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XXVIII SEMANA DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201686777 

 

THAÍS DE JESUS BERTTI, ALINE LINO BALISTA, FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Não há 

uma causa única para essas doenças, mas vários são os fatores de risco que aumentam a probabilidade de 

ocorrência como HAS e DM, contribuindo para o agravamento deste cenário. A hipertensão afeta de 11 a 

20% da população adulta com mais de 20 anos. Cerca de 85% dos pacientes com acidente vascular 

encefálico e 40% das vítimas de infarto do miocárdio apresentam HAS associada. O DM atinge a mulher 

grávida e todas as faixas etárias, sem distinção de raça, sexo ou condições socioeconômicas. Na população 

adulta, sua prevalência é de 7,6%. Essas doenças podem levar à invalidez parcial ou total do indivíduo, com 

graves repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. Este trabalho tem o objetivo de relatar a 

experiência em uma ação de prevenção de HAS e DM. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das docentes dos cursos de medicina e nutrição e da 

monitora do Programa de Iniciação à Docência de medicina da Universidade de Taubaté, durante a XXVIII 

Semana de Prevenção à HAS e DM, evento de Extensão Universitária tradicionalmente organizado por 

iniciativa e com a participação direta dos estudantes de Medicina, por intermédio do Departamento 

Científico Benedicto Montenegro, consistindo na capacitação dos alunos da primeira série do curso para o 

atendimento à livre demanda de aferição de pressão arterial, medida de glicemia capilar e educação em 

saúde sobre temas voltados à promoção da saúde. Realizado na Praça Dom Epaminondas em Taubaté SP, de 

nove á treze de maio de 2016, contou com apoio dos alunos da segunda série e internos de Saúde Coletiva 

do curso de medicina. Pela primeira vez, este ano contou também com a participação de alunos da disciplina 

Atenção às necessidades da saúde Coletiva (ANESCO), que contempla alunos dos cursos da medicina, 

enfermagem e nutrição, que realizaram antropometria (peso, altura e bioimpedância). A ação teve como 

público alvo a população que se encontrava presente no local, com o intuito de informar e conscientizar os 

munícipes sobre a importância do autocuidado, acompanhamento médico e alimentação saudável. 

Importante ressaltar que antes do evento, foi oferecido aos alunos oficinas de capacitação para a realização 

dos procedimentos, assim como palestras sobre a temática. 

Resultado: 

Este ano, foram atendidas aproximadamente 5.000 pessoas. Dessas, houve predominância da população 

idosa e portadores de HAS e DM. Chamou a atenção o elevado número de indivíduos com alterações 

significativas dos valores de glicemia e pressão arterial. Esses foram orientados sobre a situação, mantidos 

sob supervisão e reavaliados após um certo tempo, sendo que alguns necessitaram ser encaminhados ao 

Pronto Socorro municipal. Os alunos participaram de forma ativa, atuando na realização dos procedimentos, 

orientações, atendimentos aos presentes. Os internos de Saúde Coletiva realizaram Educação em Saúde 

sobre a transmissão da gripe H1N1, distribuindo folders de confecção própria e orientando a população 

sobre a doença. A ANESCO enriqueceu o evento com avaliação nutricional. 

Conclusão: 

Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são de grande importância no âmbito acadêmico, tanto 

para a população como para os alunos, pois, além de oferecer informações a respeito de doenças de grande 

prevalência em nossa sociedade, favorece a aproximação dos acadêmicos com a população, fazendo com 

que os mesmos adquiram experiência e aprendizado. Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a 

qualidade de vida como também para evitar a hospitalização. 
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PERCEPÇÃO SOBRE A PENA CAPITAL PARA DETENTOS DO PRESÍDIO DE TREMEMBÉ - SP  

SEMX201681228 

 

PRISCILA DE PAULA ALVES, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, ALEXSANDER DE MORAES 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

A questão do tema morte cria tantas discussões que por consequência tornam-se preocupações sociais, como 

certos assuntos polêmicos e amplamente abordados pela sociedade em todas as esferas e âmbitos diversos, 

como o aborto, a eutanásia, a morte assistida, a distância e a pena de morte. Este último surge decorrente da 

preocupação do homem com a criminalidade e de tentar encontrar maneiras de diminuí-la ou, até mesmo, de 

acabar com ela. Enfim, a questão da pena capital é um assunto que por muitas vezes é comentado e 

discutido pelo povo em suas mais diversas esferas, assim como a própria população carcerária, o que foi 

visto neste estudo para a possibilidade de ter uma melhor compreensão das opiniões sobre tal tema. 

Metodologia: 

O presente estudo faz parte do Programa Ecocidadania do Observatório Sócio Ambiental da Universidade 

de Taubaté, em um Programa de Extensão, aprovado pelo PROEXT/MEC (2013) – Protocolo do SIGProj 

112244.480.137513.14042012, e os seus sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de 

acordo com as normas de Resolução 196/96 de Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos. Tratou-se de pesquisa aplicada por amostragem com 46 detentos do gênero 

masculino (92,0%) em regime fechado do presídio no interior Paulista participantes da primeira turma do 

programa (50 alunos); sendo aplicado formulários com perguntas abertas e fechadas sobre dados 

sociodemográficos e de opinião em diversos temas, um destes sobre a pena de morte, o qual foi o enfoque 

deste trabalho. 

Resultado: 

Tratando-se da questão “Algumas correntes da mídia e redes sociais são favoráveis a pena de morte entre as 

reformas judiciais. Você é a favor ou contra, comente:”, obteve-se que 78,0% dos participantes são contra a 

pena de morte, e 22,0% a favor. Com 74,1% apresentando justificativa e 26,0% não apresentando. O maior 

percentual obtido contra a pena capital (30,4%) justifica que a justiça é falha e muitos inocentes iriam 

morrer, seguida por argumentos de cunho religioso e ausência de justificativa para tirar a vida, a existência 

de desigualdade, não existência de reparação dos crimes e não faria diferença, já as justificativas favoráveis 

em sua maior parte têm percentuais equivalentes, com os argumentos de que quando não se tem recuperação 

do indivíduo, para delitos específicos e reincidência, teria consequente redução dos crimes, seria um 

melhoramento do código, tem equivalência à pena perpétua, e aplicável em condição de ausência de 

corrupção. 

Conclusão: 

A população carcerária tem as porcentagens equivalentes aos não carcerários quando se trata da pena de 

morte, apenas apresentando algumas poucas divergências quando comparadas a algumas pesquisas feitas 

com focos regionais, que por muitas vezes têm posições contrárias. Porém de modo geral, e ainda 

considerando a escolaridade de ambos públicos relacionados, a posição apresentada é semelhante. Enfim, o 

resultado obtido não foi o que se tinha expectativa, o que foi impressionante, desde que se considera a 

população carcerária, a qual seria o principal alvo do tema abordado. 
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OPINIÃO DE DETENTOS EM REGIME FECHADO SOBRE A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO  

SEMX201627125 

 

ALEXSANDER DE MORAES, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, PRISCILA DE PAULA ALVES 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

O aborto tem sido amplamente discutido pela população em geral por todo Brasil. Segundo artigo 128 do 

Código Penal, desde 1940 o aborto pode ser praticado por médicos nos casos referente à necessidade, 

quando não há outra forma de salvar a vida da mãe, ou quando a gravidez for resultante de estupro, em 

qualquer outro tipo de situação o ato é punido com pena de até vinte anos de reclusão. Nos últimos anos 

estudos foram desenvolvidos objetivando conhecer a opinião de diferentes parcelas da sociedade acerca do 

tema, seja por gênero, faixa etária ou mesmo envolvendo diferentes graus de instrução, como docentes e 

universitários. Entretanto dados sobre a opinião de detentos acerca do tema são escassos ou mesmo 

inexistentes. Dessa forma o presente estudo teve por objetivo conhecer a opinião de detentos em regime 

fechado de um presídio em Tremembé (SP) quanto à descriminalização do aborto. 

Metodologia: 

Por meio do Programa Ecocidadania do Observatório Sócio Ambiental da Universidade de Taubaté 

(UNITAU), houve a realização de pesquisa aplicada quanti-qualitativa com questionário contendo perguntas 

abertas e fechadas à 46 sujeitos do sexo masculino, detentos em regime fechado, concordantes através de 

um termo de consentimento livre e esclarecido conforme as normas de Resolução 196/96 de Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. O questionário abordou diversos 

pontos, tais como: situação familiar (idade, estado civil e escolaridade de toda família), qualidade de vida, 

serviço assistencial, interesses, entre outros. O tópico de maior interesse para desenvolvimento dessa 

pesquisa foi acerca de polêmicas da atualidade, mais especificamente sobre a descriminalização do aborto. 

Foram questionados quanto à sua posição sobre a descriminalização do aborto, podendo assinalar ser contra 

ou a favor, e ainda justificar opcionalmente. 

Resultado: 

Resultados evidenciaram que a maioria dos detentos (56,5%) se posicionou contra a descriminalização do 

aborto, enquanto a minoria (34,8%) se mostrou a favor, e alguns optaram por não responder (8,7%). Entre 

os detentos que responderam o questionário, grande parte ainda opinou sobre o tema (71,7%). As opiniões 

mais frequentes foram relacionadas ao direito a vida que o feto possui (30,3%); a violência sexual, em que 

mulheres vítimas têm o direito de abortar caso deseje (27,3%); e ainda relacionados a problemas no 

desenvolvimento do feto (18,2%). Além destas opiniões houve outras menos frequentes, tais como: 

favorável à descriminalização do aborto em prol da saúde da mãe (9,1%), o que é inclusive previsto em lei; 

e contra tal medida em casos de mães que apenas querem evitar o nascimento do filho (6,1%), ou por 

existirem diversas maneiras de evitar a gravidez (6,1%). 

Conclusão: 

Assim conclui-se que embora estejam reclusos da sociedade, os detentos presam pelo direito a vida que todo 

ser humano possui, e inclusive demonstram preocupação com crianças que possam nascer com más-

formações e com mulheres que sofreram violência sexual ou mesmo aquelas que têm a saúde ameaçada pela 

gravidez. Percebe-se ainda, que há um viés sexista na maioria das respostas, não considerando a escolha da 

mulher pela não maternidade como direito, quando remetem a certa culpabilização única de meios de se 

evitar a gravidez, apenas em caso de riscos a sua saúde, vítimas de violência sexual, entre outros. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA LIGA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201633234 

 

VANESSA LICIA BARRETO OLIVIERI, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

A busca por maior proximidade entre alunos de escolas médicas e a população é um dos objetivos 

estabelecidos pelas políticas da Atenção Primária á Saúde (APS), determinado pela Organização Mundial de 

Saúde desde a Declaração de Alma Alta, em 1978. No entanto, ainda predomina nos currículos uma 

estrutura com conteúdos técnicos voltados para o processo saúde/doença, considerando apenas aspectos 

biológicos, reforçando a ideia de que o usuário é um “reservatório vazio” sobre o qual são impostos 

informações de forma descontextualizada de sua identidade história, realidade sociocultural e 

possibilidades. Daí, a importância das ações que integram a comunidade e alunos em um mesmo espaço, 

visando à construção conjunta de conhecimentos na promoção da saúde. É o caso das atividades da Liga 

Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade (LASFC) da Universidade de Taubaté (Unitau). O presente 

trabalho relata ações realizadas pela Liga no primeiro semestre de 2016. 

Metodologia: 

Nos meses de abril a junho de 2016, foram desenvolvidas três Campanhas no Centro Comunitário do bairro 

CECAP de Taubaté, com temas estabelecidos em reuniões prévias com representantes da comunidade do 

CECAP e alunos membros da LASFC. Assim, foram definidos temas que deveriam ser trabalhados 

mensalmente, como se segue: Higiene e Saúde, Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e Saúde da Mulher. 

As Campanhas foram realizadas aos sábados, das 9h às 12h, sob a gestão de membros da Liga, com a 

parceria e participação de demais atividades extensionistas e\ou grupos e alunos de diferentes cursos de 

graduação da Universidade. Tais atividades objetivaram a promoção de saúde entre futuros profissionais de 

diferentes áreas da saúde e moradores da comunidade do CECAP. 

Resultado: 

Foram notórias as contribuições dessas experiências para a formação dos alunos na medida em que eles 

puderam, além de receber treinamento e capacitação técnica, dialogar com a população presente nas 

Campanhas, temas relacionados à melhoria da qualidade de vida em seus aspectos biológicos, psíquicos e 

sociais. De igual modo, a população do bairro pôde ser acolhida e orientada em suas demandas por saúde, 

muitas vezes não consideradas ou não contempladas pelas políticas públicas de saúde existentes em seu 

entorno. Como parte das ações, foi realizada a aferição de pressão arterial, verificação da glicemia capilar e 

medidas antropométricas, além de distribuição de preservativos, kits e cartilha sobre higiene bucal. Também 

puderam participar de rodas de conversas e enquetes voltadas ao atendimento de suas demandas. 

Conclusão: 

As atividades de educação em saúde realizadas pela LASFC junto à comunidade do CECAP atingiram os 

objetivos propostos na medida em que a APS foi contemplada superando o modelo técnico tradicional 

biologista, contribuindo assim para a formação dos futuros médicos e com a promoção de saúde da 

população. 
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A APLICAÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS AMBIENTAIS NOS ESPAÇOS PRISIONAIS  

SEMX201616800 

 

PRISCILA DE PAULA ALVES, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, ALEXSANDER DE MORAES 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

O quadro atual de nossa sociedade apresenta um rápido crescimento populacional e crescente urbanização, o 

que em contrapartida cria grande impacto na natureza, com aumento da degradação ambiental. Muitas 

pessoas não têm conhecimento claro de tais fatos e não agem de forma a contribuir, fazendo-se necessário 

informar os indivíduos nesse contexto para adoção de uma postura mais ética e ecológica. Assim a educação 

ambiental entra como meio auxiliador na compreensão da complexa interdependência de fatores 

econômicos, políticos, ecológicos e sociais, proporcionando aos indivíduos a viabilidade de adquirirem 

hábitos ecológicos e que reduzam os danos ao meio ambiente. Nesse âmbito considerando os sistemas 

penitenciários pode-se observar grande descaso em sua maioria neste aspecto, fazendo-se necessária a 

inserção da educação ambiental visando aprendizagem acerca do desenvolvimento sustentável dessa 

população. Enfim, o presente estudo objetivou verificar a existência e importância de projetos com enfoque 

em educação ambiental em espaços prisionais. 

Metodologia: 

Por realizar estágio junto ao Programa de Extensão Ecocidadania – PROEXT-MEC , do Observatório 

Socioambiental da Universidade de Taubaté desde 2015, que desenvolve ações socioeducativas sobre Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologias Sociais, Trabalho e Geração de Renda junto aos detentos de regime fechado 

do IRT de Tremembé-SP, nas atividades cotidianas há constante pesquisa e planejamento para atualização 

dos temas e subsequente aplicação junto aos detentos, o que despertou interesse em conhecer se existiam 

propostas semelhantes já sistematizadas, para estabelecer inclusive balizamento no processo avaliativo das 

ações desenvolvidas localmente, em que achamos oportuno tal estudo. Para a elaboração da presente 

pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa em meio digital com uma busca de artigos 

publicados desde o mês de julho de 2008 até o mês de maio de 2015, nas seguintes bases de dados: Portais: 

Teses USP, Scielo, Periódicos CAPES/MEC, Google Acadêmico e Google. Foram procurados artigos no 

idioma português utilizando os seguintes descritores: educação ambiental e detento, meio ambiente e 

detento, projeto ambiental penitenciário. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, publicados na 

íntegra no período de 2008 a 2015; estudos que apresentaram em português resultados completos e 

discussão com a presença de prisioneiros inseridos no projeto de estudo dos artigos, podendo ser estes 

quantitativos ou qualitativos, mas com foco experimental. Analisou-se a metodologia, os resultados, a 

discussão pelos autores dos artigos visando a agregação de conhecimentos e responder ao objetivo acima 

proposto. 

