pudessem ser utilizadas em um protótipo de VE. O veículo protótipo 

utilizado no desenvolvimento da pesquisa é um modelo VW-Saveiro (Figura 1). Após escolha do arranjo 

foram estudados todos os modelos de ultracapacitores disponíveis no mercado que pudessem ser aplicados 

em um veículo puramente elétrico. No presente estudo serão utilizados os ultracapacitores carbono/carbono 

com capacitância que varie entre 1000F e 7000F. Inicialmente, foi escolhido o modelo BCAP 3400 Maxwell 

Technologies que tem capacitância definida de 3400F e tensão de 2.85V. Com as características técnicas do 

ultracapacitor definidas será realizada uma simulação utilizando o software Matlab/Simulink para que seja 

possível demonstrar por meio da simulação a viabilidade de utilização de ultracapacitores em paralelo com 

o banco de baterias chumbo ácido já existente na arquitetura atual do veículo. 

Resultado: 

Com os resultados será possível obter dados necessários para evidenciar a viabilidade técnica e financeira da 

aplicação do banco de ultracapacitores no veículo protótipo VW-Saveiro e, ainda, colher informações 

suficientes para que testes funcionais com o veículo sejam realizados. Desta forma, será possível um 

comparativo entre os valores reais adquiridos durante os testes funcionais com aqueles que serão 

encontrados durante a simulação no ambiente Matlab/Simulink. Com a realização deste estudo espera-se 

promover o aumento do ciclo de utilização das baterias chumbo/ácido, aprimorar o desempenho de 

aceleração do veículo e reduzir o consumo médio de energia quando comparado com um banco de 

armazenamento sem ultracapacitores. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO PEIXE BORBOLETA LISTRADO CHAETODON STRIATUS 

(PERCIFORMES: CHAETODONTIDAE) NO ATLÂNTICO SUL  
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ISABELLE LEITE BAYONA PEREZ, ANA PAULA DOS SANTOS, FRANCISCO DA COSTA SILVA, VENÂNCIO 

GUEDES DE AZEVEDO, EDUARDO GOMES SANCHES, VERONICA TAKATSUKA MANOEL 

Orientador(a): BÁRBARA ARAÚJO MARTINS 

 

Introdução: 

A família Chaetodontidae agrupa espécies com grande importância ornamental, devido a sua exuberante 

coloração e diferentes morfotipos. A espécie Chaetodon striatus (Linnaeus, 1758), conhecidos popularmente 

como peixe borboleta-listrado, é encontrada no oceano Atlântico Ocidental e é muito requisitada na 

aquariofilia. A produção de peixes ornamentais é considerada um rentável agronegócio, no entanto, vários 

pesquisadores têm relatado a falta de estudos sobre a reprodução no Brasil e no exterior, e tem ressaltado a 

importância desses estudos para o desenvolvimento da cadeia produtiva (Rodrigues e Fernandes, 2006). 

Objetivos: 

O objetivo do presente estudo será analisar a biologia reprodutiva desta espécie em Ubatuba/SP. 

Metodologia: 

As coletas dos exemplares de C. striatus serão realizadas em Ubatuba/SP, através de armadilhas que serão 

implantadas nos costões rochosos próximos à praia do Itaguá e à ilha da Rapada, mensalmente, de janeiro de 

2015 a dezembro de 2016. Após a coleta, os espécimes serão transportados para o Laboratório de 

Piscicultura Marinha do Instituto de Pesca, sede de Ubatuba/SP. Os peixes serão anestesiados com 

benzocaína (0,05 g L-1 de água) e, em seguida, medidos (cm) em ictiômetro e pesados (g) individualmente 

em balança eletrônica digital (precisão de 0,01 g). Após analgesia profunda os peixes serão eutanasiados. Os 

exemplares serão dissecados através da incisão de um bisturi a partir da abertura urogenital até a base da 

nadadeira peitoral e as gônadas serão retiradas. Os ovário e testículos serão pesados com balança digital de 

0,0001g de precisão. Será determinado o tamanho da primeira maturação sexual, a proporção entre os sexos, 

utilizando a expressão: ?2=2*(O-E)2/E, no qual ?2= valor do qui-quadrado; O = freqüência porcentual de 

fêmeas ou machos e E = proporção entre sexos esperada, período reprodutivo utilizando as análises 

histológicas das gônadas e o Índice Gonadossomático com a expressão IGS= Pg/PT * 100, onde Pg é o peso 

da gônada e Pt é o peso total do peixe (g) e tipo de desova através das análises histológicas. Para avaliar 

possíveis diferenças o IGS o longo dos meses do ano será realizado uma análise de variância (ANOVA) com 

nível de significância de 5%. 

Resultado: 

Resultados esperados (20 – 150 palavras) Com base nos estudos com outros chaetodontídeos, esperamos 

que a espécie em estudo seja dióica, com o tamanho da primeira maturação sexual a partir de 12,4cm para 

fêmeas e machos (Allen, 1985), proporção entre os sexos de 1:1 (Ralstron, 1981), período reprodutivo 

durante a primavera e verão (Tricas e Hiramamoto, 1989. Esperamos promover o conhecimento sobre C. 

striatus e consequentemente colaborar com a preservação da espécie e com o setor da aquariofilia no Brasil 

no mundo. 
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UTILIZAÇÃO DE ABRIGOS SOBRE O DESEMPENHO PRODUTIVO DA GAROUPA-VERDADEIRA EM 

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA SALGADA  
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KLEPER DE LIMA RAIOL, OTÁVIO MESQUITA DE SOUSA, RHANI DUCATTI, ANA PAULA DOS SANTOS, 
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Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

A garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) é considerada uma espécie de grande importância como 

recursos pesqueiros, no entanto já se encontra mundialmente ameaçada de extinção e no Brasil está inclusa 

na lista de peixes marinhos sobre-explotados. Desta forma, o cultivo em cativeiro pode ser uma solução. 

Estudos têm demonstrado que a utilização de abrigos é capaz de melhorar o desenvolvimento produtivo. 

Este projeto pretende avaliar a eficácia de abrigos de pvc visando o desempenho produtivo da garoupa 

verdadeira. Serão testadas diferentes disponibilidades de abrigo. Cada tratamento terá três repetições, 

totalizando nove tanques, com seis peixes cada. O experimento terá duração de 60 dias e ao longo deste 

período será avaliada a sobrevivência, a taxa de desenvolvimento específico de comprimento e de peso, o 

ganho diário de comprimento e peso e a conversão alimentar aparente. Ao final do experimento serão 

comparados os índices viscerossomático de gordura visceral e hepatossomático. 

Objetivos: 

Este projeto tem como objetivo geral avaliar a eficiência de tubos de pvc como abrigo para garoupa 

verdadeira (Epinephelus marginatus, LOWE 1834), mantida em cativeiro. Como objetivo específico busca-

se avaliar o efeito do número de abrigos no desempenho produtivo da espécie. 

Metodologia: 

Seis peixes por tanque (2,52±0,78g) serão divididos em três tratamentos e submetidos a diferentes 

disponibilidades de abrigo: sem abrigos; 01 abrigo por peixe e 02 abrigos por peixe. Cada tratamento terá 

três repetições, totalizando nove tanques. Os tanques experimentais serão circulares com 150 litros e serão 

mantidos em sistema de recirculação de água salgada, dotado de filtragem mecânica, skimmer e 

esterilização da água através de lâmpadas ultra-violeta. A taxa de circulação dos tanques será de 200% (o 

volume total de água dos tanques será renovado duas vezes ao dia). Antes de ingressarem no sistema todos 

os peixes passarão por um banho de água doce por 5 minutos visando a eliminação de eventuais 

ectoparasitos. A dieta que será utilizada neste projeto será ração com a seguinte composição: proteína bruta 

40,3%, extrato etéreo 12,5%, cinzas 6,9%, fibra bruta 1,8%. Será incorporado óleo à ração de acordo com a 

metodologia utilizada por SANCHES et al. (2014). Estudos prévios demonstraram que a espécie possui 

rápida aceitação da ração extrusada, apresentando ótimos resultados de ganho de peso (SANCHES et al., 

2014). Os peixes serão alimentados duas vezes ao dia. Após a última alimentação diária, será realizada a 

limpeza do fundo dos tanques, por sifonamento. O experimento terá duração de 60 dias. No início e a cada 

vinte dias até o final do período experimental serão realizadas biometrias. A partir dos valores de 

comprimento total (cm), peso (g) e ingestão (g/dia) e do registro de ocorrência de mortalidade, serão 

calculados os seguintes parâmetros de desempenho: sobrevivência, taxa de desenvolvimento específico de 

comprimento e de peso, ganho em comprimento diário, ganho em peso diário, conversão alimentar aparente, 

índice viscerossomático, gordura visceral e índice hepatossomático. As médias dos parâmetros avaliados 

serão submetidas à análise de variância (ANOVA), para comparação entre os tratamentos. 

Resultado: 
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A garoupa verdadeira (Epinephelus marginatus) está frequentemente associada a fundos pedregosos, 

especialmente em costões rochosos e recifes de coral, é uma espécie territorialista de hábito sedentário e 

solitário (GIBRAN, 2007). O bem-estar do animal é um requisito básico para o cultivo em cativeiro, já que 

em condições estressantes, se torna mais difícil para a espécie conseguir expressar seu desempenho máximo 

e se reproduzir. Condições essas primordiais para o cultivo racional (GALHARDO e OLIVEIRA, 2006). 

Espera-se com esse trabalho dividido em três tratamentos e submetido a diferentes disponibilidades de 

abrigo, demonstrar que os indivíduos do tratamento tanque com abrigos conseguem atingir um maior 

desempenho produtivo em relação ao tratamento tanque sem abrigos. Assim agregando maiores informações 

para o cultivo em cativeiro da garoupa verdadeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 

 

ESTRATÉGIAS ALIMENTARES PARA A PRODUÇÃO DA GAROUPA-VERDADEIRA (EPINEPHELUS 

MARGINATUS) EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA SALGADA  

PP&I201606235 

 

OTÁVIO MESQUITA DE SOUSA, VANESSA VILLANOVA KUHNEN, KLEPER DE LIMA RAIOL, VERONICA 

TAKATSUKA MANOEL, RHANI DUCATTI 

Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

A aquicultura tem se mostrado uma atividade importante na produção de pescado, porém, a expansão da 

maricultura se torna estratégica, pois apesar das reservas de água doce ainda serem elevadas, sabe-se que 

são esgotáveis, tornando-se, por isso, um produto cada vez mais valorizado. A garoupa-verdadeira 

Epinephelus marginatus ocorre nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Podendo superar um metro de 

comprimento e 40 kg de peso, é considerada importante recurso pesqueiro com grande interesse para a 

pesca artesanal e esportiva e ameaçado pela sobrepesca (RODRIGUES FILHO et al., 2009). Raros são os 

estudos envolvendo frequência e taxas alimentares e seus efeitos no crescimento da garoupa-verdadeira, 

sendo que as frequências, normalmente utilizadas nos experimentos e em produções comercias, variam entre 

uma ou duas vezes ao dia (SANCHES et al., 2007; RAMOS et al., 2012). 

Objetivos: 

O objetivo geral deste projeto é avaliar o potencial zootécnico da garoupa-verdadeira (Epinephelus 

marginatus) em um sistema de recirculação de água salgada através da utilização de diferentes estratégias 

alimentares com a utilização de alimentadores automáticos. Os objetivos específicos são avaliar o efeito de 

diferentes freqüências e taxas alimentares sobre o desempenho produtivo da espécie. 

Metodologia: 

Os peixes (15 indivíduos por tanque) serão submetidos a três frequências alimentares: alimentação seis 

vezes ao dia; alimentação doze vezes ao dia e alimentação dezoito vezes ao dia. Cada tratamento contará 

com três repetições. Cada tanque receberá uma unidade de alimentador automático (SOMA Ltda.) com 

capacidade de armazenamento de 50 g de ração. Como dieta alimentar será utilizada uma ração comercial 

para peixes marinhos com a composição centesimal indicada pelo fabricante (Proteína Bruta 41,8%, Extrato 

Etéreo 8,75%, Cinzas 6,77%, Fibra Bruta 1,96%). O alimento será ofertado dentro de intervalos regulares ao 

longo de 24 horas. Será utilizada uma taxa alimentar de 2,5% peso vivo dia -1 . O peso total do alimento 

ofertado será mensurado semanalmente por ocasião do reabastecimento do reservatório de ração dos 

alimentadores automáticos. Como prática de operação, diariamente será reposta,com água deionizada, as 

perdas por evaporação do sistema. Ao final do dia será realizada a limpeza do fundo dos tanques, por 

sifonamento, para a remoção dos dejetos sólidos O experimento terá duração de 60 dias. Será realizado 

biometrias a cada vinte dias até o final do período experimental. Após cada biometria o incremento de 

biomassa será considerado para definição da nova quantidade de alimento a ser ofertada. Ao final do 

experimento serão comparados entre tratamentos os seguindes parâmetros zootécnicos: Sobrevivência, fator 

de condição, Taxa de crescimento específico, Ganho de peso diário, e Conversão alimentar aparente. O 

experimento será conduzido no Laboratório de Piscicultura Marinha (LAPIM), do Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Litoral Norte, do Centro Avançado de Pesquisa e Tecnologia do Agronegócio do 

Pescado Marinho, localizado em Ubatuba/SP, do Instituto de Pesca/APTA/SAA. 

Resultado: 

Considerando que o potencial econômico do cultivo da garoupa-verdadeira já foi comprovado (SANCHES 

et al., 2007), mas que o cultivo da espécie de modo a atingir a expressão de todo seu desempenho produtivo 

ainda é um desafio, nossa hipótese é que a prática de manejo alimentar que vem sendo adotada (baixa 

freqüência alimentar) possa ser inadequada para atingir o potencial zootécnico da espécie. Desta forma, o 

presente estudo irá fornecer ferramentas para aprimorar o cultivo desta espécie, através de um adequado 

manejo alimentar. 
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DETERMINAÇÃO DO MELHOR ANTICOAGULANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE NA 

RAIA VIOLA DA CARA CURTA  
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Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

A hematologia é uma ferramenta que permite a realização de exames celulares, sorológicos, bioquímicos, 

bacteriológicos, parasitológico e toxicológico com apenas uma amostra sanguínea. O sangue é um tecido 

que envolve todos os órgãos e transporta seus nutrientes, hormônios e metabólitos, permitindo analisar 

indiretamente o funcionamento de determinados órgãos (TAVARES-DIAS et al., 2008; RANZANI-PAIVA 

et al., 2013). Para a obtenção de resultados hematológicos confiáveis faz-se necessário o uso de 

anticoagulantes que tem a função de evitar a coagulação e a hemólise da amostra. Certas substâncias como o 

EDTA e a Heparina são comumente utilizados, porém causam alterações na amostra que devem ser levadas 

em consideração no momento da interpretação dos dados. O excesso de Heparina dificulta a coloração dos 

leucócitos e o EDTA não é eficiente para certas espécies (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Objetivos: 

O objetivo do presente projeto é determinar qual o melhor anticoagulante e qual sua concentração ideal para 

a correta preservação dos parâmetros sanguíneos em Raia Viola da Cara Curta (Z. brevirostris). 