Resultado: 

Foram encontrados três artigos de projetos visando a educação ambiental com especificidade de aplicação 

em espaços prisionais. O primeiro de Ferreira e Rabaglio (2015) foi um relato de experiência na 

Penitenciária de Pracinha que objetivou a minimização dos impactos ambientais que tais instalações 

propiciam, através de discussões e reflexões feitas com a população encarcerada, com possibilidade de 

criação de hábitos ecológicos. O segundo de GUANDU (2015) trata-se do projeto Replantando Vida, o qual 

objetiva conservação e recuperação ambiental de áreas de mananciais, assim como conscientização da 

importância da água, inclusão social e profissional dos presidiários. O último de CUNICO et al. (2008) foi 

executado na Colônia Penal Agrícola do Sistema Penitenciário Paranaense, objetiva através de aulas teóricas 

e práticas a reinserção do preso na sociedade e reutilização de materiais descartáveis, como possibilidade de 

geração de renda no reaproveitamento de garrafas PET, viabilizando uma postura mais cidadã e ecológica 

aos indivíduos. 

Conclusão: 
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Vê-se que há projetos com este viés socioambiental, porém, quando se trata do espaço prisional não é 

empregado/divulgado como em outros espaços sociais. A importância neste espaço não atinge apenas o 

aspecto ambiental/ecológico, por ser tema multidisciplinar, engloba a cidadania, aspectos políticos, sociais, 

de humanização, criação de hábitos sadios e ecologicamente corretos, dentre outros. A aplicação de tais 

propostas é viável e necessária nestes espaços por entender que a maioria dos detentos não estarão reclusos 

indefinidamente e retornarão à sociedade, sendo uma oportunidade potencial de educação efetiva, para 

muitos inclusive, que não tiveram oportunidade da educação básica no período pregresso. 
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QUAL O CONHECIMENTO DOS DETENTOS SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.  

SEMX201678286 

 

LETICIA DE JESUS CAMPOS, ANA FLAVIA TERENCE, MARIA ROSA PAOLESCHI ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

As DST’s estão em constante aumento, devido à falta de compreensão das informações e a ideia de que a 

pessoa é inatingível. Este conceito é encontrado tanto entre homens idosos como os jovens, a informação 

está sendo disponibilizada nas escolas, nos Programas de Saúde da Família (PSF), mas os dados 

demonstram que não são efetivos. O Programa de Extensão Universitária Ecocidadania (PROEXT-MEC), 

da Unitau, desenvolve ações socioeducativas com temas de meio ambiente, saúde, trabalho e geração de 

renda aos detentos de regime fechado de um presídio em Tremembé (SP). O presente estudo versará em 

especial, sobre os temas DST e Planejamento Familiar do módulo Saúde ministrado aos detentos. Por 

entender que a metodologia extensionista pressupõe constante atualização nas formas de Educação, 

achamos oportuno avaliar o método empregado para ações futuras. Este estudo objetivou verificar a 

efetividade da ação socioeducativa traduzida no conhecimento pelos alunos prévia e posteriormente às 

aulas. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo, foi utilizado o método de relato de caso de caráter quantiqualitativo, 

explicativo. Foram apresentadas aulas dialogadas com Datashow, discussão em grupo. Foram aplicados 

questionários com oito perguntas fechadas para avaliar o conhecimento do grupo previamente às ações. 

Após o encerramento da ação socioeducativa aplicou-se formulário com perguntas abertas e fechadas. Suas 

identidades foram preservadas utilizando para a identificação dos mesmos, o método numérico. Os detentos 

participantes da aula foram orientados a colocar o mesmo número em ambos os testes aplicados, fazendo 

assim com que as respostas tornem o teste fidedigno, podendo verificar se os detentos compreenderam de 

forma correta as aulas que lhe foram ministradas, mostrando se os msmos atingiram ou não o objetivo. 

Resultado: 

A partir dos resultados obtidos por meio do método de exercício de fixação, observou-se que houve uma 

melhora de 7,4% no conhecimento sobre o tema. Levando em consideração as setes DST’s apresentadas em 

aula, clamídia e tricomoniase foram às doenças que os detentos menos conheciam, apenas cinco relataram 

conhecer a clamídia e quatro relataram conhecer a tricomoniase, todavia, após o término da aula, foi 

passado um pós-teste no qual as respostas destas doenças foram para onze e oito respectivamente, havendo 

uma melhora de 16,0% do conhecimento. As demais doenças presentadas também tiveram um aumento 

significativo de respostas positivas, sendo que, de 25 detentos apenas dois deixaram de responder esta 

questão no teste anterior, e todos responderam o teste posterior. Somando as respostas dos testes, os detentos 

obtiveram um total de 64,6% de respostas positivas, subido para 72,0% de respostas corretas no pós-teste. 

Conclusão: 

Conclui-se que os detentos tiveram uma melhora de 7,4% no conhecimento sobre DST’s, dando resultados 

positivos em todas as respostas. Deve-se levar em consideração o tempo de ação socioeducativa e as 

condições em que as mesmas foram desenvolvidas, com preparo prévio, discussão de conteúdo com a 

equipe, reflexão sobre as estratégias pedagógicas, apontaram nos resultados apresentados que o processo é 

viável, exequível, e pode ser melhorado a cada ação futura. 
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O USO DO PRESERVATIVO MASCULINO NA OPINIÃO DE POPULAÇÃO CARCERÁRIA  

SEMX201681656 

 

ANA FLAVIA TERENCE, LETICIA DE JESUS CAMPOS, MARIA ROSA PAOLESCHI ANTUNES DE SOUZA, 

ALEXSANDER DE MORAES, MARILIA ELIAS DE ALMEIDA, MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA 

CARVALHO 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

Preservativo é um método contraceptivo de barreira, é feito de látex, um material resistente e que impede 

minimamente as sensações prazerosas. Tem como finalidade impedir a passagem dos espermatozoides para 

o útero, que durante a relação sexual reduz a probabilidade de ocorrência de uma gravidez indesejada e 

subsequente prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). E atualmente é considerado o 

método mais importante e o mais seguro, perante os demais métodos. Avaliando as condições que os 

detentos se encontravam, o SUS implantou nas Penitenciárias, um sistema de incentivos visando o uso de 

preservativos. Essa decisão foi tomada a partir dos estudos que revelaram o perfil epidemiológico da 

população presidiária brasileira. Este estudo objetivou conhecer opiniões e hábitos dos detentos de regime 

fechado de um presídio em Tremembé (SP), participantes do Programa de Extensão Ecocidadania da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) em relação ao uso do preservativo. 

Metodologia: 

A opção metodológica para este estudo foi o método de pesquisa quantiqualitativa, aplicada, como 

oportunidade dentro das atividades de estágio junto ao Programa de Extensão Ecocidadania – PROEXT-

MEC da Unitau que atua com ações socioeducativas de temas: Ambiental, Saúde, Trabalho e Geração de 

Renda aos detentos de sexo masculino no presídio IRT de Tremembé desde 2015. No módulo Saúde e 

Planejamento familiar oportunamente foi Foram aplicados formulários com dez perguntas abertas e 

fechadas para avaliar o conhecimento pregresso do grupo. Após a ação socioeducativa dialogada com 

utilização de data show e discussões reflexivas, aplicou-se novo formulário com perguntas abertas e 

fechadas sobre o tema. A identificação em ambos formulários deu-se apenas por número, assegurando 

anonimato e permitindo que se obtivesse um resultado fidedigno do real aprendizado e compreensão do 

assunto abordado. A opção metodológica da pesquisa em pauta também é diretriz da política de extensão por 

permitir avaliações sistemáticas de apreensão de conteúdo e de estratégias pedagógicas em processos 

socioeducativos, podendo ter um feedback de aprendizado dos alunos imediatamente, permitindo assim que 

se possa adequar em curso quaisquer equívoco. 

Resultado: 

Após coleta de dados, houve uma análise onde obteve-se por resultado a observação perceptível de uma 

melhora sobre o tema dado em aula. Em relação ao pré-teste houve um aumento de 7,14% nos acertos, e 

consequentemente a diminuição da taxa de erros em 34,0%, levando a uma melhora do conhecimento em 

27,9%, todavia, 13,0% de pessoas deixaram o teste posterior em branco. Consideramos no entanto, o 

conteúdo das respostas abertas, observou-se que embora certas, as respostas dos testes anteriores obtiveram 

uma resposta superficial, atingindo o mínimo solicitado, entretanto no teste posterior, os detentos 

elaboraram respostas mais completas, onde podemos observar o diferencial entre os conceitos e atitude 

frente ao conteúdo. Independente de percentuais de acertos e erros, ficou nítido que há um interesse dos 

detentos em conhecer a saúde do homem em especial sobre seu corpo. 

Conclusão: 
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O preservativo ainda é considerado um tabu, onde é comparado como inibidor de prazer. Ele vem ganhando 

um espaço cada vez maior nas relações, sendo necessário na prevenção de doenças. Percebe-se que embora 

ainda existam traços machistas e preconceituosos em relação ao seu uso, isso vem diminuindo segundo as 

opiniões dos detentos. O objetivo da ação socioeducativa foi atingido mediante as respostas e discussões 

apresentadas. O programa proporcionou um conhecimento tanto para os detentos como para os alunos da 

extensão, que obtiveram uma interação com outros cursos e uma oportunidade de trabalharem juntos na 

troca de saberes. 
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OPINIÃO DO HOMEM RECLUSO EM REGIME FECHADO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA  

SEMX201636114 

 

MARIA ROSA PAOLESCHI ANTUNES DE SOUZA, ANA FLAVIA TERENCE, LETICIA DE JESUS CAMPOS, 

PRISCILA DE PAULA ALVES, MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO  

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

O câncer de próstata é uma neoplasia maligna que mais atinge os homens, entre 50 e 70 anos. Para 

diagnosticar o câncer de próstata são realizados exames, como o toque retal que é um procedimento que 

avalia o tamanho, formato e a consistência da próstata, com grande importância para o diagnóstico deste 

câncer, também é realizado o exame de sangue Antígeno Prostático Específico (PSA), para verificar a 

dosagem do antígeno prostático específico auxiliando no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este 

estudo objetivou conhecer a opinião dos detentos do sexo masculino de regime fechado de uma instituição 

prisional em Tremembé (SP) sobre o câncer de próstata, participantes do Programa de Extensão 

Ecocidadania PROEXT-MEC da Universidade de Taubaté (UNITAU), e ainda avaliar a metodologia 

pedagógica da ação socioeducativa empregada pela equipe do programa de extensão com a temática. 

Metodologia: 

Para este trabalho utilizou-se do método de relato de caso qualiquantitativo explicativo, para atingir o 

objetivo deste trabalho. Utilizou-se ainda o método aula expositiva dentro de uma Penitenciária durante o 

qual o Projeto Ecocidadania está inserido com a proposta de Educação Sócio Ambiental. Dentro da proposta 

também foram inseridas aulas sobre a saúde do homem, divididas em quatro blocos, um deles foi o Câncer 

de Próstata que foi ministrado em aula expositiva seguindo metodologia pré-determinada de avaliação de 

aprendizado. Elaborou-se um formulário contendo seis perguntas fechadas referente ao tema antes da aula. 

Imediatamente após a aula expositiva e discussão do tema, entregou-se o segundo formulário, contendo oito 

questões objetivas. Os formulários foram numerados seguindo uma constância de 01 a 25, por ser o número 

de detentos inseridos no programa, onde o primeiro e o segundo formulários receberam a mesma 

numeração, permitindo a computação das respostas e ao mesmo tempo protegesse a identidade dos 

participantes. A metodologia escolhida facilitou a análise da performance do professor, e ainda mostrou em 

tempo real por meio do feedback o aprendizado dos alunos detentos, esta forma permitiu que as dúvidas 

fossem sanadas imediatamente, pois, as respostas que demonstraram a falta de entendimento foram 

discutidas entre os detentos e os professores, logo após a entrega do segundo formulário já respondido, o 

que permitiu atingir o entendimento dos alunos detentos em 100,0%. 

Resultado: 

Os formulários do pré-teste foram analisados e obteve-se 16,83% de acertos, e 18,5% no pós-teste, sendo 

que a segunda pergunta apresentou um valor maior de erro no pós-teste, fato este interessante, pois os 

voluntários confundiram a prostatite como sendo um fator desencadeante do câncer de próstata, fato 

indicador para a melhora da exposição da aula para futuros alunos, visando não deixar dúvidas. A sexta 

pergunta obteve um aumento de erros na resposta, pois aconteceu uma discussão em relação a idade correta 

de se fazer o toque, em que os detentos receberam uma informação contrária a aula, mas a discussão após a 

aula sanou estas dúvidas e trouxe à tona o preconceito dos homens principalmente dos jovens em relação ao 

exame de toque. A avaliação do desempenho dos detentos em aula foi positivo, haja vista os acertos 

demonstrados e a discussão produtiva sobre o assunto. 

Conclusão: 
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Os detentos exibem conhecimento sobre o tema, entretanto percebe-se que estabelecer uma rotina de 

exames para a maioria dos homens é um entrave cultural dado o preconceito em torno do toque retal e pela 

ausência de políticas públicas de saúde que assegurem informações e acessibilidade a estes procedimentos. 

Para os detentos é agravante, pois inexiste um planejamento das instituições penais voltadas às 

especificidades da saúde. A ação socioeducativa do módulo de saúde foi produtiva para todos os envolvidos, 

trocando conhecimento, mostrando que as dúvidas dos homens fora da reclusão são equivalentes e os 

espaços participativos favorecem aprendizagens para pensar possibilidades. 
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PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NA ÓTICA DOS DETENTOS EM REGIME FECHADO  

SEMX201611975 

 

ALEXSANDER DE MORAES, PRISCILA DE PAULA ALVES, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, ANA 

FLAVIA TERENCE 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

Ações socioeducativas são necessárias para modificação da cultura de degradação ambiental e precarização 

das condições humanas cada vez mais crescente, o que faz refletir sobre os desafios nas formas de pensar e 

agir em torno da questão ambiental. Tais ações têm sido realizadas em diversas comunidades, entretanto 

sendo para população carcerária, incentivos para educação desta ou outras finalidades sofrem restrições 

consideráveis, não apenas por órgãos governamentais, mas principalmente da sociedade, talvez pela 

percepção equivocada que esta reclusão seja definitiva, o que não é de fato, para a maioria dos detentos 

mesmo em regime fechado, que retornarão ao convívio social. Em presídios essas ações permitem conhecer 

o perfil, suas percepções e trocar informações acerca da questão socioambiental, que podem desencadear 

conscientização acerca de sustentabilidade a ser exercida tanto recluso, como em liberdade. O objetivo deste 

estudo foi conhecer tais percepções, que podem fornecer subsídios para novas ações educativas e/ou 

interventivas. 

Metodologia: 

Foram realizadas aulas expositivas com a temática “meio ambiente”, como parte do Programa Ecocidadania 

PROEXT/MEC do Observatório Sócio Ambiental da Universidade de Taubaté (UNITAU), para 25 sujeitos 

do sexo masculino, detentos em regime fechado em um presídio de Tremembé (SP). O enfoque da temática 

versou sobre as consequências de ações antrópicas sobre o meio ambiente em geral e como é possível 

minimizar tais consequências. As questões de maior interesse para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

acerca da preservação e conservação do meio ambiente. Mediante formulário com questões abertas e 

fechadas para pesquisa do tipo aplicada, foram questionados sobre aspectos de preservação do meio 

ambiente e sua relevância, e sobre quais as possibilidades de conservação do meio ambiente em que vivem, 

cotidianas, contextuais e conjunturais. 