Metodologia: 

Dez Raias Viola da Cara Curta aparentemente hígidas oriundas da pesca de arrasto (SISBIO Número: 

49980-3) em Ubatuba–SP serão utilizadas para a coleta de sangue. No Laboratório de Piscicultura Marinha 

do Instituto de Pesca, permanecerão por pelo menos 30 dias em dois tanques circulares de fibra de vidro 

com capacidade de 3000L, com sistema de filtragem composto por filtro mecânico do tipo “bag” e skimmer. 

A alimentação será ofertada uma vez ao dia, composta de 60% de peixe e 40% de camarão, totalizando 

volume de 3% da biomassa do tanque por dia, as sobras serão retiradas e pesadas diariamente. No dia da 

coleta a contenção química será realizada por imersão em solução de eugenol 63mg/L durante 3 minutos. 

Será feita uma punção venosa caudal para a coleta de 2mL de sangue com seringas descartáveis de 3mL e 

agulhas hipodérmicas de 20x5,5mm desprovidas de anticoagulante. A amostra será distribuída em igual 

volume (0,5mL) em tubos de polietileno contendo 20µL de Heparina 2500UI, Heparina 1250UI, Heparina 

600UI, EDTA 5% (0,5mg/mL de sangue), EDTA 8% (0,8mg/mL de sangue) e EDTA 10% (1,0mg/mL de 

sangue). Os parâmetros avaliados serão hematócrito (Ht) pelo método do microhematócrito, teor de 

proteínas plasmáticas totais (PPT) com a utilização de refratômetro manual, dosagem de hemoglobina total 

pelo método colorimétrico da cianohemoglobina, a contagem do número total de células em hemocitômetro 

com solução corante e diluição de 1:100 e o teste de resistência dos eritrócitos em solução salina. Para a 

avaliação do tempo máximo de conservação da amostra nos respectivos anticoagulantes o número de células 

será aferido a cada 4h, durante 24h e o hematócrito a cada 9h. Além da análise visual de coágulos e 

hemólises durante todas as manipulações da amostra. Os resultados serão submetidos à análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey. 

Resultado: 

Espera-se encontrar o anticoagulante que menos interfira nos resultados hematológicos e que consiga evitar 

a hemólise e coagulação da amostra, obtendo assim um protocolo de coleta com resultados confiáveis para 

futuros experimentos. 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO PRODUTIVO, FISIOLÓGICO E DO BEM ESTAR DA RAIA-VIOLA-DE-

FOCINHO-CURTO, ZAPTERYX BREVIROSTRIS (MÜLLER E HENLE, 1841) SOBRE DIFERENTES 

SUBSTRATOS  
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Introdução: 

As raias pertencem à ordem Bathoidea agrupando espécies que podem apresentar como modo de vida o 

substrato de água doce, marinho ou o mar aberto (FIGUEIREDO, 1977; BORNATOWSKI e ABILHOA, 

2012). Entre as espécies de raias marinhas há a espécie raia-viola-de-focinho-curto, Zapteryx brevirostris 

(Müller and Henle, 1841) (FIGUEIREDO, 1977). A raia viola pode ser mantida em cativeiro e para isso os 

animais podem ser aclimatados em um sistema de recirculação de água, com o controle dos parâmetros da 

qualidade da água e em recinto que lhes proporcione bem estar a fim de diminuir os fatores de riscos que 

possam prejudicar a saúde do animal, evitar o estresse e consequentemente sua morte (PEDRAZZANI et al., 

2007; DIAS, 2009). Palavras-chave: cativeiro, raia, sedimento, viola Zapteryx brevirostris. 

Objetivos: 

Analisar o bem estar, desempenho produtivo e fisiológico da raia viola, Z. brevirostris sobre diferentes 

sedimentos mantida em cativeiro com sistema de recirculação. 

Metodologia: 

Exemplares de cação viola serão obtidos por captura acidental em rede de arrasto. Serão distribuídos 

aleatoriamente, em doze tanques circulares com 500 litros, em sistema único de recirculação de água 

salgada, dotado de filtragem mecânica, skimmer e filtro com lâmpadas ultra-violeta .Os peixes (4 indivíduos 

por tanque) serão submetidos a três tratamentos: o T1 (controle) será composto de quatro tanques sem 

sedimento, o T2 com quatro tanques com sedimento fino (areia fina) e o T3 com quatro tanques com 

sedimento grosseiro (areia grossa). Cada tratamento contará com quatro repetições. O experimento terá 

duração de 60 dias. Semanalmente serão verificados o consumo de alimento (por diferença de peso entre o 

alimento a ser fornecido e o alimento que restar no tanque) e a ocorrência de mortalidade. Para obtenção dos 

dados biométricos, os peixes de todos os tratamentos serão anestesiados com Eugenol (85,0 mg 10L-1 de 

água) e, em seguida, medidos (cm) em ictiômetro e pesados (g) individualmente em balança eletrônica 

digital (precisão de 0,01 g) no início e a cada vinte dias até o final do período experimental. Após cada 

biometria o incremento de biomassa será considerado para definição da nova quantidade de alimento a ser 

ofertada. A partir dos valores de comprimento total (cm), peso (g) e ingestão (g/dia) e do registro de 

ocorrência de mortalidade, serão calculados os seguintes parâmetros de desempenho: Sobrevivência, fator 

de condição, taxa de crescimento específico, ganho de peso diário e a conversão alimentar aparente. O 

experimento será conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e quatro 

repetições. As médias dos parâmetros avaliados serão submetidas à análise de variância (ANOVA), para 

comparação entre os tratamentos. Os valores expressos em porcentagem (sobrevivência) serão 

transformados de acordo com a fórmula: variável transformada = arcsen?x. Em caso de diferença 

significativa, será aplicado o teste de Tukey (P<0,05). 

Resultado: 

Considerando os resultados a serem obtidos, espera-se identificar a taxa de crescimento específico, 

sobrevivência, ganho de peso e a conversão alimentar aparente a fim de analisar a influência dos diferentes 

sedimentos no bem estar, desempenho produtivo e fisiológico da raia viola, Z. brevirostris mantida em 

cativeiro com sistema de recirculação. 
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NEROCILA ACUMINATA (ARTROPODA, CYMOTHOIDAE) PARASITA DE RAIA ZAPTERYX 

BREVIROSTRIS MÜLLER & HENLE, 1841 (RHINOBATIFORMES, RHINOBATIDAE)  

PP&I201680014 

 

RHANI DUCATTI, VENÂNCIO GUEDES DE AZEVEDO, OTÁVIO MESQUITA DE SOUSA, KLEPER DE LIMA 

RAIOL, VERONICA TAKATSUKA MANOEL, DANIELA COSTA 

Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

A espécie Zapteryx brevirostris Müller & Henle, 1841 (Rhinobatiformes, Rhinobatidae), também chamada 

de raia viola de focinho curto, pertence ao gênero Zapteryx e à família Rhinobatidae. Distribuídas 

usualmente em águas rasas da plataforma continental das regiões tropicais e subtropicais, essas raias podem 

alcançar até 1,5m de comprimento e chegam a pesar 12Kg. As raias-violas estão presentes como fauna 

acompanhante nas capturas de variados tipos de pesca, principalmente nos arrastão de praia, arrastos de 

parelha, camarão-sete-barbas e camarão rosa. Apesar do baixo consumo de carne de raia no Brasil, deve-se 

considerar o risco epidemiológico ou zoonótico relacionado à presença de parasitas no animal. Os isópodes 

são os ectoparasitas mais comuns dos elasmobrânquios e teleósteos (NAGEL and GRUTTER, 2007). Para a 

sua detecção é necessário um exame de toda a superfície dos peixes, sendo a mesma fácil de efetuar, visto 

que seu tamanho permite fácil observação a olho nu. 