Resultado: 

Como resultado 96% dos detentos responderam que a preservação do meio ambiente é importante, sendo 

que um deles (4%) optou por não responder. Quando perguntados sobre as possibilidades de conservação do 

ambiente que vivem, obtiveram-se as seguintes respostas: pode ser realizada coleta seletiva, descartando o 

lixo de maneira adequada (40%), reciclagem (28%), economizar água (60%), energia elétrica (36%) e ainda 

evitar desperdícios de alimento (16%), além da possibilidade de realizar plantio autossustentável (32%), não 

utilizar agrotóxicos (4%) e reaproveitar o alimento (4%) para produção de adubo orgânico por exemplo. 

Escreveram também sobre a necessidade de mais ações em educação ambiental (28%). A economia de papel 

e produtos de limpeza, o bom convívio com as pessoas, a diminuição do consumismo e não jogar lixo no 

chão foram respostas citadas apenas uma vez (4%). Houve quem respondeu não ter autonomia para ações de 

conservação (4%) e ainda algumas respostas impertinentes (12%). 

Conclusão: 

Conclui-se que as ações socioeducativas temáticas alcançaram seus objetivos, visto que foram citadas 

diversas possibilidades de conservação do meio ambiente, sendo mais frequentes: a coleta seletiva, que é 

disponibilizada pelo presidio; a redução na produção de resíduos contaminantes; a economia d’água e 

eletricidade, as quais foram associadas ao banho; e também melhorar o convívio entre pessoas no local que 

vivem. Embora saibamos que ter consciência sobre algo é distante de agir de fato, quando se obtém mais 

informações e espaços de reflexão para se debater, estas questões podem aproximar as possibilidades de 

efetivamente mudar hábitos, no que esperamos ter contribuído. 
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PROGRAMA DE EXTENSÃO ECOCIDADANIA: ANÁLISE DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DE GESTÃO 

COM SUBSÍDIOS EXTERNOS  

SEMX201670132 

 

MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

Ecocidadania é um programa de extensão desenvolvido por docentes e alunas da Unitau pelo PROEXT-

MEC, sendo aprovado em 2012 para execução no ano de 2013, mas foi desenvolvido em 2015 com 

prorrogação até 2016. Tem por objetivo desenvolver ações socioeducativas a 120 detentos do sexo 

masculino em regime fechado do Instituto de Recuperação de Tremembé- IRT com temas de Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologias Sociais, Trabalho e Geração de Renda capacitando-os para reinserção ao 

mercado de trabalho. Foi proposto pela junção de dois projetos de extensão da Unitau: Observatório 

Socioambientaldo Departamento de Serviço Social e Prevenindo Parasitoses em Harmonia com a Natureza 

do departamento de Biologia, ambos vinculados a Pró-reitoria de Extensão. Como foi observado acima, 

sofreu considerável atraso desde aprovação até sua execução. Frente a isto é objetivo deste estudo, tecer 

uma análise acerca dos limites para programas desta natureza e as possibilidades para a Extensão 

Universitária. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo híbrido pautado na vivencia de coordenação do programa considerando também o 

estudo Documental dos relatórios e registros, ofícios, memorandos emitidos e avaliações dos participantes e 

equipe em que analisamos as limitações e possibilidades frente ao contexto inserido. Como instrumento 

foram elencados separadamente dois momentos: 1- Os Limites e 2- As Possibilidades, sendo enfocados para 

ambos os aspectos de: recursos materiais, recursos humanos, capacitação de coordenadores; gestão 

institucional. Após descrição elencada separadamente, procedemos a análise e discussão reflexiva dos 

resultados utilizando aportes teóricos. 

Resultado: 

As limitações ocorreram principalmente quanto aos recursos materiais que não chegaram em tempo hábil, 

quando chegavam haviam morosidade para informar aos coordenadores; troca de pró-reitores durante a 

vigência acarretando paralisação por tempo considerável para as informações; predileção na distribuição de 

materiais para um projeto em detrimento a outros, agrupamento dos recursos em meta única facilitou essa 

predileção; descompasso e ausência de informações sobre processos de licitações e compras dos materiais; 

não cumprimento de necessidades do programa para números de bolsas estudantis aprovadas e não 

usufruídas; pagamento antecipado de bolsas estudantis. As Possibilidades A extensão possui enorme 

possibilidade de atuação, envolvendo tipos e ações diversificadas, em que atuam acadêmicos, professores e 

comunidades, que é ambiente fecundo tanto para diagnóstico e atendimento de demanda com respostas, 

quanto para à formação profissional consciente de seu papel na efetivação da cidadania e na produção e 

sistematização de conhecimentos construídos na relação ensino-aprendizagem. 

Conclusão: 

Ações socioeducativas podem inferir na melhoria da qualidade de vida e redução de impactos ambientais. A 

dimensão socioeducativa em programas de extensão é instrumento fundamental nas pospostas, na medida 

em que consegue promover a interação dialógica, possibilitando novas perspectivas, troca de conhecimentos 

e estratégias de vivencia, incentiva a consciência crítica e o trabalho em grupo. A gestão neste contexto é de 

suma importância, pois deve articular o planejamento, logística, execução e avaliação de forma equânime, 

exequível e com isonomia. Pressupõe diálogo constante entre coordenação e comissão gestora institucional 

para que incorreções possam ser corrigidas e superadas em tempo hábil. 
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APLICAÇÃO DO TRABALHO QUALIFICADO DE DETENTOS DE REGIME FECHADO  

SEMX201634154 

 

YURI VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

Existe na maioria do sistema carcerário falta de planejamento e organização das rotinas diárias e, um mal 

aproveitamento da força de trabalho de detentos, que limita-se na maioria das vezes em serviços de 

manutenção e limpeza dos presídios. Existe por outro lado, iniciativas e experimentações na contratação de 

serviços de detentos já algum tempo nas cidades brasileiras, principalmente as que estão próximas aos 

presídios. Como oportunidade ao detento em regime semi aberto, é vantajosa ao mercado, pois dá ao 

empregado a chance de ressocialização mas principalmente por garantir a empresa descontos tributários, 

uma vez que não é cobrado INSS. Esta pesquisa teve por objetivo discutir sobre a aplicação da qualificação 

técnica de trabalho de detentos em regime fechado e que não são de fato aproveitadas. 

Metodologia: 

A observação partiu das ações socioeducativas desenvolvidas no presídio de Tremembé, integrantes do 

Programa de Extensão ECOCIDADANIA do PROEXT-MEC da UNITAU, motivado após manifestação de 

alguns detentos do regime fechado sobre suas profissões pregressas, O método utilizado foi pesquisa 

aplicada quanti-qualitativa a 50 participantes do sexo masculino com formulário contendo perguntas abertas 

e fechadas sobre aspectos do perfil sócio econômico, opinião sobre temas de Meio Ambiente, Saúde, 

Trabalho, Cidadania, Violência, Cultura. Nos atemos para este estudo, nos aspectos do Perfilamento e do 

Trabalho. Após coleta os dados foram tratados e analisados mediante utilização de aportes teóricos. 

Resultado: 

Quanto as especialidades ou qualificação tem-se variadas sendo 25% advogados; 0,8 médicos; 26% 

engenheiros (elétrico, mecânico, de produção, sanitário, civil); 5,0% professores; 28% técnicos ou analistas 

de sistema; 0,5% administrador; 7% economista 2% motorista; 5% mecânico (bombeiro); Publicitário 1%. 

Quanto ao vínculo empregatício que: 95% dos sujeitos trabalhavam com carteira assinada antes de serem 

reclusos, recebendo uma quantia média de R$ 9.830,00 mensais. Os setores Militar e de Segurança é que se 

encontram a maior parcela dos reclusos, seguido por servidores públicos. Já nas questões sobre perspectivas 

de Trabalho, demonstram interesse em continuarem a exercer suas profissões, porém algumas 

especialidades não podem ser utilizadas dentro do presídio, então os reclusos executam sub tarefas, aquém 

de sua especialização. 

Conclusão: 

A mão de obra qualificada e não aproveitada nos presídios é fato, sendo contratado apenas reclusos do 

regime semi aberto, e poderia se estender aos de regime fechado, para serem desenvolvidos internamente 

em ambos os casos haver cobrança do INSS e demais tributos com incentivo na redução do imposto de 

renda. Residindo ai, oportunidade à profissão de administração como mediadora na interlocução Estado x 

sociedade x mercado, localizando demandas, encaminhando formalmente as ofertas, no caso os detentos 

qualificados profissionalmente. Também estes serviços às próprias unidades e instituições públicas, como é 

o caso de médicos, engenheiros. 
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O CONHECIMENTO DOS DETENTOS DE REGIME FECHADO SOBRE SUSTENTABILIDADE  

SEMX201643397 

 

MARILIA ELIAS DE ALMEIDA, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, ANA FLAVIA TERENCE 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

Introdução: 

Com a urbanização o homem cada vez mais vem causando danos ao meio ambiente, como poluição, 

desmatamento, queimadas dentre outros, fazendo com que pesquisadores do mundo inteiro se reúnem para 

buscar soluções sustentáveis para amenizar os problemas ambientais sem afetar a vida do homem. Segundo 

Organização das Nações Unidas a sustentabilidade é satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras, levando em conta não só a questão ambiental, mas também 

a econômica e sociopolítica. Ou seja, para garantir a sustentabilidade ambiental é preciso ter também uma 

política de desenvolvimento no país para que todos possam ser sustentáveis garantindo melhoras no meio 

ambiente e que ele continue existindo. Com isto este trabalho teve por objetivo detectar o conhecimento que 

os detentos em regime fechado de um presídio em Tremembé (SP), têm sobre o assunto, uma vez 

considerados reclusos de vida social, se tais preocupações o atingem. 

Metodologia: 

Realizando estágio no Programa de Extensão ECOCIDADANIA do PROEXT-MEC da UNITAU, que é 

desenvolvido no presídio em Tremembé (São Paulo), tendo por objetivo a capacitação de detentos do sexo 

masculino com temas acerca de Meio Ambiente, Saúde, Cidadania, Tecnologias Sociais com Trabalho e 

Geração de renda, fez parte das ações socioeducativas o viés Sustentabilidade e neste contexto após o 

encerramento da atividade expositiva e dialogada com debates, foi realizada a pesquisa aplicada 

quantiqualitativa, mediante formulário contendo perguntas abertas e fechadas à 25 sujeitos, sem 

identificação nominal, assegurando o anonimato de acordo com as instruções institucionais, sobre o tema 

sustentabilidade e meio ambiente. Após a coleta, procedemos ao tratamento de dados e subsequente análise, 

momento em que recorremos aos aportes teóricos. 

Resultado: 

De acordo com as respostas obtidas pelos detentos, todos demonstraram respostas satisfatórias dentro do 

tema abordado na pesquisa. Nos aspectos conceituais sobre sustentabilidade relatam em 80% a relação e 

evidência sobre o convívio entre homem e o meio ambiente de maneira equilibrada, sem degradações e 

interações com fatores sociais e econômicos; 20% das respostas foram impertinentes ao solicitado 

especificamente, embora se referisse ao tema ambiental. Nos aspectos de necessidades de atendimento às 

demandas postas na questão ambiental, apontou, em 16% a urgência de práticas preservacionistas dos 

recursos naturais; em 12% a necessidade de reutilização de produtos, a reciclagem em oposição ao impacto 

pela poluição; a sustentabilidade como alternativa para questão em 52%. Observamos que não houve 

respostas sobre o papel da Educação na preservação ambiental, mesmo estando naquele momento em ação 

socioeducativa. 

Conclusão: 

Embora o tema seja abrangente, não foi identificada falta de interesse ou desatualização dos detentos, sobre 

o mesmo, com isso concluímos que os objetivos da pesquisa, no referente conceito básico da 

sustentabilidade e meio ambiente foram alcançados. Correlacionando o homem e meio ambiente, sem 

degradá-lo. Entretanto observamos que as repostas mantiveram-se no distanciamento contextual e 

conjuntural, não percebemos pessoalidade nas respostas sobre responsabilidade individual ou possibilidade 

de ação particularizada (atitude), como se de fato, o meio ambiente fosse algo externo ao ambiente 

carcerário, embora as perguntas permitissem. O que nos possibilita planejar ações futuras mais reflexivas e 

provocar subjetividades. 
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CAPELAS E FESTAS RELIGIOSAS: VALORIZANDO A CULTURA RURAL  

SEMX201608602 

 

MAURO CASTILHO GONLALVES, CESAR AUGUSTO EUGENIO, ARIANE GONÇALVES NUNES, EIDY 

CRISTINA RIBEIRO LANDIM, GLAUCIA DE GOUVEIA TEIXEIRA, ANA PAULA CLARO FERNANDES 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Introdução: 

É na zona rural que encontramos a essência de uma cultura popular, passada de geração em geração, que 

apresenta seus próprios costumes, hábitos, crenças e tradições. Acredita-se que a valorização dessa cultura é 

uma forma de impulsionar a formação de uma identidade cultural e de inserir esses sujeitos à sociedade. É 

seguindo esses ideais e mantendo os mesmos princípios e valores da fase anterior desenvolvida no 

município de Tremembé, que o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) da Universidade de 

Taubaté dá continuidade ao projeto de extensão Capelas e Festas Religiosas: valorizando a cultura rural, 

atualmente em desenvolvimento na zona rural do município de Lagoinha, precisamente na comunidade de 

Santa Rita. 

Metodologia: 

Por meio de pesquisas referentes à história e à memória desta comunidade, nas quais foram abordadas 

categorias sociológicas como a religiosidade, culinária, música e trabalho, além do mapeamento e registro 

das diferentes expressões de religiosidade inerentes às festas e celebrações religiosas, tal projeto objetiva 

divulgar os saberes e fazeres do homem rural, assim como o pioneirismo do Vale do Paraíba Paulista na 

formação da cultura brasileira, através da articulação universidade e sociedade e de parcerias com 

instituições que atuam no campo da valorização da história e da cultura regional. Sendo assim, busca-se, de 

forma particular, caracterizar e valorizar a cultura rural e as manifestações religiosas populares 

impulsionadas pela devoção à Santa Rita, expressas em diferentes ações organizadas em torno da antiga 

capela como expressão de brasilidade 

Resultado: 

Ainda em desenvolvimento, o projeto tem como meta para o segundo semestre deste ano realizar o III 

Encontro de Formação de Lideranças Comunitárias e estender o projeto a outras comunidades rurais do 

município. Ao final, além do grande acervo de imagens e vídeos já disponíveis para consulta nos arquivos 

do CDPH, as informações adquiridas, e previamente analisadas, serão parte integrantes de um livro pautado 

em três campos: história, festas religiosas e análise arquitetônica das capelas rurais, como forma de 

compartilhar com a própria comunidade os resultados obtidos. 

Conclusão: 

Por meio das informações levantadas e das observações da realidade local foi possível concluir que os 

registros das diferentes expressões de religiosidade inerentes às festas e celebrações do homem rural 

potencializam um trabalho sistemático de valorização da cultura rural e a conscientização dos sujeitos ali 

inseridos. Costumes, saberes e fazeres são, em última instância, elementos imprescindíveis de articulação 

comunitária em realidades que estão sofrendo a quase inexistência de políticas públicas, provocando o seu 

gradual desaparecimento. 
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PROJETO RESTAU: LINHA GUIA DE TRILHAS CULTURAIS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DO 

VALE DO PARAÍBA/SP  

SEMX201644684 

 

NAYLA INGRID RAMOS MARTINS, ALBERTI GOMES BARBOSA 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O projeto de extensão está vinculado ao Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural elaborado através 

das atividades de convênio entre a Universidade de Taubaté e o Instituto Renato Teixeira. Por meio da Pró-

reitoria de Extensão e Relações Comunitárias em parceria com os Departamentos de Ciências Sociais e 

Letras, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Arquitetura e Urbanismo. Tem como ação extencionista 

favorecer o desenvolvimento integrado na identificação e na elaboração de trilhas culturais na região 

metropolitana do vale do Paraíba do Sul. Como uma forma de valorizar fatos históricos associados ao 

deslocamento do homem na região. A exemplo do Caminho de Santiago de Compostela, patrimônio 

mundial (UNESCO, 2016) o qual, a rota de Peregrinação trouxe grande desenvolvimento para a cidade e 

região. Possibilitando a comunidade e aos turistas o contato e a valorização da paisagem histórica, ambiental 

e patrimônios, tutelados pela administração municipal de 8 (oito) cidades. 

Metodologia: 

O projeto foi elaborado pela construção de 8 (oito) setores de mapas temáticos, com base nos arquivos 

Instituto Geográfico Cartográfico - IGC e imagens do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016) referentes as cidades de: Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e 

Guaratinguetá. Para desenvolvimento da pesquisa, a metodologia empregada constituiu-se do levantamento 

da cartografia histórica da área de estudo, o que adquire um valor relevante para compreensão dos espaços 

construídos entre estas cidades; identificação da topografia para análise da ocupação histórica da área; 

levantamento do inventário de ocupação de uso do solo para identificação dos limites e as edificações 

existentes, por meio da elaboração de croquis e medição da largura das possíveis rotas para trilha (BRASIL, 

2009); a análise e o estudo de casos sobre a temática de trilhas históricas, como o estudo do percurso de 

peregrinação de Santiago de Compostela, na Espanha; a elaboração dos possíveis vestígios de caminhos 

históricos; marcação de prospecções tecnológicas para encontrar possíveis evidências de caminhos e 

marcação de locais para liberação de usos. 

Resultado: 

Após 5 (cinco) visitas técnicas de campo ao longo dos trajetos da área de estudo, temos como resultados por 

percurso: (1°) Do distrito de Quiririm à cidade de Tremembé revela-se a história do período da antiga 

ferrovia. Presença de chácaras e caminhos entre a várzea do arrozal; (2°) De Caçapava à Quiririm, 

identificou-se a ocupação da várzea do rio Paraíba do sul em sua margem esquerda, associado às antigas 

fazendas cafeeiras. Pequenas trilhas que atendem as demandas de ciclistas em visita ao patrimônio natural 

da Pedra Branca; (3°) Pindamonhangaba à Roseira, constitui-se por estradas de tropeiros com ramificações 

em análise. Presença predominante de vegetação e cavas de areia; (4°) Roseira à Aparecida, apresenta 

paisagem marcada pelo cultivo de eucalipto, várzea de arroz e vista para a Catedral Nossa Senhora de 

Aparecida; (5°) Guaratinguetá à Aparecida, apresenta cavas de areia e núcleos apropriados, pelos quais 

haverá necessidade de autorização para prosseguir. 

Conclusão: 

O projeto em andamento encontra-se no sexto setor de identificação de trilhas, a conservação de áreas 

históricas é difícil, o que restam na paisagem são vestígios, por isso este projeto poderá ser uma ferramenta 

para a preservação de bens culturais e ambientais para a região metropolitana do vale do Paraíba. Ainda 

promover o desenvolvimento do turismo sustentável e proporcionar a comunidade local benefícios 

econômicos. 
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AVALIAÇÃO DO USO DE CARTILHA DE ORIENTAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DA HIGIENE BUCAL DE 

PACIENTES COM DEFICIÊNCIA  

SEMX201663781 

 

IASMIN CAROLINE DO ROSÁRIO PALMA 

Orientador(a): LUCILEI LOPES BONATO 

 

Introdução: 

O Departamento de Odontologia da UNITAU desenvolve há seis anos um Projeto de Extensão que objetiva 

a formação do aluno de graduação no atendimento odontológico de pessoas com deficiência e oferece 

assistência odontológica para este público. Uma analise feita na clinica desse Projeto de Extensão permitiu, 

através de exames clínicos, observarem que a manutenção do tratamento odontológico realizado, era 

ineficiente, dado a falta de informação e dificuldade dos pacientes e cuidadores em realizar a higiene bucal, 

comprometendo a saúde bucal e consequentemente a saúde geral dos pacientes 

Metodologia: 

A avaliação da eficiência da cartilha na prática da higienização A cartilha contem instruções sobre a maneira 

correta a higienizar a cavidade bucal, em linguagem cotidiana, além de instruções para manutenção da boca 

aberta durante a higienização e outras informações pertinentes, auxiliando os cuidadores, com recursos 

viáveis, na pratica de higiene bucal, promovendo saúde e colaborando para a inclusão social desses 

indivíduos bucal de pessoas com deficiência foi realizada mediante a análise estatística do índice de 

biofilme dental colhido em três momentos, antes de qualquer orientação de higienização bucal (condição 

inicial), após a orientação verbal e após o uso da cartilha de orientação de higienização. 

Resultado: 

Os resultados mostram que a média do índice de biofilme dental foi reduzida, com diferença 

estatisticamente significante, na segunda (61) e terceira avaliações realizadas (15), ou seja, com orientação, 

em relação à avaliação inicial (84) 

Conclusão: 

Pode-se concluir que, a orientação de higienização bucal é efetiva na redução do índice de biofilme; o uso 

da cartilha de orientação de higiene bucal foi mais eficaz, que apenas a orientação verbal, na redução do 

índice de biofilme em pessoas com deficiência. 
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ALONGAMENTO PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA - PAFS  

SEMX201613845 

 

LUCAS DOS SANTOS, MARIA ESTELA RIBEIRO, THAIS CRISTINE GUEDES, DANIELE OLIVEIRA, RENATO 

ROCHA 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

Introdução: 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) desenvolve várias atividades, entre as quais o alongamento 

para homens e mulheres acima de 50 anos. As aulas de alongamentos foram ministradas por uma professora 

com auxílio dos acadêmicos de Educação Física/bolsistas PREX. As atividades aconteceram no Campus 

Bom Conselho, nas dependências do Departamento de Educação Física da Universidade de Taubaté. As 

aulas foram oferecidas duas vezes por semana no período da manhã, para duas turmas em horários distintos, 

onde cada uma possuía cerca de 30 idosos. O objetivo foi aumentar a amplitude muscular dos idosos, 

tornando-os mais flexíveis, além de melhorar o equilíbrio e estimular os processos neurais. 

Metodologia: 

Nas aulas foram aplicados exercícios de alongamentos passivos e ativos, em pé e em decúbito ventral e 

dorsal, com diversas variações, foram utilizados implementos como colchonetes cordas e elásticos. Ao final 

do semestre foi solicitado aos bolsistas que aplicassem seus conhecimentos adquiridos, a partir das 

observações, na elaboração de plano de aula semanal. Para tanto, os mesmos recorreram às anotações das 

aulas e buscaram em bibliografia específica como preparar uma aula de alongamento destinada à população 

de idosos. 

Resultado: 

Para quantificar a melhora da flexibilidade foi aplicado no início e meio do ano o teste de “sentar e 

alcançar”. Após a aplicação dos testes foi possível comparar e verificar melhora significativa da 

flexibilidade em grande parte dos idosos. 

Conclusão: 

Para os bolsistas essa experiência foi de suma importância, pois pode-se conhecer diversos tipos de 

exercícios, variações e implementos para se usar em aulas de alongamento. Também foi possível entender 

melhor o controle do tempo em uma aula e a comunicação com a turma. Os idosos se mostraram muito 

afáveis, participativos e comprometidos. Para os idosos pode-se observar evolução na realização dos 

movimentos e melhora no resultado do teste de “sentar e alcançar” contribuindo assim para realização das 

atividades diárias e do bem estar geral. 
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MUSCULAÇÃO PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA - PAFS  

SEMX201639038 

 

LUCAS DOS SANTOS, MARIA ESTELA RIBEIRO, RENATO ROCHA, FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES, 

JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ 

Orientador(a): MAURICIO LEONEL GALDINO 

 

Introdução: 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) oferece diversas atividades, entre elas a prática de 

exercícios resistidos, para homens e mulheres acima de 50 anos de idade. As atividades aconteceram no 

Campus Bom Conselho, departamento de Educação Física da Universidade de Taubaté, e as aulas foram 

oferecidas duas vezes por semana no período da tarde, para duas turmas distintas, onde cada uma possuía 25 

idosos. Ocorreram atividades nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, e julho. As atividades foram 

orientados pelos professores da Universidade de Taubaté, com auxílio dos acadêmicos de Educação 

Física/bolsistas PREX. O objetivo foi aprimorar o condicionamento físico geral, principalmente a força 

muscular, visando a realização mais eficaz das atividades da vida diária (AVDs). 

Metodologia: 

Uma vez que o público atendido pelo programa contava com diversos iniciantes, as primeiras semanas de 

aula foram destinadas à adaptação neuromuscular dos alunos, posteriormente, foram realizados treinamentos 

em séries e também circuitos com tempo controlado, proporcionando diversas variações de exercícios, e 

assim, produzindo adaptações neurofisiológicas e funcionais. Mediante acompanhando do desenvolvimento 

dos idosos, o nível de dificuldade do treinamento foi aumentando (aumento do tempo, diminuição do 

intervalo de descanso, utilização de exercícios mais complexos). O espaço utilizado foi a academia de 

musculação do campus que possui diversos aparelhos (cross-over, leg press, mesa flexora, etc.), e também 

equipamentos diversos (colchonetes, barras, anilhas, halteres, etc). Foram também incorporados nos treinos 

exercícios complementares de alongamento muscular, equilíbrio e aeróbios. 

Resultado: 

No início e meio do ano foram aplicados testes de força para membros inferiores e superiores, visando 

mensurar o desenvolvimento dos idosos. Resultados: após aplicação dos testes foi possível verificar melhora 

da força, tanto de membros superiores quanto de inferiores em grande parte dos idosos. O nível de 

participação dos idosos foi considerado excelente, se mostraram comprometidos, habituais, pontuais, 

companheiros, disciplinados e ouvintes. Demonstraram também muito respeito e gratidão para com os 

professores e bolsistas do PAFS, isso permitiu que as aulas se desenvolvessem melhor. 

Conclusão: 

Para os bolsistas essa experiência foi de suma importância, pois, foi possível aprender de maneira correta 

diversos exercícios, variações, controle do tempo, familiarização com equipamentos, e também 

comunicação com os alunos. A percepção da melhora de força geral indica uma maior capacidade funcional 

dos participantes, pois interfere positivamente no controle dos movimentos e no equilíbrio permitindo 

melhor realização das tarefas da vida diária. Essas mudanças promovem melhoria na qualidade de vida 

dessas pessoas. 
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LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E CARACTERIZAÇÃO DE CALCIFICAÇÕES ANÔMALAS NAS 

ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS EM HUMANOS  

SEMX201651543 

 

YARA RAISSA OSÓRIO DA SILVA 

Orientador(a): MAGNO CESAR VIEIRA 

 

Introdução: 

A cintura pélvica humana consiste em uma forte estrutura anelar óssea, com as duas estruturas articulares da 

articulação sacroilíaca (ASI) e a sínfise púbica (SHIBATA; SHIRAI; MIYAMOTO, 2002). As articulações 

sacroilíacas (ASIs) são complexas, composta por uma parte sinovial e outra fibrosa (MOORE, 2011) e, 

apresentam três ligamentos sacroilíacos, o anterior, interósseo e posterior (DRAKE, 2011). Apesar de se 

saber a principal causa das dores lombares, a disfunção sacroilíaca é um dos principais fatores 

desencadeadores de dor e, existem controvérsias sobre o comportamento das calcificações anômalas 

resultantes destas disfunções. Este trabalho tem como objetivo a realização de um levantamento quantitativo 

e caracterização de calcificações anômalas nas articulações sacroilíacas. 

Metodologia: 

Para tanto, foram analisados 131 esqueletos humanos da coleção do Laboratório de Anatomia Humana do 

Instituto Básico de Biociências da Universidade de Taubaté. Após o termino dos processos de preparação 

dos esqueletos, separamos os que apresentavam calcificações anômalas nas ASIs (Grupo I), nos quais 

analisamos em conjunto as possíveis alterações na coluna vertebral e, um número correspondente de 

esqueletos sem calcificações anômalas (Grupo II), escolhidos aleatoriamente entre os demais, para uma 

análise exclusiva da coluna vertebral. Separados os esqueletos, seguimos com a determinação do gênero do 

indivíduo baseando-se em características observadas por Tortora e Derrickson (2010). Após determinação 

do gênero, observamos a lateralidade (direita e/ou esquerda) das calcificações anômalas. Na sequência, 

verificamos se as ASIs estavam parcial ou completamente calcificadas e, nas quais, realizamos mensurações 

para determinar a extensão do perímetro articular e das áreas de calcificação. O perímetro articular das ASIs 

foi obtido por meio de um barbante posicionado ao redor da linha articular. O qual foi pintado de vermelho 

(ASI direita) e verde (ASI esquerda) sobre as regiões calcificadas e, ao esticarmos o barbante, foi possível 

mensurar a extensão aproximada das calcificações nas articulações. Utilizamos em nossas mensurações uma 

régua milimétrica e unidade de centímetros. Para a correlação entre as alterações observadas na coluna 

vertebral nos Grupos I e II, aplicamos: 1. Função Euclidiana, análise de agrupamento, para determinar as 

distâncias entre os grupos e, 2. Correlação linear de Pearson entre o perímetro articular, extensão e 

porcentagem das áreas calcificadas e os tipos de alterações presentes na coluna vertebral. 

Resultado: 

Destes, a calcificação anômala nas ASIs foram observadas em 10 esqueletos (7,6%) (Grupo I). Para a 

correlação entre as pelves com calcificação anômala nas ASIs ou não e as possíveis alterações na coluna 

vertebral, observamos número correspondente de esqueletos (10) que não apresentavam calcificação 

anômala (Grupo II). Nos esqueletos selecionados, foi observado o gênero do indivíduo, segundo 

características pélvicas e, a morfologia das ASIs calcificadas. Dos dez esqueletos do Grupo I, apenas um 

(10%) era do genero feminino, e nove (90%) do genero masculino. As calcificações eram parciais em 100% 

das ASIs, sendo que, 80% eram unilaterais (60% à direita e 20% à esquerda), e em 20%, as calcificações 

anômalas foram observadas em ambos os lados, totalizando 12 ASIs comprometidas. As alterações no 

restante da coluna vertebral foram identificadas em nove (90%) dos dez esqueletos do Grupo I. 

Conclusão: 
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As calcificações anômalas foram prevalentes nas ASIs do lado direito, de indivíduos do gênero masculino. 

O ligamento sacroilíaco anterior foi comprometido em 100% dos esqueletos do Grupo I e, observou-se que 

não existe relação entre a presença de calcificações anômalas com a existência de alterações na coluna 

vertebral (osteofitose e Hiperostose esquelética idiopática difusa), já que estas estavam presentes em 90% 

dos esqueletos do Grupo I e 60% do Grupo II. 