Objetivos: 

Identificar a espécie de isópode parasitando a raia espécie Zapteryx brevirostris Müller & Henle, 1841 

(Rhinobatiformes, Rhinobatidae). 

Metodologia: 

Um exemplar da espécie Zapteryx brevirostris, macho de 546,4g e 43cm, foi capturado acidentalmente no 

dia 23/09/2015 pela pesca comercial de arrasto do camarão rosa, na região de Ubatuba, São Paulo, Brasil, 

em uma profundidade de aproximadamente 30-35m. Posteriormente, foi levado ao Instituto de Pesca em 

Ubatuba, onde foi observado no clásper direito um ectoparasita da ordem dos isópodes. O isópode foi 

cuidadosamente retirado com o auxílio de pinça e acondicionado em tubo de ensaio para preservação com 

álcool a 70%. Posteriormente, o ectoparasita foi enviado para o Instituto Oceanográfico da Universidade de 

São Paulo, onde foi identificado através da utilização de chaves de identificação. 

Resultado: 

O isópode parasitando Z. brevirostris foi identificado como sendo da espécie Nerocila acuminata Schiödte 

& Meinert, 1881 (Figura 1).Esta espécie de ectoparasita pertence à família Cymothoidae. Todos os 

Cymothoidae são parasitos conhecidos de peixes (BENZ et al., 2001), principalmente em regiões 

subtropicais e tropicais. A raia não apresentou lesões aparentes e nem sinais clínicos relevantes. No 

parasitismo nos peixes, o hospedeiro raramente apresenta sinais clínicos de enfermidades. Isso é possível 

graças ao seu bom estado nutricional e fisiológico em equilíbrio com o ambiente, evitando a manifestação 

de doenças. O relato de ectoparasitos em raias marinhas de vida livre justifica-se pela importância do risco 

epidemiológico ou zoonótico relacionado ao consumo da carne deste animal. Fundamenta-se também pelo 

conhecimento técnico obtido sobre a parasitologia de animais da fauna nativa brasileira, ressaltando as 

escassas pesquisas deste tema desenvolvidas no Brasil em literatura. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE BIJUPIRÁ SUBMETIDO A DIFERENTES DENSIDADES EM UM SISTEMA 

INTENSIVO DE RECIRCULAÇÃO TIPO RACEWAY.  

PP&I201615585 

 

NAYARA YOSHIMINI DE OLIVEIRA,VERONICA TAKATSUKA MANOEL, KLEPER DE LIMA RAIOL, RHANI 

DUCATTI, VANESSA VILLANOVA KUHNEN, VENÂNCIO GUEDES DE AZEVEDO 

Orientador(a): EDUARDO GOMES SANCHES 

 

Introdução: 

A aquicultura é uma atividade importante na produção de pescado, a criação de peixes marinhos em 

sistemas de recirculação possibilita o emprego de densidades de estocagens elevadas, maior controle sobre 

fatores limitantes, menor consumo de água e redução do impacto ambiental. Um dos modelos de tanque 

mais eficientes para o cultivo de peixes são os raceway, fundamentado no princípio de alta troca da água 

(RAKOCY, 1995; KUBITZA, 2000). O movimento da água arrasta os resíduos mantendo a qualidade da 

água adequada (KUBITZA, 2000) e possibilitando um aumento na densidade de cultivo sem prejuízo à 

saúde dos animais (PAPST et al. 1992). A densidade adequada é capaz de interferir na eficiência alimentar e 

reduzir o lançamento de efluentes na água (WERNER e DORR, 2006). O bijupirá apresenta características 

ótimas à criação, tornando-o excelente modelo de estudo, os resultados gerados para esta espécie são de 

especial interesse para o setor produtivo. 

Objetivos: 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho produtivo do bijupirá (Rachycentron canadum Linnaeus, 

1766) submetido a diferentes densidades de estocagem sobre um sistema intensivo de recirculação tipo 

raceway e analisar a relação das estocagens sobre os parâmetros de desempenho. 

Metodologia: 

Juvenis de bijupirá serão distribuídos em quatro tratamentos: 07; 20; 40; e 60 peixes/tanque; simulando as 

seguintes densidades: 50; 100; 200 e 400 peixes/m3. Cada tratamento terá duas repetições, totalizando 254 

peixes. O raceway será constituído por tubos de PVC conectados a um sistema de filtragem mecânica, 

skimmer e esterilização através de lâmpadas ultra-violeta.A temperatura será mantida constante em 28 ºC e 

o fotoperíodo será mantido em 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Os peixes serão alimentados com 

ração comercial duas vezes ao dia (09:00 e 17:00 h), até saciedade, sendo o peso total do alimento ofertado 

mensurado após cada alimentação. O experimento terá duração de 60 dias. As biometrias serão realizadas 

antes do início do experimento, após 30 dias e ao final do experimento. Em cada biometria os peixes serão 

anestesiados, medidos e pesados individualmente. Serão calculados os seguintes parâmetros de 

desempenho: sobrevivência, fator de condição, taxa de crescimento específico, ganho de peso diário e 

conversão alimentar aparente. No inicio e ao final do período experimental serão coletadas amostras 

sanguíneas para as determinações do hematócrito, hemoglobina, contagem de eritrócitos totais e serão 

calculados os índices hematimétricos: Volume Corpuscular Médio = (Hematócrito x 10)/Número de 

Eritrócitos(x106?L-1); Hemoglobina Corpuscular Média = (Concentração de Hemoglobina x 10)/ Número 

de Eritrócitos (x106?L-1); Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média = (Concentração de 

Hemoglobina x 100)/Hematócrito. Também serão feitas as contagens total e diferencial de leucócitos e 

trombócitos. Cada tanque será uma unidade experimental, e o valor médio das triplicatas para cada 

tratamento será utilizado para as análises estatísticas. Os valores expressos em porcentagem serão 

transformados de acordo com a fórmula: variável transformada = arcsen?x. As médias dos parâmetros serão 

submetidas à análise de variância (ANOVA) e em caso de diferença significativa, será aplicado teste de 

Tukey (P<0,05). 

Resultado: 
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Espera-se que com esse projeto seja possível encontrar uma densidade ideal para a criação do bijupirá em 

sistema de recirculação tipo raceway, onde o desempenho produtivo chegue ao ápice e que não afete a saúde 

e bem estar dos animais, além de poder contribuir para novas pesquisas na área da piscicultura e ajudar os 

produtores no sistema de criação do bijupirá. 
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EDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIA: NECESSIDADES FORMATIVAS DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR 

NAS PERSPECTIVAS DAS NEUROCIÊNCIAS  

PP&I201651237 

 

GLÁUCIA RODRIGUES DA COSTA CARVALHO  

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

Introdução: 

O enfoque deste projeto recairá sobre as necessidades formativas dos professores do ensino superior que 

lecionam a alunos egressos do Ensino Médio, buscando-se levantar as principais dificuldades que enfrentam 

na mediação da aprendizagem com esses alunos. Considerando o diálogo entre a neurociência e a educação, 

procurar-se-á resposta ao questionamento: Quais as necessidades formativa do docente do ensino superior? 

Observa-se que o conhecimento técnico do docente e seus saberes de docência deixam a desejar, talvez, pela 

falta de preparo didático, de conhecimento de estratégias de ensino diferenciadas e desconhecimento dos 

processos de aprender. Neste prisma, vislumbra-se, com a realização da presente pesquisa, a contribuição da 

Neurociência na Educação como uma abordagem de recursos estratégicos na relação do educador-educando 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Objetivos: 

A pesquisa tem como objetivo principal conhecer as necessidades formativas do docente de ensino superior 

que leciona a alunos egressos do ensino médio. Apresentam-se como objetivos específicos dessa pesquisa: 

Identificar as necessidades formativas do docente do ensino superior; Apresentar os subsídios teóricos da 

Neurociência Cognitiva e Neuropsicologia, e sua contribuição à atuação docente com alunos ingressantes no 

ensino superior; Conhecer as diferentes estratégias didáticas que potencializam os processos de ensino e 

aprendizagem com adultos; Compreender os diferentes processamentos cerebrais envolvidos no ato de 

aprender. 