 



  

25 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR A CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO 

SEXUAL E SEUS FAMILIARES  

SEMX201673025 

 

VIVIANE MENDONÇA, MONIQUE MARQUES DA COSTA GODOY, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR 

 

Introdução: 

O abuso sexual de uma criança é um evento de extrema importância, pois causa alterações em diversos 

aspectos da vida da criança e seus familiares. Esse trabalho descreve alguns aspectos do processo de 

atendimento interdisciplinar no GAVVIS com a criança vítima de abuso sexual e seus familiares e como 

esse grupo de apoio oferece suporte para o enfrentamento desse agravo. O atendimento realizado pela 

equipe ocorre em uma perspectiva de não-culpabilização dos cuidadores e o atendimento psicológico 

envolve não apenas a criança que foi abusada sexualmente, mas também todos os seus familiares. É 

importante considerar que o agressor pode fazer parte da família ou de seu convívio social, tornando esse 

processo ainda mais doloroso para os envolvidos. Pode ocorrer uma culpabilização dos cuidadores da 

criança, principalmente com relação à figura materna, em casos de incesto praticados pelo pai ou padrasto, 

como se a mãe pudesse ser indiretamente responsável pelo ocorrido. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, realizado de fevereiro a agosto de 2016, por alunas de enfermagem e 

psicologia bolsistas do GAVVIS (Grupo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual), um dos projetos de 

Extensão da Universidade de Taubaté, que há doze anos oferece a essas vitimas um atendimento integral, 

realizado por uma equipe multiprofissional. As alunas realizam o atendimento das vítimas de violência 

sexual sob supervisão de um dos docentes do projeto, participam das discussões dos casos com a equipe 

multiprofissional, bem como do planejamento e execução de ações que priorizaram as medidas de proteção 

às vitima. Durante os atendimentos, é realizada a anamnese, colhendo informações pessoais e dos fatos, 

sendo esses dados registrados em uma ficha padronizada. Quando pertinente, a vítima, passa por um exame 

físico, sendo posteriormente encaminhada ao atendimento psicológico e recebendo orientações jurídicas, se 

necessário. O atendimento psicológico a crianças que sofreram abuso sexual é realizado por meio de um 

protocolo de 6 semanas, a fim de constatar o impacto do abuso sexual na vida emocional e desenvolvimento 

da criança. Os familiares também são atendidos a fim de receberem orientações para lidar adequadamente 

com a situação e com as próprias emoções conflituosas. Após as 6 semanas de atendimento psicológico, a 

criança e seus respectivos familiares são encaminhados, quando necessário, para continuidade do processo 

psicoterápico individual e/ou familiar nos serviços de saúde pública da região, como CAPS I (Centro de 

Atendimento Psicossocial Infantil), a Clínica de Psicologia da Universidade de Taubaté ou outros 

consultórios de psicologia conveniados. 

Resultado: 

Existem vários aspectos que tornam difícil aos cuidadores lidar adequadamente com a situação de uma 

criança que foi abusada sexualmente. Esses aspectos podem compreender: a confiabilidade no relato da 

criança, como agir com ela e com outras pessoas - tais como familiares e amigos - diante do abuso sexual 

infantil, como se relacionar com o ofensor sexual, além dos próprios autoquestionamentos sobre a 

capacidade de ser um bom cuidador para a criança. O atendimento psicológico permite uma compreensão 

mais apurada do estado emocional da criança diante do abuso para que, desse modo, sejam feitas as 

intervenções necessárias, como também permite auxiliar a família na resolução de tais conflitos e 

questionamentos, de modo que se sintam menos isolados e impotentes diante do ocorrido. 

Conclusão: 
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O atendimento interdisciplinar no GAVVIS com a criança vítima de abuso sexual e seus familiares tem 

como objetivo oferecer suporte para todos os envolvidos no enfrentamento desse agravo. O atendimento 

psicológico realizado nesse grupo de apoio permite uma compreensão mais apurada do estado emocional da 

criança diante do abuso, assim como oferecer a família um acolhimento, para que se sinta menos isolada e 

impotente diante do ocorrido. É necessário unificar a parceria entre os diferentes serviços de saúde, a fim de 

lidar com a complexidade da violência sexual infantil. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO NO ATENDIMENTO DAS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL  

SEMX201649095 

 

CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, VIVIANE MENDONÇA, MONIQUE MARQUES DA COSTA GODOY 

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR 

 

Introdução: 

A violência sexual é um problema de saúde pública global que vem atingindo as pessoas ao longo da 

história da humanidade não existindo restrição de sexos, idade, classe social ou etnia. A vítima na maioria 

das vezes se sente culpada pelo ocorrido e acaba não procurando ajuda por medo de ser julgada. Cabe aos 

profissionais que irão atende-la terem paciência, empatia e humanização, não julgando e prestando atenção 

na comunicação verbal e não verbal na hora do acolhimento. 

Metodologia: 

: Trata-se de um relato de experiência de alunas de enfermagem e psicologia, bolsistas do GAVVIS (Grupo 

de Atendimento à Vítima de Violência Sexual), um dos projetos de Extensão da Universidade de Taubaté, 

que há doze anos oferece a essas vitimas um atendimento integral, realizado por uma equipe 

multiprofissional, no período de fevereiro a agosto de 2016. As alunas realizam o atendimento das vítimas 

de violência sexual sob supervisão de um dos docentes do projeto, participam das discussões dos casos com 

a equipe multiprofissional, bem como do planejamento e execução de ações que priorizaram as medidas de 

proteção às vitima. Durante os atendimentos, é realizada a anamnese, colhendo informações pessoais e dos 

fatos, sendo esses dados registrados em uma ficha padronizada e, quando necessário, a vítima, passa por um 

exame físico, e posteriormente são encaminhadas ao atendimento psicológico e recebem orientações 

jurídicas. 

Resultado: 

Ainda hoje a violência é subnotificada, muitas vezes por medo dos julgamentos, principalmente dos 

profissionais que irão atender esta vítima. O GAVVIS prepara seus alunos para realizarem um atendimento 

humanizado e integral, proporcionado segurança aos alunos para atender estes clientes. 

Conclusão: 

Não são só os profissionais da saúde que não se sentem preparados para atender as vítimas, mas todos os 

profissionais que entram em contado com ela, ás vezes por não terem o treinamento adequado dificultam o 

acolhimento e a recuperação da vítima. O GAVVIS proporciona aos alunos que participam deste projeto 

uma prática que auxilia na hora de prestar assistência às vítimas, possibilitando um atendimento digno e 

humanizado, minimizando as consequências dessa experiência para a vítima. 
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MUSEU DIDÁTICO DO CORPO HUMANO: UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL PARA O 

VISITANTE E ESTAGIÁRIO.  

SEMX201676852 

 

SARAH CAROLINE FÁZZERI TEIXEIRA DE SOUZA, BEATRIZ PACHECO DA SILVA 

Orientador(a): MAGNO CESAR VIEIRA 

 

Introdução: 

O MDCH é um projeto de Extensão, mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da 

Universidade de Taubaté, que visa manter de forma permanente e itinerante, a exposição de peças 

anatômicas dos diversos sistemas do corpo humano. As visitas guiadas por docentes e alunos estagiários 

vinculados ao Projeto atendem a comunidade estudantil de Taubaté e região, além da população em geral. O 

MDCH requer dos seus estagiários um conhecimento teórico-prático da Anatomia Humana e muita 

criatividade para a transmitir a informação a um público de faixas etárias e grau de escolaridade distintos. 

Metodologia: 

O MDCH está sediado no Laboratório de Anatomia Humana do Instituto Básico de Biociências da 

Universidade de Taubaté. Seu?acervo consta de peças anatômicasdos diversos sistemas orgânicos, tais 

como: esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário e genital. 

Além destas, a exposição possuimateriais anatômicos de animais, coleção de fetos em várias idades 

gestacionais entre outras, mantidas por técnicas de conservação especiais. Grande parte deste acervo é 

dissecado e preparado pelos alunos estagiários, orientados pelo técnico e docentes da disciplina de Anatomia 

Humana. Os estagiários têm como ação, atender as necessidades do projeto, ampliando o acervo 

museológico e material didático para os alunos de graduação da Instituição; Propiciar à comunidade 

estudantil do ensino fundamental, contato direto com a anatomia humana, por meio de atividades lúdicas; 

Aproximar os alunos do ensino médio das áreas relacionadas com a biociências; Aprimorar e contribuir com 

o maior conhecimento dos alunos de cursos técnicos; Participar, como museu itinerante, de feiras 

desenvolvidas por diversos colégios da região e de eventos públicos cujo tema central seja a Manutenção da 

Saúde e Prevenção de Doenças.? 

Resultado: 

Como resultado destas ações, destacamos no ponto de vista de estagiário do projeto, o aprendizado didático-

pedagógico ao transmitir a informação de forma clara e eficiente para os estudantes de diversas faixas 

etárias e grau de escolaridade, além de, corroborar com o aprofundamento de nosso conhecimento ao 

permitir a dissecação de peças anatômicas, essencial para a nossa atividade profissional futura. Na 

observação do aluno visitante, destacamos a curiosidade e a expressão de admiração dos alunos do ensino 

fundamental, a curiosidade e a irreverência do aluno do ensino médio e os questionamentos dos alunos do 

curso técnico. 

Conclusão: 

Concluímos que o projeto de extensão, o MDCH, por meio das visitas monitoradas e preparode material 

anatômico, proporciona para nós estagiários e graduandos em Fisioterapia, um aprofundamento do 

conhecimento adquirido. No aluno visitante, concluímos que as visitas monitoradas estimula a curiosidade e 

os questionamentos, fomenta a necessidade de um conhecimento sobre o corpo humano e de seu 

funcionamento, bem como, o interesse em prosseguir seus estudos que, em muitos, em cursos da área da 

Biociências. 

 

 
 

 

 



  

29 

 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA EXTRAÇÃO DE AREIA NO VALE DO PARAÍBA  

SEMX201604627 

 

TATIANE THAÍS DE PIERRI, BRUNO ALFREDO DE PAIVA, GILBER DE OLIVEIRA SOUSA, GLENDA SILVA 

NASCIMENTO 

Orientador(a): ANTONIO CLÁUDIO TESTA VARALLO 

 

Introdução: 

Através de um projeto de extensão onde se vinculou ao Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural, 

firmando um convênio entre a Universidade de Taubaté e o Instituto Renato Teixeira, com parcerias dos 

Departamentos de Ciências Sociais e Letras, Engenharia Civil/Engenharia Ambiental e Sanitária e o 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, foi realizado um trabalho de pesquisa extensionista com o 

intuito de traçarmos uma linha guia para a criação de uma trilha entre as cidades de Caçapava, Taubaté, 

Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guaratinguetá, percorrendo vários trechos onde a 

paisagem observada envolviam muitos locais com cavas de areia. A retirada desse material do solo para sua 

comercialização, principalmente na área da construção civil, deixa para trás um rastro de grandes lagoas que 

outra não faziam parte da paisagem local e agora estão praticamente abandonadas em sua maioria (DINIZ 

et.al, 2010). 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho é identificar os impactos causados pela extração de areia bem como pesquisar os 

principais meios de recuperação das áreas degradadas após o termino das atividades de extração. Os 

métodos utilizados para este trabalho foram o uso de aparelhos GPS para levantamento de dados e 

mapeamento geográfico, ferramentas como Google Earth e Google Maps para o processamento desses 

dados, mapas e cartas topográficas adquiridas através do IBGE, pesquisas de campo com profissionais da 

área de recuperação ambiental e também em artigos com assuntos desse seguimento. 

Resultado: 

A degradação ambiental causada por essa atividade voltada para a construção civil é motivo de preocupação 

em vários países e sempre tem gerado conflitos entre a sociedade civil e os mineradores de areia. Sabemos 

que a utilização desse material é bastante relevante na construção, mas é necessário que haja avanços a fim 

de minimizar os impactos ambientais que são deixados durante e após o encerramento das atividades nas 

cavas de areia. Como fator preocupante observa-se a mudança da paisagem e seu impacto visual direto ao 

meio ambiente (REIS et.al, 2006). 

Conclusão: 

A recuperação mais apropriada, de acordo com as leis estabelecidas pelos órgãos responsáveis, envolve uma 

restauração ambiental dessas áreas após o encerramento da atividade naquele local, onde deverão contratar 

profissionais habilitados para fazerem uma releitura do ambiente, ou seja, análise do solo e vegetação 

apropriada para aquela área e iniciar um projeto de restauração ambiental adequando o solo e plantando 

espécies arbóreas para aquele meio. Desta forma recuperando a vegetação ao redor das cavas, minimizando 

o impacto visual e assim contribuindo para o crescimento da fauna e flora no entorno, podem-se criar 

espaços que envolvam atividades contemplativas/recreativas. 
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AVALIAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA - PAFS  

SEMX201646976 

 

DANIELE OLIVEIRA, LAIS MARIA GUIZELLI MORAIS, THAIS CRISTINE GUEDES, FELIPE BRUNO CORBANI 

GONÇALVES, ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MARIA ESTELA RIBEIRO 

Orientador(a): RENATO ROCHA 

 

Introdução: 

Tal projeto é desenvolvido nas escolas estaduais de Taubaté, somente com os alunos do terceiro ano do 

ensino médio. Suas atividades englobam desde uma palestra sobre transtornos alimentares e de imagem 

corporal e uso indevido de anabolizantes, até a realização de uma avaliação física (antropometria, estado 

nutricional, composição corporal e flexibilidade). O programa possui diversos objetivos, tanto referentes à 

avaliação e conscientização dos alunos das escolas, quanto à oportunidade de aprendizado dos alunos 

bolsistas e voluntários. 

Metodologia: 

Os bolsistas e voluntários do PAFS eram os responsáveis pela avaliação física. Essas avaliações aconteciam 

uma vez na semana, no período matutino. Para tanto, foram utilizados equipamentos como estadiômetro, 

balança digital, fita antropométrica, adipômetro, banco de Wells. Para coleta dos dados as turmas eram 

separadas por gênero para não expor os alunos e preservar ao máximo sua integridade. Todos eram 

informados dos procedimentos aos quais seriam submetidos e aceitando livre e voluntariamente 

participarem, os mesmos eram avaliados. 

Resultado: 

Após coletar as informações, os dados eram tabulados para posteriormente serem discutidos e repassados 

para os alunos ao término da palestra supracitada. 

Conclusão: 

Respondendo, especificamente, aos objetivos alcançados pelos bolsistas e voluntários, foi possível constatar 

que com essas visitas às escolas os mesmos ganharam vivência em avaliações físicas, conhecendo e 

aprendendo a utilizar equipamentos/testes específicos para avaliação, experiência em lidar com os alunos e 

o ambiente escolar, comportamento profissional diante de diversas situações, entre outros. 
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O PAPEL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA COMO PARTE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DO RECÉM GRADUADO DE ENFERMAGEM  

SEMX201637142 

 

MARCELA ANDRESSA SIMÕES SILVA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O Programa de Iniciação à Docência (PID) da Universidade de Taubaté (UNITAU) foi criado com o 

objetivo de oferecer aos participantes a oportunidade de vivenciar as práticas e atividades pedagógicas e de 

ensino promovendo uma troca de experiências entre o participante e alunos/professores, promovendo desta 

maneira profissionalização e auxilio na escolha da docência como área de atuação. Para os recém formados 

da área da saúde o programa proporciona não só atividades voltadas para ensino e pesquisa, mas também 

aproxima o participante para atuar na docência de cursos técnicos e superiores, corroborando também para a 

escolha da realização do curso de Pós Graduação em docência e a atuação futura como docente, 

proporcionando aos graduados na área de enfermagem mais opções de trabalho do que apenas na assistência 

à pacientes e gerenciamento dos serviços de saúde, que são ainda as áreas com o maior contingente de 

profissionais. 

Metodologia: 

Relato de experiência com base no estudo descritivo e abordagem qualitativa realizado por meio da 

experiência adquirida durante as atividades realizadas na modalidade monitor Pleno na disciplina de 

Enfermagem Cirúrgica no primeiro semestre da vigência do PID de 2016 e tem como objetivo demostrar a 

importância do Programa de Iniciação à Docência e suas atividades voltadas para o ensino e pesquisa para a 

profissionalização do recém graduado na área de enfermagem, bem como no vinculo deste à escolha da 

docência como opção para realização do curso de pós graduação, bem como parte do preparo do 

profissional para atuar na área de ensino e pesquisa, estendendo assim suas possibilidades de atuação. 

Resultado: 

Inicialmente o programa proporciona a possibilidade do recém formado de conhecer o outro lado do ensino, 

já que ele não está mais no papel de aluno e sim de docente, inserindo o monitor ao meio acadêmico e 

fazendo-o assim assumir uma nova postura frente ao papel no qual ele desenvolverá. As atividades 

propostas pelo PID proporcionam ainda a possibilidade de conhecer, e participar do ensino, seja no 

planejamento de atividades, cronogramas e elaboração de pesquisas, mas também no acompanhamento da 

atuação do professor mentor, que direciona os monitores na realização e elaboração de atividades O 

programa proporciona também o debate de assuntos pedagógicos entre estudiosos da área e os participantes 

das outras modalidades de monitoria mostrando que o ensino é um assunto que não deve limitar-se por 

áreas. 

Conclusão: 

Levando em consideração o conjunto de atividades e as experiências que o programa proporciona, o recém-

formado tem dessa maneira uma maior facilidade e uma possibilidade aumentada na escolha de seu curso de 

pós graduação na área de ensino e na opção de sua futura atuação profissional como docente seja para o 

nível técnico ou superior e isso é justificado pela experiência adquirida e afinidade desenvolvida durante a 

participação do monitor no programa. 
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ZUMBA GOLD PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA – PAFS  

SEMX201682004 

 

LUCAS DOS SANTOS, MARIA ESTELA RIBEIRO, DANIELE OLIVEIRA, THAIS CRISTINE GUEDES 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

Introdução: 

O programa de atividade física e saúde (PAFS), oferece, às terças e quintas das 9h15 às 10h00, aula de 

zumba gold para idosos. O projeto ocorre nas dependências do Departamento de Educação Física da 

UNITAU, no Campus Bom Conselho. A turma possui uma média de 35 alunos. O objetivo das aulas foi 

proporcionar aos idosos emagrecimento, melhora na coordenação motora, equilíbrio, ritmo, autoestima, 

memória e o controle sobre o próprio corpo. 

Metodologia: 

A Zumba Gold é uma aula pré coreografada voltada para pessoas iniciantes na modalidade ou com 

limitações físicas (problemas nas articulações, desgaste ósseo), dentre elas os idosos. Sendo assim, com 

menos impacto e com coreografias mais simples e repetitivas as aulas visaram contribuir para o bem estar 

físico, psíquico e social dos idosos. A aula se inicia com um aquecimento já com música, envolvendo passos 

básicos e ao longo das coreografias são apresentadas variações com um grau de dificuldade maior. Os 

idosos tem liberdade para descansar caso necessitem. Como as aulas são pré-coreografadas e repetidas por 

um determinado tempo, conforme a evolução da turma a professora vai incrementando as coreografias, 

tornando-as um pouco mais complexas ou intensas. 

Resultado: 

Os idosos relataram que a zumba os proporcionou maior disposição e bem estar. Observou-se significativa 

melhora na capacidade de realização dos movimentos. 

Conclusão: 

Para os bolsistas essa experiência foi de suma importância, pois foi possível conhecer os movimentos, 

gestos e comandos de voz necessários para se comandar uma aula de zumba. Os idosos se mostraram muito 

participativos, com rápida disposição memorização dos movimentos, inclusive sugerindo músicas para 

serem incluídas nas aulas seguintes. 
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ATIVIDADES NUTRICIONAIS DIRECIONADAS A CRIANÇAS COM SOBREPESO E OBESIDADE  

SEMX201610009 

 

LAIS MARIA GUIZELLI MORAIS 

Orientador(a): THAIS REZENDE SURATY CASSIANO 

 

Introdução: 

O Brasil está passando por um processo de transição nutricional. Os casos de desnutrição deram lugar aos 

casos de sobrepeso e obesidade. Esse quadro de excesso de peso vem ocorrendo devido a diversos fatores, 

como a participação da mulher no mercado de trabalho, modificando o padrão alimentar da família que 

passou a dar preferência a alimentos rápidos como produtos industrializados. Além disso, a avanço 

tecnológico faz com que cada vez mais o individuo precise se mexer menos, como é o caso do controle 

remoto da TV, elevadores, tornando o indivíduo cada vez mais sedentário. Uma alimentação baseada em 

alimentos industrializados associada ao sedentarismo pode levar ao ganho de peso da população, e ainda ao 

aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Metodologia: 

A Universidade de Taubaté desenvolve um projeto chamado Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) 

onde parte desse programa visa trabalhar com crianças (escolares) com sobrepeso e obesidade. Os encontros 

são semanais onde ocorre atividades físicas e nutricionais desenvolvidas por professores e alunos. Nesse 

trabalho daremos enfoque para as atividades nutricionais. No primeiro encontro foi aplicado um 

questionário com dados pessoais das crianças, perguntamos se ela tinha alguma doença relacionada à 

obesidade: diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia ou doenças cardiovasculares. Além disso foi aplicado 

um questionário referente aos hábitos alimentares da criança. Buscamos sempre desenvolver atividades 

lúdicas sobre alimentação saudável e em cada encontro os pais também são convidados a participar e 

aprender junto com os filhos, pois sabemos que no fim quem irá ao mercado e comprará os alimentos são 

eles. Dentre as atividades buscávamos sempre conhecer a alimentação das crianças, para isso foi 

desenvolvida uma atividade utilizando figuras de alimentos recortadas de jornais. Cada criança selecionou 

os alimentos referentes a sua refeição e colou formando um cardápio, depois cada criança apresentou seu 

cardápio. Posteriormente foi suferido que cada uma fizesse uma nova escolha para cada refeição e foi 

observado que acrescentaram bem mais frutas. Outra atividade desenvolvida foi para mostrar a quantidade 

de açúcar presente em diversos alimentos ultraprocessados. Foi entregue um saquinho vazio para que cada 

criança e adicionado a quantidade de açúcar dos alimentos que elas mais comiam. Comparamos o saquinho 

com açúcar de cada criança com a quantidade diária de açúcar recomendada, e o valor que elas consomem é 

muito superior, chegando a triplicar do valor recomendado. Foi desenvolvido também uma atividade para 

ensinar como montar um prato saudável. Algumas oficinas culinárias também foram feitas, dentre as 

receitas ensinadas foram mousse de abacate com cacau, panqueca de beterraba e patê de ricota com iogurte 

Resultado: 

Depois de alguns meses aplicando as atividades foi possível notar algumas mudanças no comportamento 

alimentar de algumas crianças. A principal delas é o aumento do consumo de água e frutas. A maior 

dificuldade relatada pelos pais é quando há algum evento social, como festa de aniversário, onde há muitas 

opções de alimentos diferentes. Outra dificuldade é na introdução de alimentos novos, muitas crianças tem 

resistência em experimentar novos sabores. 

Conclusão: 

A obesidade é uma doença causada por diversos fatores, dentre eles genética, má alimentação, sedentarismo. 

Seu tratamento consiste principalmente em mudanças alimentares. Saber escolher os alimentos mais 

saudáveis diante de tantas opções que temos no mercado é o primeiro passo. As atividades desenvolvidas 

com crianças obesas pelo PAFS tem como objetivo fazer com que as crianças saibam tomar decisões mais 

saudáveis com relação a alimentação do dia-dia. Além disso, orientar as quantidades adequadas de cada 

grupo de alimento para a faixa de idade dessas crianças. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO: DA ELUCIDAÇÃO DAS SITUAÇÕES COTIDIANAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

MATEMÁTICAS  

SEMX201679797 

 

MARCELO REICHER SOARES, ANA LAURA PENNA 

Orientador(a): LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SILVESTRINI 

 

Introdução: 

Os resultados divulgados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), na edição de 2012, 

culminaram no destaque negativo para o raciocínio lógico dos estudantes brasileiros, os quais raciocinam de 

forma linear, sem ser capazes de inferir a partir de abstrações mínimas. O raciocínio lógico pode ser visto 

como o promotor das habilidades que capacitam a organização e elucidação das situações cotidianas, 

preparando os jovens para circunstâncias mais complexas, como o entendimento da linguagem artificial 

matemática e suas técnicas de demonstrações. A despeito das dificuldades no entendimento da linguagem 

simbólica matemática pelo aluno, e tendo por objetivo intervir nessa realidade, propusemos o Projeto de 

Extensão “Raciocínio lógico, analítico e quantitativo: uma ferramenta para a inclusão racional” realizado 

pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da UNESP, campus de Bauru. O objetivo desta 

apresentação é divulgar as possibilidades de investigação a partir deste projeto de extensão universitário. 

Metodologia: 

Trata-se de um trabalho teórico-prático e a presente pesquisa tem como meta reconhecer o desenvolvimento 

do raciocínio lógico como uma ferramenta para a inclusão racional. Dessa maneira, utilizaremos os 

princípios da lógica clássica, como por exemplo, a não contradição, o terceiro excluído, bem como a 

definição de condicional material, a fim de contribuir na capacidade do aluno em fazer deduções e, assim, 

raciocinar a partir de conceitos algébricos e geométricos que são muito abstratos, além de possibilitar o 

pensamento crítico (no sentido de Carnielli e Epstein, 2011). 

Resultado: 

O formalismo matemático muitas vezes não é bem compreendido pelos alunos, o que pode causar grandes 

confusões na leitura e entendimento de definições matemáticas nas séries do ensino médio, pois já se usa 

definições formais matemáticas sem, contudo, ter apresentado e definido os operadores lógicos básicos. Na 

tentativa de modificar este formalismo desprovido de significados, buscamos inicialmente a compreensão 

pelo aluno da definição do conectivo lógico “se ..., então...”, formalizado usualmente pelo símbolo “?”. 

Promovemos a partir de conectivos lógicos como a condicional material, e o estudo das condições 

necessárias e suficientes, discussões acerca do rigor na notação matemática. Mostramos a relevância da 

condicional, enquanto conectivo lógico, pois a partir da definição deste conectivo enquanto operador lógico 

é que podemos entender os fundamentos das técnicas de demonstração por trivialidade, vacuidade e pela 

recíproca da contrária (ou contrapositiva) utilizadas pela matemática. 

Conclusão: 

Mostramos a relevância da aquisição do raciocínio lógico para o entendimento da linguagem artificial 

matemática, em que o operador lógico “se ..., então...” apresenta uma definição matemática precisa, e a 

partir da compreensão desse conectivo pelo aluno é que as definições matemáticas podem ser melhores 

aprendidas e exploradas do ponto de vista conceitual. A investigação por um ensino mais repleto de 

significados, a contextualização do arcabouço conceitual lógico e matemático em situações cotidianas torna 

o mesmo não apenas mais atraente, mas, primordialmente, didático, e dessa maneira, atribuindo-lhe sentido: 

significado e maior poder de aplicação da estrutura lógica em outras disciplinas. 
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ROBÓTICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA APLICADA AO ENSINO DAS CIÊNCIAS EXATAS  

SEMX201647175 

 

GABRIEL LEONARDO ARAÚJO VIANNA, LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA, LUCAS WILLIAN 

ALVES FERNANDES, ANA CLARA DA MOTA 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

Muitos, ao retratar as matérias das Ciências Exatas, retratam-nas como um “dragão de sete cabeças”. 

Professores quando em sala de aula, frequentemente, recebem de seus alunos comentários do tipo “não tem 

um jeito mais fácil?". Por outro lado, a resposta mais recebida pelos alunos é “estudando”. Não obstante, 

existem maneiras mais dinâmicas de aprendizagem nas escolas, como por exemplo, os jogos e a robótica. 

Esse último torna-se interessante sua utilização tendo vista a possibilidade de interação física dos alunos e 

de despertar a criatividade entre os alunos. 

Metodologia: 

A efetivação das ações esperadas neste projeto está focada na aplicação de aulas práticas para grupos de 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. Inicialmente, essas aulas práticas ocorrem no Departamento de 

Informática da UNITAU, devido a limitações de equipamentos, no caso, tem-se apenas um robô. O robô, em 

questão, trata-se do modelo MINDSTORMS NXT 2.0 da LEGO, contendo um sensor de rotação agregado 

ao motor, um alto-falante, sensor de toque e um sensor de ultrassom. A metodologia aplicada tem como 

função induzir o conhecimento ao aluno com o auxílio da interação com o robô. Para isso, antes de sua 

aplicação, aos alunos têm uma teorização da matéria que será aplicada. A partir disso, os conceitos são 

aplicados por meio de experimentos com o robô, o qual o aluno tem que resolver problemas para chegar a 

respostas de determinadas questões referentes ao tópico abordado 

Resultado: 

Como resultados iniciais do projeto, tivemos a aplicação das aulas para os alunos do 1º e do 2º ano do 

Colégio de Aplicação da UNITAU no Departamento de Informática. Nesta oportunidade foram trabalhados 

conceitos relativos à disciplina Física, especificamente, sobre Movimento Retilíneo Uniforme. 

Conclusão: 

De um modo menos dogmático, podemos retratar que, com o auxílio da robótica nas aulas aplicadas, 

obtivemos mais interesse pela matéria e pela metodologia aos alunos aplicada fazendo com que aumente sua 

compreensão de modo a dar coragem, minimizando esse medo a superar o “Dragão de sete cabeças”, pois, 

de acordo com Machado de Assis: “O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito, desfaz-

se; basta a simples reflexão”. 
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O PROJETO SHOW DA FÍSICA  

SEMX201601493 

 

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS, ERICK SILVA GUIMARÃES 

Orientador(a): LUIZ ALBERTO MAURÍCIO 

 

Introdução: 

O Projeto Show da Física é realizado através de apresentações de uma série de experimentos de Física, 

demonstrando como a ciência pode ser apreendida de maneira simples e divertida. Esses experimentos são 

elaborados e desenvolvidos pelos estagiários dos cursos de Física e Química sob a orientação do idealizador 

e coordenador do projeto, Prof. Luiz Maurício. Os temas escolhidos abordam vários campos da Física tais 

como: Mecânica, Cinética, Eletricidade, Magnetismo e Ondulatória. Seu público é bem diversificado, 

abrangendo desde os alunos do Departamento de Matemática, à população em geral. O objetivo do projeto é 

contribuir para melhoria do público envolvido através de apresentações que despertem nos expectadores, 

alguns conceitos de Física podem ser assimilados mais facilmente quando abordados de forma interativa e 

lúdica, desmistificando em parte sua complexidade 

Metodologia: 

As apresentações são principalmente no Departamento de Matemática e Física da UNITAU, em escolas 

particulares e públicas da região, em encontros científicos e em outros eventos, sempre que solicitado. As 

atividades são implementadas no Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física, localizado no 

Departamento, onde os alunos acompanham e desenvolvem projetos e experimentos, local também onde se 

expõe, permanentemente, os experimentos oriundos de doações ou criados pelos alunos da UNITAU. Em 

razão da variedade das atividades propostas optou-se como metodologia o sistema PDCA, que consiste em 

Plan (planejamento), Do (execução), Check (verificação) e Act (ação). Para a avaliação das apresentações, 

utiliza-se a verificação junto ao público, dos conceitos da Física demonstrados a partir dos experimentos, o 

número de alunos que acompanham as apresentações, o interesse demonstrado e/ou despertado, bem como 

depoimentos dos alunos após as apresentações. Deste modo tem sido possível aferir o potencial atrativo e 

instrutivo do Show da Física bem como impacto causado sobre o potencial que se traduz em agente 

motivador da aprendizagem e conhecimento. Os materiais utilizados na produção dos experimentos são 

recicláveis tais como: plástico, madeiras, metais, vidros e são reaproveitados também alguns componentes 

eletrônicos 

Resultado: 

O projeto tem possibilitado, ao longo dos anos, a participação dos acadêmicos do curso de Licenciatura, 

contribuindo assim para a melhoria da formação dos professores. Com as apresentações, a motivação e 

entusiasmo dos expectadores aumentam, despertando interesses e mostrando que o conhecimento e a 

pesquisa podem ser agradáveis e enriquecedoras. No Departamento as apresentações do Show da Física 

contaram com um público de 450 acadêmicos e 50 alunos do Colégio da Unitau- Escola Dr. Alfredo 

Balbi.Ocorreram três apresentações externas ,duas na rede pública ,uma em Taubaté e outra em Campos do 

Jordão e uma na rede particular totalizando aproximadamente 850 expectadores. 