Metodologia: 

O estudo privilegiará a abordagem quantitativa e qualitativa de pesquisa para apreensão do fenômeno a ser 

estudado, por entender que ela possibilita uma visão profunda e integrada dos problemas da prática docente, 

além da aproximação do pesquisador com o objeto da investigação e a compreensão das ações práticas dos 

sujeitos em suas interações sociais cotidianas. A pesquisa será realizada com um total de 180 docentes, aí 

incluídos os Coordenadores de cursos de uma Faculdade Privada, pertencente a um grupo Educacional, com 

subdivisões em dois campus no município de São José dos Campos. Serão considerados três nichos de 

cursos que abrangem os ingressantes na graduação, sendo eles: Engenharia, Administração e Cursos 

Superiores em Tecnologia. Para a pesquisa na área das Engenharias, serão considerados os cursos de 

Engenharia Aeronáutica; Engenharia da Computação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica, 

Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia Mecatrônica. Na área de Administração, a pesquisa será 

aplicada a professores que lecionam ou que lecionaram disciplinas no primeiro trimestre do curso de 

Administração de Empresas. O terceiro nicho selecionado para aplicação é o curso de Graduação em 

Tecnologia, no qual foram considerados como público alvo os docentes que lecionaram ou lecionam no 

primeiro e segundo trimestre de todos os cursos pesquisados, sendo eles: Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Comercial; Gestão 

Financeira, Gestão da Produção e Logística. Justificando o motivo de agrupamento das turmas por conta das 

disciplinas básicas ministradas em comum aos diferentes cursos. Os professores sujeitos selecionados para a 

pesquisa são profissionais formados em cursos de licenciatura, bacharelado e ou profissionais da área 

técnica em empresas de vários segmentos de negócios no mercado de trabalho. 

Resultado: 
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Ao término da pesquisa, espera-se ter havido contribuição para o conhecimento das necessidades formativas 

dos docentes que lecionam a ingressantes no ensino superior para detectar os saberes necessários à docência 

para essa clientela escolar.Os dados serão apresentados sob a forma de tabelas e quadros-síntese e poderão 

ser utilizados para o entendimento da necessidades do professor em relação a conhecimentos da 

Neurociência na Educação em uma instituição de nível superior na região do Vale do Paraíba. Os resultados 

da pesquisa serão divulgados através de participação em congressos científicos, seminários, relatórios, 

publicações de artigos em periódicos, revistas impressas e eletrônicas, entre outros. 
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ESTUDO DA ENERGIA SOLAR E EFICIÊNCIA DE SUAS PRINCIPAIS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS  

PP&I201638211 

 

AMANDA DA SILVA SANTOS, BARBARA FRANÇA DE CARVALHO BARBOSA, RITA DE CASSIA RENNO, 

GIOVANA ALÉXIA DE PAULA 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 

 

Introdução: 

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol é hoje uma das alternativas energéticas mais promissoras para 

enfrentarmos os desafios do novo milênio. A procura de um modelo baseado no desenvolvimento 

sustentável a longo prazo tem motivado interesse crescente por formas de energia mais limpas e renováveis, 

de modo a permitir a satisfação das necessidades energéticas, sem alterar de maneira acentuada as condições 

de vida no planeta. 

Objetivos: 

Apresentar a energia solar, as diferenças das células fotovoltaicas e suas respectivas eficiências na energia 

solar. 

Metodologia: 

O projeto foi baseado no seminário apresentado em sala de aula na matéria de Energia, Ambiente e Física da 

Atmosfera, onde foi utilizadas fontes de pesquisas digitais, livros e artigos científicos. Foi apresentado um 

sistema para demonstrar o funcionamento da energia solar com placas solares, onde utilizamos uma 

maquete com demonstração de uma casa alimentada por uma bateria, lâmpadas de LED e células 

fotovoltaicas compostas por silício. 

Resultado: 

Conscientizar as pessoas da importância das energias renováveis, detalhando especificamente a energia 

solar, expondo seu funcionamento básico, as principais diferenças e eficiências das células fotovoltaicas, 

ressaltando que, embora tenham um custo relativamente elevado, são compensatórios, pois o uso desta 

torna-se muito econômico, sendo uma alternativa energética muito promissora para enfrentar os desafios da 

expansão da oferta com menor impacto ambiental. 
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PEGADA ECOLÓGICA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR EM UMA DISCIPLINA ELETIVA DE UMA 

ESCOLA INTEGRAL UTILIZANDO ENSINO HÍBRIDO.  

PP&I201604972 

 

BRUNO SABATINO MONTEIRO FERNANDES DE CASTRO  

Orientador(a): SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

 

Introdução: 

A ideia central deste trabalho parte da análise dos dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo 2015, em uma escola de Ensino Integral da rede pública onde 87% dos seus estudantes 

concluíram o Ensino Médio com proficiências abaixo do adequado em matemática. A proposta é articular a 

reconstrução de conhecimentos matemáticos básicos pressupostos do Currículo do Estado de São Paulo à 

temáticas ambientais usando como estratégia de ensino a proposição de projetos ambientais: captação de 

água da chuva; irrigação por gotejamento; construção da bomba manual de irrigação; biodigestor e técnicas 

de compostagem. Este trabalho tem a prerrogativa de relatar e analisar uma sequência didática baseada no 

Ensino Híbrido, conciliando clássicas estratégias de ensino à utilização da aprendizagem digital em uma 

disciplina eletiva. 

Objetivos: 

Geral Relatar a experiência na utilização do Ensino Híbrido de maneira interdisciplinar em uma disciplina 

Eletiva: “Pegada Ecológica: Construções Ambientais” a ser ministrada durante 60 dias, em uma escola de 

Tempo Integral da rede Estadual de São Paulo. Específicos Elaborar uma sequência didática voltada a 

projetos ambientais articulando-os à reconstrução de conhecimentos matemáticos. Contextualizar a 

aprendizagem da Matemática utilizando temáticas ambientais. Compreender quais fatores favorecem maior 

atratividade na interação no Ensino Híbrido. Verificar o potencial de influência da metodologia de Ensino 

Híbrido no ensino/aprendizagem, tanto na área da matemática como na área ambiental por meio de 

comparação entre avaliações diagnósticas. 

Metodologia: 

Este trabalho pretende ser o resultado de uma investigação, cujo objetivo é gerar mais conhecimentos sobre 

a aplicação metodológica do Ensino Híbrido a partir do relato da experiência prática e dirigida desta 

metodologia em uma disciplina Eletiva: “Pegada Ecológica: Construções Ambientais”. Ministrada durante 

60 dias, dez encontros a serem desenvolvidos no segundo semestre de 2016 em uma escola de Tempo 

Integral da rede Estadual de São Paulo. Participarão desta pesquisa no máximo 45 voluntários, número 

máximo de estudantes estabelecidos pela Escola por disciplina. Esta pesquisa se fundará em uma abordagem 

qualitativa por meio de pesquisa participante. Para a coleta de dados, os instrumentos que comporão esta 

pesquisa serão: questionários, avaliações diagnósticas, observações participantes e o material criado e 

publicado pelos estudantes utilizando o meio de comunicação virtual, base do Ensino Híbrido, que será um 

grupo privado na rede social Facebook. A análise e a interpretação dos dados coletados ao longo da pesquisa 

serão feitas sob a metodologia da Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007) apresentada e 

contextualizada na matemática por Viola dos Santos (2007). As intervenções participativas articulando as 

temáticas ambientais da disciplina eletiva à matemática se darão a partir das avaliações diagnósticas de 

matemática e ciências ambientais, baseadas nos pressupostos do Currículo do Estado de São Paulo e nos 

resultados das avaliações externas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

- SARESP. Objetivando as proficiências com índices abaixo do adequado. Pretende-se com este trabalho 

melhorar a qualidade de ensino oferecido e potencializar a forma de aprendizagem dos estudantes utilizando 

a metodologia de Ensino Híbrido. Pois, embora a Escola alvo desta pesquisa esteja cima da média do Estado 

nas avaliações externas da rede, apresentou uma queda na última avaliação. Ficando abaixo da meta 

projetada para o ano de 2015. 

Resultado: 
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Este trabalho pretende relatar a experiência na aplicação da metodologia de Ensino Híbrido, articulando 

temáticas ambientais na reconstrução de conhecimentos matemáticos, gerando dados para analisar o 

potencial desta metodologia que vem incidir em novas estratégias de aprendizagem utilizando tanto o 

tradicional, ensino presencial, como o contemporâneo, virtual. Pretende-se obter mais informações com 

base em observações em sala de aula física e virtual sobre a adaptação dos estudantes a esta metodologia 

construindo informações para abrir espaço para estudos futuros na melhor compreensão e aplicação do 

Ensino Híbrido. 
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A MEDIAÇÃO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: UM ESTUDO SOBRE REPRESENTAÇÕES  

PP&I201636441 

 

DAVID VIEIRA CARNEIRO  

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

 

Introdução: 

A Educação à Distância teve um crescimento considerável nos últimos anos no Brasil. Os cursos assumem a 

responsabilidade de formar profissionais de diversas áreas. Devido ao avanço tecnológico, existem diversas 

possibilidades pedagógicas nesta modalidade. 

Objetivos: 

O projeto busca entender o processo de mediação pedagógica na Educação à Distância, identificar as 

representações sociais sobre mediação em docentes dos cursos de Pedagogia nas modalidades presenciais e 

à distância. 

Metodologia: 

O trabalho será realizado com entrevistas estruturadas com docentes do curso de Pedagogia e questionários 

com os discentes dos mesmos. Além disso, uma revisão de literatura será realizadas na áreas de mediação e 

representações sociais. O referencial teórico usado será a teoria sobre Mediação de Libâneo, Masetto e 

Kenski e a Teoria das Representações Sociais formulada por Moscovici e discutida por Guareschi, Arruda e 

Sá. A metodologia utilizada, além da revisão de literatura, será a entrevista estruturada com os docentes e a 

aplicação de questionários para os discentes. A análise destes dados terá o uso dos softwares Alceste para as 

entrevistas e Sphinx para os questionários. 

Resultado: 

O trabalho espera encontrar as visões e peculiaridades sobre o processo de mediação pedagógica na 

Educação a Distância. Além disso,espera identificar as diferenças, para os participantes da pesquisa, entre a 

mediação na educação presencial e a Distância. 
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O ORIENTADOR PEDAGÓGICO COMO AGENTE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

PP&I201601537 

 

SANDRA MARA TAVARES RODRIGUES  

Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

Introdução: 

Diversas pesquisas realizadas sobre o Coordenador Pedagógico (CP) no Brasil apontam que a ausência de 

identidade profissional, os desvios de função, a sobrecarga de trabalho, impedem que a função seja 

desempenhada para os fins a qual se propõe. Nas escolas onde o CP realiza formações pedagógicas, 

acompanha e orienta os professores, na maioria dos casos, são escolas onde a qualidade da aprendizagem 

dos alunos é considerada melhor. Com base nos estudos da revisão de literatura, esta pesquisa tem o 

objetivo de investigar os instrumentos de formação utilizados pelo CP para promover a prática pedagógica 

dos professores. A pesquisa qualitativa é adequada ao tema de estudo e, através do Grupo de Discussão, se 

coletarão os dados. Espera-se que os resultados desse estudo possibilitem à identificação de práticas 

pedagógicas efetivas que resultem em melhores aprendizagens dos alunos. 

Objetivos: 

2. Objetivos 2.1 Objetivo Geral Investigar as práticas de formação utilizadas pelo CP para promover a 

prática pedagógica dos professores. 2.2 Objetivos Específicos • Identificar as práticas de formação que 

utilizam os CP nas escolas. • Conhecer as bases teóricas nas quais os CP fundamentam suas práticas de 

formação. • Analisar a utilidade das formações oferecidas pela Rede de Ensino ao CP para realizar suas 

funções. 

Metodologia: 

Os dados serão coletados através do método Grupo de Discussão (GP), pois espera-se que os sujeitos da 

pesquisa levem em conta a representação que possuem da função que ocupam e suas vivências. Nesse 

sentido Weller (2006, p.246), defende que “os grupos de discussão, como método de pesquisa, constituem 

uma ferramenta importante para a reconstrução dos contextos sociais e dos modelos que orientam as ações 

dos sujeitos”. O método grupo de discussão passou a ser mais utilizado em pesquisa empírica em meados de 

1950 com as pesquisas de Pollok e a partir de 1970 sendo reconhecido como um método e não técnica de 

pesquisa. Atualmente pesquisadores como Weller (2005), Bohnsack (1999), Callejo (2001), Fabra (2001), 

defendem o GD como método de pesquisa pois através dele o pesquisador se aproxima do sujeito 

explorando as opiniões coletivas e individuais. 

Resultado: 

O propósito deste estudo não é generalizar os resultados, já que se enfoca na perspectiva de um grupo de 

cinco Coordenadores Pedagógicos que são reconhecidos por um Município do Estado de São Paulo, devido 

a suas boas práticas de formação pedagógica. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DESDE O PROJETO  

PP&I201638129 

 

MIROSLAVA HAMZAGIC  

Orientador(a): VALESCA ALVES CORREA 

 

Introdução: 

Este projeto de pesquisa é a continuação de estudos desenvolvidos por ocasião da elaboração da tese de 

doutorado na área da Engenharia de Produção. A lacuna do conhecimento preenchida foi a inexistência de 

formas sistematizadas de reaproveitamento de resíduos industriais e propôs um modelo denominado ECO-

Kanban: cada quantidade de resíduo, gerada no cliente, é um sinal de produção de matéria prima no 

fornecedor ( isto quando este fornecedor pode reutilizar como matéria prima, o resíduo de seu produto 

acabado outrora enviado a este mesmo cliente). O ECO-kanban seria uma forma de comunicação 

colaborativa existente nos SAP’s de cada uma das empresas. Devido à necessidade da transformação dos 

projetos e processos atuais em ações de agregação de valor às cadeias produtivas pretende-se agora que o 

início da comunicação seja na Engenharia de Produto, na elaboração do projeto, a exemplo da Análise do 

Ciclo de Vida do Produto. 