Conclusão: 

Constata-se que o projeto Show da Física é um meio de divulgação das atividades do Departamento e da 

disciplina Física, de forma prática, lúdica e interativa que contribui fortemente para a melhoria da formação 

dos acadêmicos do curso, propiciando ao seu público uma nova visão sobre a ciência. 
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ALIMENTOS FUNCIONAIS: A IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE.  

SEMX201677355 

 

ANGELLO TREJGIER, ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIANE TORRES, MARLUCE 

AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ANA CAROLINA SILVA JERONYMO 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

A ideia do alimento ir além da ação de nutrir surgiu em meados de 1920 quando foi adicionado iodo ao sal 

para combater o bócio, com o objetivo de reduzir os gastos com saúde pública. No Brasil, o Setor de 

alimentos é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde). Essa 

legislação é uma maneira de fiscalizar o mercado, para coibir abusos das indústrias e rotulagem incorreta. É 

definido como alimento funcional todo nutriente que, além das funções nutricionais básicas, quando 

consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos a saúde. 

Metodologia: 

A oficina ocorreu uma vez por semana, durante o primeiro semestre de 2015, no campus Bom Conselho, foi 

ministrada por uma docente do curso de Nutrição, apoiada por alunos, junto a um grupo de 15 participantes. 

Abordando os nutrientes classificados funcionais recomendados para a dieta: Ômega 3, Carotenóides, fibras 

alimentares, fitoesteróis, polióis, pro bióticos e proteína de soja. A alegação das propriedades funcionais e o 

estudo do relatório técnico-científico que a indústria apresenta, analisando as possíveis propriedades de 

saúde. 

Resultado: 

Os relatos desta recomendação possibilitaram uma melhora considerável da saúde e comportamento 

familiar, desenvolveu a comensalidade e propiciou o convívio prazeroso entre as participantes que trocaram 

experiências e receitas e tiveram uma autonomia extra com a saúde, além de expandir as aptidões culinárias 

durante as oficinas. 

Conclusão: 

Adultos maduros e idosos sugerem ser uma população que ainda carece de informações úteis para 

manutenção da saúde, não utilizando ativamente meios saudáveis de manter o equilíbrio nutricional e 

dietético, geralmente apenas quando com uma doença base acompanhada. 
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PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE - RELATO DE EXPERIÊNCIA DO FUTEBOL  

SEMX201656608 

 

ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES 

Orientador(a): ENRIQUE O. CIMASCHI NETO 

 

Introdução: 

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) da Universidade de Taubaté teve teu início em 2008 e 

desenvolve, desde então, uma série da ações vinculadas a saúde e formação esportiva. Atualmente, dentre 

varias atividades desenvolvidas, está a pratica de Futebol, mais especificamente a preparação física dos 

atletas da categoria sub 15 do E. C. Taubaté e o treinamento desportivo para adultos. 

Metodologia: 

Os treinamentos são iniciados com um aquecimento, logo em seguida os atletas realizam exercícios para 

melhorar o desempenho nos jogos com enfoque em potência muscular, propostos pelo professor 

coordenador da atividade em conjunto ao preparador físico da equipe, já o treino dos adultos é mais voltado 

paras atividades lúdicas e desenvolvimento tático. Para cada grupo ficam dois estagiários, para acompanhar 

os exercícios e atividades, assim facilitando o trabalho do professor. Ao final das aulas é realizado um 

trabalho de flexibilidade e forca abdominal. Os praticantes são observados e orientados sistematicamente 

para que haja sempre uma evolução na atividade. 

Resultado: 

O trabalho realizado com a equipe de sub - 15 do E. C. Taubaté vem apresentando um melhor rendimento 

em seus jogos depois que as atividades começaram, assim melhorando o desempenho em condicionamento 

físico em campo, no treinamento desportivo a prática de atividades tem se mostrado eficiente em promover 

a interação, trazendo qualidade de vida aos praticantes. Ressaltando que as atividades propostas eram 

diferentes, pois a aplicações se baseavam em desempenho e na outra qualidade de vida. Na preparação física 

a metodologia utilizada era voltada em trazer desempenho sem se importar com a qualidade de vida dos 

atletas, já na prática desportiva o objetivo passado era de trazer qualidade de vida sem se importar com 

resultados ou metas. 

Conclusão: 

Sendo assim, esta ação se mostra muito interessante e com muitas possibilidades de aprendizado para os 

bolsistas (estagiários). Configuram uma oportunidade única para aplicação da teoria discutida na 

Graduação. Ainda, auxilia a equipe do sub 15 do E. C. Taubaté que tem obtido bons resultados na 

temporada, e proporciona aos adultos, interação, atividade física e qualidade de vida através do futebol. 
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OFICINA CULINÁRIA: UMA ESTRATÉGIA BEM SUCEDIDA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL DO CENTRO 

DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, TAUBATÉ - SP  

SEMX201671017 

 

BÁRBARA NEGRETTI, BRÍGIDA MARIA DE CAMPOS CARDOSO, ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES, MARIA 

CLAUDIA DINIZ FIGUEIREDO, JAQUELINE GIRNOS SONATI 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

Simples medidas de intervenção na educação alimentar podem surtir efeitos positivos na saúde e qualidade 

de vida da população. Em poucos minutos uma rápida ação educacional proporciona conhecimento a um 

pequeno grupo de pessoas mudando seus conceitos e das pessoas a seu redor. 

Metodologia: 

As oficinas culinárias aconteceram em encontros semanais, com duração de 1h 30min, desenvolvendo 

receitas práticas, saudáveis e nutritivas aos usuários, facilitando o aprendizado entre os participantes de uma 

forma mais dinâmica. A capacidade de atendimento foi até 15 pessoas por semana. Como material, foi 

utilizado e incentivado alimentos da época e reaproveitamento dos alimentos, tratando-se de alimentos mais 

nutritivos e de menor custo benefício. 

Resultado: 

Observa-se adesão ao comparecimento das oficinas culinárias por parte dos usuários, os quais frequentam 

fielmente os encontros e indicam o centro aos conhecidos da comunidade, amigos e familiares, relatam 

executar na prática as receitas ensinadas, notando significativa mudança na qualidade de vida e 

conhecimento nutricional. 

Conclusão: 

a oficina culinária demonstra ser uma estratégia adequada para um pequeno grupo de pessoas em curto 

período de tempo, apontando ser um método de intervenção nutricional com boa adesão, podendo ser 

desenvolvida em longo prazo. 
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ATENDIMENTO NUTRICIONAL EM GRUPO PARA PACIENTES PORTADORES DEDOENÇAS CRÔNICAS 

NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT.  

SEMX201686952 

 

BÁRBARA NEGRETTI, ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES, ALINE LIZ DE FARIA, MARIA CLAUDIA DINIZ 

FIGUEIREDO, BRÍGIDA MARIA DE CAMPOS CARDOSO 

Orientador(a): JAQUELINE GIRNOS SONATI 

 

Introdução: 

O atendimento nutricional em grupo tem como objetivo trabalhar a educação nutricional com um maior 

número de pessoas ao mesmo tempo. Esse tipo de atendimento favorece a socialização e aumenta a 

aderência ao tratamento dos participantes. 

Metodologia: 

Participaram do estudo pacientes portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e obesidade, 

atendidos em grupo no Centro de Educação Alimentar e Educação Nutricional (CEATENUT) da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), SP. O grupo foi composto por um total de 7 participantes do sexo 

feminino, com idade entre 50 a 65 anos. Foram desenvolvidos encontros semanais de 1 hora e meia por 3 

meses envolvendo a coleta de medidas antropométricas de massa corporal, estatura, perímetro abdominal e 

dinâmicas em educação nutricional citadas no Guia alimentar para a população brasileira. 

Resultado: 

A média de massa corporal encontrada foi de 83,25Kg. O IMC de todas as participantes indicou obesidade 

(>30 kg/m²) e o perímetro abdominal acima de 95 cm, indicando acúmulo de gordura abdominal. Foram 

observadas mudanças nas medidas de perímetro abdominal e massa corporal, mas sem alteração com 

significância estatística do estado nutricional. A qualidade da alimentação melhorou com a substituição de 

consumo de alimentos ultra processados para alimentos in natura, aumento no consumo de frutas, vegetais e 

alimentos integrais, diminuição do consumo de sal, alimentos refinados, embutidos e refrigerantes. 

Conclusão: 

A intervenção em grupo mostrou ser uma metodologia adequada para a aderência ao tratamento nutricional, 

no entanto, o tempo de aplicação foi insuficiente para se verificar mudanças significantes nas medidas 

antropométricas. 
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CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL DE SOLOS DO VALE DO PARAÍBA  

SEMX201618905 

 

VINICIUS BELLUSSI ULIANA, JOAO LUIZ GADIOLI 

Orientador(a): JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O objetivo deste trabalho foi de classificar amostras de solos encaminhadas por produtores do vale do 

Paraíba quanto a textura, pois é um fator determinante para o manejo conservacionista do solo. Entre os 

anos de 2015 e 2016, foram analisadas 59 amostras. O método da pipeta é o processo mais preciso para uma 

analise granulométrica necessária para a classificação textural. 

Metodologia: 

Como o teor de matéria orgânica dos solos analisados encontrava-se abaixo de 5%, foram utilizados 10 

gramas de solo para 50 ml de solução dispersante e agitou-se por 16 horas a 150 rpm em mesa agitadora. 

Após, a suspensão coloidal foi transferiu-se para uma proveta com capacidade de 500 ml passando por uma 

peneira de 0,053 mm, completou-se o volume com água destilada. Após completar o volume, agitou-se a 

suspensão por 30 segundos com um bastão, com movimento da boca para o fundo e vice-versa. Após um 

intervalos de tempo determinados em função da temperatura do ambiente, seguindo a lei de Stokes, coletou-

se com uma pipeta de 10 ml amostras na profundidade de 10 cm e 5 cm para a determinação de argila+silte 

e de argila, respectivamente. Estas alíquotas foram transferidas para cápsulas de porcelana e colocadas para 

secar em estufa a 110 ºC por 8 horas. Este procedimento foi repetido com a prova em branco, contendo 

apenas a solução dispersante e água destilada. Retirou-se as cápsulas da estufa, deixou esfriar em dissecador 

e pesou-se o material sólido em uma balança analítica obtendo-se o peso da argila+dispersante (A+D) e da 

argila+silte+dispersante (A+S+D). Os resultados são expressos em porcentagem da terra fina seca ao ar 

(TFSA). Argila (%)= [peso da A+D – peso do dispersante] x 500, Silte (%)= [A+S+D – peso da argila – 

peso do dispersante] x 500, Areia Total (%)= peso da areia x 10. Com as porcentagens de cada fração 

granulométrica classificou-se cada amostra de acordo com o teor de argila. 

Resultado: 

Verificou-se que das 59 amostras analisadas, 10% foram de textura arenosa (argila entre 0 a15%), 41% de 

textura média (argila entre 15 a 35%), 39% de textura argilosa (argila entre 35 a 55%) e 10% muito argilosa 

(argila acima de 55%). A classificação feita com o triângulo textural baseado no sistema Norte Americano 

de classificação do tamanho das partículas, adotado pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo (SBCS) 

revelou que 2% das amostras eram arenosas, 2% areia franca, 7% franca, 13% franco-arenosa, 24% franco-

argilo-arenosa, 13% franco-argilosa, 13% argilo-arenosa, 19% argila e 7% muito argilosa. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que no Vale do Paraíba há predominância solos de textura média, sendo delas maior parte 

franco-argilo-arenosa, tipo característico de latossolo. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE SAÚDE DA MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA LIGA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE  

SEMX201673153 

 

THAIS MICHELLE PINHO DA ROCHA, LUCILENE DIAS DE MORAES, LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO, 

THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): ALINE LINO BALISTA 

 

Introdução: 

As mulheres são a maioria da população brasileira (50,77%) e as principais usuárias do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, além de acompanhar 

crianças, familiares, pessoas idosas, vizinhos e amigos. A situação de saúde envolve diversos aspectos da 

vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e 

renda. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e a 

sobrecarga com as responsabilidades do trabalho doméstico. Raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda 

mais as desigualdades. Baseado nesses pressupostos, o governo federal criou em 2004, diretrizes para a 

humanização e a qualidade do atendimento à mulher. Mas é necessário que setores da saúde se unam para 

efetivar essa política. O presente estudo objetiva narrar a experiência em ações de promoção à saúde da 

mulher. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência vivenciada pelo grupo de alunos da Liga de Saúde da 

Família e Comunidade (LSFC) - grupo de alunos de diferentes cursos da área da saúde que tem em comum 

o interesse de levar conhecimento e educação em saúde á população - do Coletivo feminista Maria Lacerda 

de Moura e da Liga de Ginecologia e Obstetrícia durante uma ação de educação em saúde em uma 

comunidade de um bairro do município de Taubaté, São Paulo, ocorrido em junho de 2016, destinado às 

mulheres de todas as idades e o enfoque era adaptado conforme a faixa etária e as dúvidas das participantes. 

A atividade teve como objetivo abordar a saúde da mulher nos aspectos físicos, emocionais e sociais, 

assuntos de extrema relevância na promoção da saúde dessa população, conforme preconiza as Políticas 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher de nosso país. Os discentes participaram de uma 

capacitação prévia realizada no próprio Departamento de Medicina da UNITAU, no qual foram abordados, 

entre outros, o funcionamento do sistema reprodutor feminino, suas possíveis anormalidades, métodos 

contraceptivos e educação sexual. A revisão de literatura baseou-se em artigos científicos extraídos 

gratuitamente da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), no idioma português, entre 

os anos de 2004 e 2015 e em sites do Ministério da Saúde. Os temas foram transmitidos as participantes em 

roda de conversa de forma dinâmica e interativa, com auxílio de modelos anatômicos e recursos 

audiovisuais, no qual também foram expostos assuntos a respeito da violência contra a mulher e 

relacionamento abusivo. 