Objetivos: 

Objetivo Geral: Este Projeto tem o Objetivo Geral de propor a sistematização da logística reversa utilizando 

o modelo do ECO-Kanban, desde a concepção do projeto. Como Objetivos Específicos: Apresentar os 

conceitos da Análise do Ciclo de Vida ou Life Cycle Assesment, histórico e aplicação; Apresentar o conceito 

e os tipos de logística reversa; Apresentar o conceito e funcionamento do ECO-Kanban. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho serão utilizados os seguintes tipos de pesquisa: • Survey para a definição das 

empresas a serem pesquisadas; • Estudo de casos transversais (vários, com mesmas características de 

origem, em uma mesma época), sendo uma pesquisa exploratória com abordagem triangular: quantitativa 

com estatística simples para determinação da amostra e qualitativa para a coleta dos resultados; • Pesquisa 

bibliográfica para a formação do arcabouço teórico e. • Pesquisa documental, como apoio ao estudo de 

casos. • Plano de Coleta de Dados: utilizando o método Survey, serão escolhidas empresas entre montadoras 

e seus fornecedores que possuam fábricas no estado de São Paulo. A condição principal é que estas 

empresas possuam um sistemas colaborativos entre as engenharias e entre as áreas de produção (sistemas 

ERP’s, Enterprise Resources Planning) e trabalhem pela metodologia de co-design com seus parceiros. 

Posteriormente será elaborado um fluxo de comunicação entre as áreas de engenharia de produto, compras e 

vendas das empresas envolvidas. O método estudo de caso será utilizado para a coleta de dados antes e 

depois, validando a proposta. • Modelo de comunicação para a logística reversa sistematizada: a 

comunicação deve funcionar da seguinte forma - cada matéria prima concebida para o veículo terá 

determinada a cadeia para o reaproveitamento de seus resíduos produtivos, que será acionado por meio do 

ECO-Kanban. Para fornecedores e clientes, os departamentos de Compras e Vendas serão orientados após os 

cálculos das emissões para analisar distâncias e modais a serem escolhidos. Todas as informações serão 

trocadas por meio de sistemas informatizados, validados pelos estudos de casos. 

Resultado: 

Serão esperados os seguintes resultados: um modelo de comunicação sistematizada via sistemas ERP’s onde 

empresas e seus parceiros serão conhecedores dos impactos ambientais de suas cadeias e seus produtos. 

Posteriormente poderão ser calculados os ganhos energéticos dos reaproveitamentos dos materiais e a good 

performance das cadeias envolvidas. Os trade off entre short supply chains e global supply chains poderão 

ser também calculados. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE ESCOLAS RURAIS E URBANAS  

PP&I201621900 

 

PAULA DO VALLE, EDNA MARIA QUERIDO DE OLIVEIRA CHAMON 

Orientador(a): ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES 

 

Introdução: 

Os números de enfermidades relacionadas aos maus hábitos alimentares são crescentes e considera-se que a 

melhor estratégia para lidar com o problema é a prevenção, a qual deve ter início ainda na infância. A escola 

exerce um papel importante na formação de concepções, opiniões e atitudes sobre alimentação, deste modo, 

se faz importante o estudo das representações sociais daqueles que atuam na escola (gestores, docentes e 

cozinheiras escolares). 

Objetivos: 

Identificar as RS sobre alimentação escolar para atores da educação infantil de escolas rurais e urbanas da 

rede pública no município de Taubaté – SP. 

Metodologia: 

Trata-se de pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivos descritivos. Será realizado 

um levantamento sobre as RS dos atores (gestores, docentes e cozinheiras escolares) da educação infantil do 

município paulista de Taubaté, tanto da zona rural quanto urbana, acerca da alimentação escolar. Para tanto, 

será aplicado questionário sócio demográfico, e, posteriormente, uma entrevista semiestruturada. A 

princípio, serão convidados a participar do estudo todos os gestores, docentes e cozinheiras escolares que 

atuam nas escolas onde se pretende realizar o estudo, e, após leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, será aplicado questionário de caracterização sócio demográfica. Os 

demais instrumentos de coleta de dados serão aplicados somente com os sujeitos que se alimentam na escola 

em questão, pois sabe-se que nem todos o fazem. A análise de dados terá como embasamento teórico a TRS 

e a Análise de Conteúdo de Bardin. 

Resultado: 

Espera-se, com esta pesquisa, identificar as RS sobre alimentação escolar para atores da educação infantil de 

escolas rurais e urbanas da rede pública no município de Taubaté - SP. É esperado ainda verificar se há 

distinções entre as representações para a população urbana e a população rural. 
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A DIVERSIDADE DE GÊNERO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

PP&I201625022 

 

THAISA ROCHA REIS  

Orientador(a): MARIA AUXILIADORA ÁVILA DOS SANTOS SÁ 

 

Introdução: 

Nos dias atuais onde quer que exista o coletivo haverá grupos heterogêneos e haverá diversidade de todos os 

tipos e uma busca constante pela sua própria identidade. O ambiente educacional pode contribuir para 

estimular a reflexão, principalmente no que tange a diversidade de gênero, pois o aprendizado e a edificação 

de comportamentos mais alinhados à inclusão social e ao pleno desenvolvimento da cidadania podem 

minimizar traços de preconceitos e desigualdades sociais. Por esta razão, os profissionais da educação tem 

direcionado uma atenção especial a esta temática e, consequentemente, o coordenador pedagógico, uma vez 

que este é o mediador entre currículo e professores e ainda o formador dos professores. 

Objetivos: 

Desta maneira, este trabalho tem como objetivo compreender os desafios e limitações das questões ligadas à 

diversidade de gênero, por meio das trajetórias de 26 coordenadores pedagógicos de uma Rede de Ensino 

Municipal do Vale do Paraíba Paulista. 

Metodologia: 

O presente estudo terá caráter qualitativo, e utilizará de um método que valoriza e compreende o trabalho 

deste coordenador pedagógico, considerando sua subjetividade, por meio das narrativas de suas experiências 

sobre suas histórias de vida profissional, na perspectiva da metodologia biográfico-narrativa. Para a coleta 

dos dados biográficos serão realizadas duas entrevistas em profundidade, do tipo reflexivas, sobre as 

trajetórias profissionais que permeiam o trabalho com as diversidades e em especial, a diversidade de 

gênero. A primeira entrevista parte de uma pergunta desencadeadora e será orientada por um roteiro que 

contém os principais aspectos que serão abordados pelo coordenador entrevistado. A segunda entrevista será 

baseada no biograma, que é constituído por um quadro síntese da transcrição da trajetória narrada na 

primeira entrevista. Buscaremos identificar os acontecimentos que marcam as trajetórias em relação às 

questões de diversidade de gênero e as questões decorrentes desse impacto, como as reflexões individuais 

e/ou coletivas, as ações decorrentes e os avanços e limitações relativas às compreensão da temática. 

Resultado: 

Sendo assim, pretendemos ir além de uma prática educativa de enfrentamento das desigualdades e 

valorização da diversidade, mas sim de com o estudo sermos capazes de promover diálogos, a convivência e 

o engajamento na promoção da igualdade. A educação, se comprometida com a igualdade social e a 

inclusão, pode vir a ser um caminho privilegiado para a emancipação, e profissionais da educação tem uma 

posição privilegiada na transformação social, são eles que educam nas mais diversas formas de 

conhecimento, com letras, palavras, números, histórias, afetos e valores. Espera-se ainda produzir 

conhecimento científico a respeito de gênero e do papel do coordenador pedagógico frente ao assunto, 

contribuindo para a academia e interessados pela temática, de modo que ainda se estimule mais estudos, 

pois não há como esgotar essa discussão. 
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ENRIQUECIMENTO DE PÃES COM PLANTAS MEDICINAIS  

PP&I201653637 

 

MONIQUE MARQUES GABRIEL DA SILVA  

Orientador(a): VALMIR CARNEIRO CESCHINI 

 

Introdução: 

O pão é um alimento que se tornou hábito de consumo em todas classes sociais (LIMA; MELO, 2009). Tal 

fato já fez com que o pão fosse utilizado para auxiliar no combate da fome oculta no Brasil com a adição de 

ferro e ácido fólico na farinha de trigo (NABESHIMA et al., 2005). As plantas medicinais ajudam no 

tratamento de muitas doenças e uma maneira de torná-las mais presentes na alimentação seria introduzi-las 

aos alimentos já consumidos. Os alimentos funcionais estão hoje entre os grandes avanços conseguidos pelo 

homem no intuito de proporcionar saúde com qualidade de vida (CRAVEIRO & CRAVEIRO 2003). Tendo 

conhecimento da situação da saúde da população e os benefícios que o uso das plantas medicinais podem 

oferecer, vemos uma oportunidade de levar através do pão, melhorias na qualidade de vida dos 

consumidores de maneira que possam desfrutar de um alimento saboroso e ao mesmo tempo saudável. 

Objetivos: 

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um produto de panificação com adição de plantas medicinais, 

visando à obtenção de um produto que apoie o tratamento ou abrandamento de sintomas de doenças e 

avaliar os efeitos da adição dessas plantas e estudo da aceitabilidade por meio de testes sensoriais afetivos. 

Metodologia: 

Para fabricação dos pães serão utilizadas matérias primas encontradas no comercio local (pois é preciso que 

sejam fáceis de encontrar); As plantas esolhidas são o maracujá, o alecrim e a couve. Os pães serão 

preparados conforme processo de padarias convencionais, sendo adicionadas as plantas durante o processo. 

Após a cocção e o cozimento, os pães serão levados para análise sensorial. Para análise dos produtos 

desenvolvidos, será distribuído um questionário para 50 indivíduos, sendo estes homens e mulheres de 

diferentes faixas etárias. O questionário será composto por 2 partes, primeira parte, a classificação de 

aceitação do produto e a segunda parte sobre a intenção de compra. 

Resultado: 

Espera-se obter grande aceitação por parte dos consumidores dos pães enriquecidos com maracujá, alecrim 

e couve, podendo introduzir um novo produto no mercado que traria benefícios a saúde da população. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 

 

FERRAMENTAS DIGITAIS E NOVA MUSEOLOGIA: PRÁTICAS E POSSIBILIDADES   

PP&I201627481 

 

BRUNO FRANCISCO DINIZ MARINHO  

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

A nova museologia surgiu na década de 1960 com o intuito de efetivar uma renovação na maneira como os 

museus trabalham. O entendimento, era que os museus, haviam até então servido as elites sociais e 

culturais, e, que, a maneira como os museus trabalhavam deveria ser repensada, de forma que pudessem ser 

instrumentos de democratização cultural. Na década de 1960 surgem os conceitos de ecomuseu e museu 

comunitário. Tais concepções evidenciavam uma mudança de perspectiva e marcou-se a importância da 

participação de forma mais ativa dos membros da comunidade a qual o museu está ligado, nas palavras de 

Alice Duarte, o museu se tornava “ele mesmo um papel pivot como instrumento de uma animação 

participativa e de um desenvolvimento sustentado” (DUARTE, 2013, p.103). 

Objetivos: 

O objetivo dessa pesquisa é investigar como as ideias do movimento chamado de a “nova museologia” 

podem ser melhor elaboradas com o uso de ferramentas digitais. 

Metodologia: 

A pesquisa busca, a partir da leitura de textos teóricos e de um levantamento bibliográfico, entender, ao 

mesmo tempo, qual é a trajetória do movimento da nova museologia da década de 1960 até os dias de hoje e 

entender como se deram as recentes mudanças no processo comunicacional. A partir dessas reflexões 

poderemos realizar uma análise qualitativa de sites de instituições como o Museu da Pessoa, ou exposições 

virtuais como a Cosmopaulistanos – organizada pelo Museu da Imigração de São Paulo. E assim, 

compreender como as instituições atuais utilizam as novas tecnologias com vistas a participação social e 

incentivar propostas ligadas a participação e inovação tecnológica nos museus. 

Resultado: 

A renovação proposta pela nova museologia, da década de 1960, reflete a necessidade de renovação no 

século XXI. Neste trabalho propomos, portanto, pensar essa renovação museológica junto a uma importante 

virada cultural no período contemporâneo guiada pela utilização das ferramentas tecnológicas. Alguns 

estudiosos, como Jenkins perceberam que o processo comunicacional está passando por uma mudança, as 

ferramentas tecnológicas estão dando cada vez mais voz aos usuários das mídias, “em vez de falar de 

produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los 

como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo” (JENKINS, 2009, p.30 apud PRIMO, 2010 p.5). Buscamos compreender como tais instituições 

tem interagido com essas ferramentas na direção da constituição de um museu mais participativo, mais 

aberto às comunidades e quais são as possibilidades a serem ainda exploradas. 
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ADAPTAÇÃO AERODINÂMICA DA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO ELÉTRICO PARA REDUÇÃO DA 

FORÇA DE TRAÇÃO DO MESMO  

PP&I201612793 

 

PEDRO GABRIEL DE SOUZA SCHULLER  

Orientador(a): FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI 

 

Introdução: 

Devido o Aquecimento Global intensificado nas últimas décadas, foram criadas soluções para tentar frear as 

massivas emissões de gases que acentuam o efeito estufa. Uma dessas soluções foi o foco no 

desenvolvimento tecnológico e sustentável do veículo elétrico, visando atender todas as necessidades do 

consumidor e ser economicamente viável para o mesmo. A consequência - da substituição de veículos com 

motores a combustão interna por motores elétricos – é a diminuição drástica da emissão mundial de dióxido 

de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, pois os carros elétricos não emitem gás algum. As três 

principais influências sobre a eficiência do carro elétrico são: a massa do veículo, a eficiência do motor, 

atrito de rolamento e a resistência aerodinâmica. Para os veículos elétricos a aerodinâmica influência 

diretamente no consumo de energia da bateria, que está ligado ao coeficiente de arrasto aerodinâmico do 

veículo elétrico. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo principal reduzir a potência do motor de Corrente Alternada (AC), redução 

de custo e consumo/corrente, e aumentar a aceleração e a velocidade final do veículo. Objetivos específicos 

são: 1. Reduzir o coeficiente aerodinâmico. Neste caso, realizar-se-á um estudo de possíveis alterações na 

área frontal e simular um novo Cx. 2. Reduzir a forca total, torque e potência de impulsão; onde as variáveis 

são: peso, largura do pneu e diâmetro da roda. O primeiro passo, para modelagem do desempenho do 

veículo elétrico é o de equacionar a força de tração total. Está é a força de propulsão do veículo para frente, 

transmitida para o solo através do acionamento das rodas. A força de propulsão do veículo para frente, tem 

que: Superar a resistência ao rolamento; Superar o arrasto aerodinâmico; Proporcionar a força necessária 

para superar a componente de peso do veículo, atuando abaixo da inclinação; Acelerar o veículo, se a 

velocidade não é constante. 

Resultado: 

Este estudo será desenvolvido com o intuito de demonstrar a importância do coeficiente de arrasto 

aerodinâmico e a influência da força de arrasto na potência total necessária para variar a velocidade de um 

veículo, neste caso o modelo do Saveiro, por se tratar do veículo que será convertido de motor à combustão 

para motor elétrico. Com os resultados encontrados anteriormente pode-se constatar que a força de arrasto 

aerodinâmica varia proporcionalmente à variação do coeficiente de arrasto aerodinâmico e aumenta 

exponencialmente em função da velocidade, o que prejudica o uso de veículos elétricos em estradas. O 

percurso em estradas é realizado em velocidades mais altas exigindo assim maior potência, tornando assim 

maior o consumo de energia da bateria do veículo elétrico e conseqüentemente reduzindo sua autonomia. 

Conclusão: 

Conclui-se que alterando a área frontal do veículo da VW modelo Saveiro, altera-se também o coeficiente 

aerodinâmico, reduzindo-o. Com isso, se reduz a potência do motor e como conseqüência o 

consumo/corrente também diminui. 

 