Resultado: 

A campanha foi gratificante, com resultado positivo para os acadêmicos e público alvo, que participaram de 

forma ativa das ações, permitindo ao estudante vivenciar a realidade de mulheres em diferentes estágios 

cronológicos da vida, inseridas em contextos sócio-econômicos-culturais diversos. Vivências como essas 

permitem ao futuro profissional da saúde uma abordagem isenta de pré-julgamentos, exercitando assim, a 

empatia e fortalecendo a relação com a população. Também foi possível observar que as participantes 

conseguiram estabelecer uma relação de confiança com os acadêmicos, dividindo com os mesmos seus 

assuntos pessoais. 

Conclusão: 
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A atividade atingiu os objetivos propostos, pois foi possível reconhecer as complexidades ambientais e 

psicológicas na construção de uma relação de confiança com a população atendida, abordando os temas 

propostos e contribuindo para a formação de qualidade do futuro médico, contemplando a promoção da 

saúde da população. Atividades de educação em saúde devem ser incentivadas durante a graduação, pois 

possibilitam ao acadêmico refletir acerca das necessidades dos clientes favorecendo crescimento pessoal e 

desenvolvimento profissional. 
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MITOS E VERDADES SOBRE OS ALIMENTOS  

SEMX201684916 

 

MARIANE TORRES, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA 

NASCIMENTO, ANGELLO TREJGIER 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

Adotar uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para garantir saúde e qualidade de vida. 

Muito se fala sobre determinados alimentos que ora são colocados como vilões ou são considerados 

benéficos à saúde. Por isso, é importante procurar fontes confiáveis e estudos científicos que abrangem 

informações recentes sobre os estudos dos diversos alimentos, difundindo o conhecimento atual entre os 

profissionais da saúde e a população em geral. 

Metodologia: 

Esta atividade foi desenvolvida na oficina de Nutrição realizada no Programa de Atenção Integral ao 

Envelhecimento (PAIE), no segundo semestre de 2016. Foi feita uma dinâmica pela equipe docente e 

discente, sobre os mitos e verdades relacionados a alimentos, na qual as participantes expuseram seus 

conhecimentos sobre carne, queijo, manteiga, óleo de coco, óleo de palma e chocolate com maior teor de 

cacau. Em seguida, foram utilizados os dados da I Diretriz do consumo de gorduras e saúde cardiovascular 

do ano de 2013, para esclarecimento sobre a quantidade de gordura saturada e insaturada presente nesses 

alimentos e quais os efeitos causados no organismo por esses componentes. 

Resultado: 

Foi possível observar que as informações que as participantes receberam da mídia em geral, não eram 

compatíveis às da diretriz supracitada, pois a maior parte das informações apresentadas foram omitidas. Em 

relação aos queijos, foi apresentado o teor de gordura de cada tipo, dando ênfase ao fato de que queijos mais 

brancos nem sempre são mais saudáveis ou têm menos gordura que os mais amarelos, como veiculado nas 

mídias. O óleo de coco, como uma fonte natural de gordura saturada, pode aumentar a fração não HDL e o 

índice de triglicerídeos. Já o óleo de palma, causa o aumento do LDL e do colesterol total. As carnes 

vermelhas, apesar de conterem grandes quantidades de proteínas de alto valor biológico apresentam alto teor 

de gordura saturada, contudo, se forem consumidas de maneira controlada tendem a diminuir a pressão 

arterial e menor risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Conclusão: 

Concluiu-se que nem sempre a verdade, ou seja, as informações completas e corretas são expressas pela 

mídia, geralmente algumas que podem prejudicar a saúde são omitidas. As participantes se surpreenderam 

com as afirmações da Diretriz discutida, e os possíveis prejuízos dos produtos apresentados para a saúde. 

Conforme os auto relatos, realizariam mudança no hábito da alimentação, para uma busca de equilíbrio 

entre os alimentos naturais e os industrializados, considerando o que de fato proporciona reais benefícios à 

saúde. 
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PINTURA EM TELA: OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA POR IDOSOS  

SEMX201657246 

 

ANGELLO TREJGIER, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ALINE LIZ DE FARIA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida em uma tela, com o objetivo de colorir, 

trazendo tons, texturas e matizes diferentes. É considerada um dos suportes artísticos mais tradicionais e 

importantes. A pintura acompanha o homem por toda a sua história, os primeiros relatos são das pinturas 

rupestres que foram encontradas nas paredes das cavernas. Com o passar dos anos, as técnicas foram sendo 

cada vez mais aprimoradas, tornando-se o principal meio de expressão na Idade Média e no Renascentismo. 

Metodologia: 

É um relato de experiência que visa descrever os benefícios, para os idosos, da prática da pintura em tela, 

que é oferecido pelo Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE). Os idosos na pintura em tela 

aprendem a realizar tarefas simples de maneira prazerosa, estimulando o desenvolvimento cognitivo, de 

memória e relacionamento interpessoal e intrapessoal. 

Resultado: 

A pintura em tela é um meio de ocupar o tempo livre, que foi adquirido com o término das 

responsabilidades do trabalho. A pintura atua na coordenação motora dos idosos, ajudando na capacidade de 

organização e se transformando num recurso terapêutico, além de serem ativados os canais sensoriais 

durante a prática, assim, equilibrando as emoções e estimulando a criatividade e imaginação, aprimora a 

capacidade de observação juntamente com o senso crítico. 

Conclusão: 

Praticar a atividade de pintura não só proporciona aos idosos conhecimento da técnica da arte, mas também 

é um apoio social que contribui para o desenvolvimento cognitivo, na organização das atividades e na 

interação social além de ser uma atividade terapêutica. 
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PID: CRISTO REDENTOR, BRAÇOS ABERTOS SOBRE TAUBATÉ: MARCO DO TURISMO RELIGIOSO  

SEMX201612861 

 

LUIZ GUSTAVO MESQUITA, JONATHAN GIOVANE DOS SANTOS 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A Praça do Cristo, no Bairro do Alto São Pedro em Taubaté, é um ponto de referência para a cidade. Em 31 

de março de 1956 foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor, obra do escultor Octaviano Papaiz, passando 

a ser um dos principais pontos turísticos da cidade, com uma vista geral do município, parte do Vale do 

Paraíba, além de ter ao fundo, a Serra da Mantiqueira e a Garganta do Piracangaguá. O Cristo Redentor de 

Taubaté está entre as mais altas do Brasil, tendo 7 metros a menos que o Cristo Redentor localizado no 

Corcovado, Rio de Janeiro. Em sua base está instalada uma capela dedicada Nossa Senhora da Paz. Parte do 

valor desse patrimônio se deve as particularidades da construção, relatada por Ana Maria Mesquita, que 

acompanhou vivamente a edificação da praça. 

Metodologia: 

A metodologia foi por meio de revisão bibliográfica, retirado informações pertinentes de periódicos de 

jornais e de revistas eletrônicas, além da revisão, também foi adotado a História oral com uma senhora 

contemporânea aos primeiros momentos do alto monumento erguido no alto do morro do Bairro do São 

Pedro, em Taubaté. 

Resultado: 

Constatamos que a Praça do Cristo é um dos patrimônios materiais e imateriais que se destaca no Vale do 

Paraíba. Como também avaliamos as condições de trabalho, de vida, de formação, dos costumes populares, 

entre outros aspectos da sociedade que vivia no entorno do Alto São Pedro e os fiéis e turistas que se 

dirigiam ao local nos primeiros tempos desse patrimônio. 

Conclusão: 

Essa pesquisa ofereceu a possibilidade de conhecer um dos patrimônios de maior importância, religiosa e 

turística, para Taubaté e Vale do Paraíba, além das transformações culturais e sociais na região onde foi 

construído. 
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PROJETO PARTICIPATIVO UMA AÇÃO ENTRE COMUNIDADE, ENTIDADE PÚBLICA E PRIVADA: 

SACRISTIA DA BASÍLICA SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ/SP  

SEMX201659965 

 

KAREN DA SILVA LOMBARDI DE CARVALHO, MATEUS ASSIS DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

A presente proposta tem por objetivo o desenvolvimento do projeto de novos mobiliários, e a criação de um 

novo ambiente que proporcione conforto e funcionalidade para a sacristia da Basílica do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé. Existente dentro das igrejas católicas, a sacristia é responsável por comportar os paramentos, 

vestimentas e demais objetos utilizados nas celebrações de missas e de eventos religiosos. Em vista disso, 

objetivando a praticidade e funcionalidade do espaço, o projeto necessita atender as necessidades básicas 

referentes ao ambiente, atendendo as normas litúrgicas de disposição para cada mobiliário. Com o apoio do 

Ministério da Cultura e em cooperação com a Universidade de Taubaté, por meio de convênio entre a Pró-

reitoria de Extensão e Relações Comunitárias e o Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC e a 

comunidade da cidade de Tremembé, o PROJETO RESTAU encontra-se na sua 4ª fase, tendo sido iniciado 

em 2009. 

Metodologia: 

A metodologia desenvolvida para a pesquisa e o projeto vem de ações participativas através de discussões 

de temas transversais sobre a preservação e a restauração de bens culturais, com envolvimento da 

população, objetivando contribuir para a formação de cidadãos conscientes do seu papel na valorização do 

patrimônio histórico. Dessa forma o projeto foi dividido em duas fases: a primeira focada no aprendizado do 

aluno- estagiário sobre o conhecimento do projeto na aplicação de seu conhecimento técnico-teórico com a 

elaboração das seguintes etapas: visitas técnicas para levantamento de dados na área de estudo, elaboração 

de registros fotográficos do objeto de projeto, pesquisa bibliográfica sobre mobiliários referentes à sacristia 

com a apresentação de estudos de casos (SILVA,2016), execução de levantamento arquitetônico 

(GONÇALVES,2016), elaboração de croquis a mão livre, execução de desenhos técnicos e maquetes 

eletrônicas. Na segunda fase a metodologia é focada na população através de métodos interpretativos 

articulados a percepção da comunidade da cidade de Tremembé frente as propostas de projetos 

arquitetônicos apresentados através de seminários, no local da área de estudo. Com a criação de indicadores 

que são resultados das análises da comunidade são revistas todas as propostas de projetos, para 

posteriormente a apresentação do produto final. 

Resultado: 

Como resultado obteve-se um conjunto com desenhos harmônicos com o estilo artístico presente nos 

elementos que decoram a Basílica Nosso Senhor Bom Jesus de Tremembé. O projeto apresenta um aparador 

em formato de balcão, contando com diversos compartimentos, divisórias, gavetas e abrangendo uma cuba 

suspensa; um armário planejado com divisões em dimensões maiores, visando comportar vestimentas e 

aparatos, fixado à um balcão de mármore para finalidades diversas; e um segundo armário embutido em 

uma das paredes, com seus compartimentos e divisórias em menores dimensões, destinados a pequenos 

utensílios litúrgicos. A equipe foi solicitada ainda à execução de outro mobiliário, destinado à organização 

de todos os instrumentos musicais que dão suporte as celebrações das missas. . A comunidade é responsável 

junto com a equipe do projeto da avaliação da repercussão e impactos socioeconômicos, técnico-científicos, 

acadêmicos e ambientais sobre o ponto de vista da eficiência. 

Conclusão: 
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O projeto encontra-se em fase de andamento, contando no seguinte momento com a aprovação da proposta 

pelos responsáveis da Basílica e posteriormente, o projeto e seus resultados será apresentada a comunidade, 

que participa frequentemente das ações e propostas de restauração referente à Basílica do Senhor Bom Jesus 

de Tremembé. A relação da aplicação dos recursos e benefícios gerados pelos resultados, alcance dos 

objetivos propostos e superação das metas e efetividade relevância da ação e mudanças significativas e 

duradouras, em decorrência do projeto na qualidade de vida do público alvo. 
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A UNIVERSIDADE E A CIDADE: UM BREVE HISTÓRICO DA INFLUÊNCIA E IMPORTÂNCIA DA UNITAU 

PARA SOCIEDADE TAUBATEANA  

SEMX201667812 

 

TULIO DA COSTA MOREIRA, DAVID ALBISSÚ PERETTA DA SILVA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Desde a implantação dos primeiros cursos de ensino superior em Taubaté, como a pioneira faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, seguida pela criação da Universidade de Taubaté, em 1976, a sociedade 

taubateana foi influenciada pelas relações entre a instituição universitária com as demais esferas sociais. Por 

meio dessa pesquisa, analisamos a Universidade de Taubaté, sua criação por meio da união das faculdades 

presentes na cidade, sua expansão em relação aos cursos oferecidos e espaços físicos utilizados e seu 

trabalho como instituição de ensino. Também consideramos as diversas transformações ocorridas no campo 

social, político e econômico ao longo da história da instituição, considerando os efeitos do trabalho da 

Universidade de Taubaté e, de modo especial, seus atuais projetos de extensão ligados ao departamento de 

relações comunitárias. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa adotada foi de fazer uma breve análise de documentos, livros, jornais, revistas e 

fotografias e arquivos da própria Universidade, nos inventários do projeto “Taubaté Tempo e Memória", que 

se localiza no prédio do Departamento de Ciências Sociais e Letras, no C.D.P.H – “Centro de 

Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté” e também junto à Divisão de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté. 

Resultado: 

A partir dessa pesquisa pudemos compreender e avaliar um pouco mais o papel desempenhado pela 

Universidade nessa sua trajetória ao longo dos 61 anos de Ensino Superior e dos 42 anos como 

Universidade, a qual contribuiu com novos profissionais, vindos das mais diversas cidades do vale do 

Paraíba, os quais foram graduados nos vários departamentos da instituição, os quais atuam não apenas em 

nossa região, mas também em todo o nosso país e, porque não, ao redor do mundo. 

Conclusão: 

Por meio da pesquisa realizada, fomos capazes de apreciar com maior profundidade o papel da UNITAU no 

que diz respeito à formação econômica, social e cultural de nossa cidade, tomando conhecimento de suas 

origens, de sua expansão e desenvolvimento, juntamente com as transformações em nosso contexto sócio-

político, realizadas por meio de tantos cidadãos formados na instituição, os quais certamente estão 

contribuindo para o progresso do país nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA IDOSOS, UTILIZANDO O GUIA ALIMENTAR DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA.  

SEMX201614378 

 

MARIANE TORRES, ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO, ANGELLO TREJGIER, MARLUCE 

AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

O documento Guia Alimentar da população Brasileira de 2014, traz a definição e orientação de consumo dos 

alimentos in natura, minimamente processados e ultra processados. Alimentos in natura são obtidos 

diretamente de plantas e são adquiridos para consumo sem sofrer qualquer alteração após serem extraídos da 

natureza, tais como os vegetais. Os minimamente processados correspondem aos alimentos in natura que 

foram submetidos a processos de limpeza, moagem, secagem e outros processos que não envolvem a adição 

de sal, açúcar ou gordura, tais como: farinha de trigo, arroz. O processados são os que levam adição de sal 

ou açúcar e/ou gordura em sua fabricação, tendo como objetivo realçar o sabor dos alimentos, tais como: 

frutas em calda,atum enlatado. Os ultra processados são incluídos na sua composição sal, açúcar, gordura, 

proteína de soja, leite, corantes, em sua na fabricação afim de aumentar a vida de prateleira, tais como: 

salsicha, barra de cereal. 

Metodologia: 

Esta atividade ocorreu na Oficina de Nutrição do PAIE, no qual foi apresentado as diferenças entre estas 

categorias de alimentos. A ação ocorreu com a presença de uma docente do Curso de Nutrição e bolsistas do 

PAIE. Durante a dinâmica além das explicações teóricas, os idosos foram convidados a participarem como 

exemplos práticos retirados do seu próprio cotidiano. E com o participação dos bolsistas e professor foram 

criadas propostas mais saudáveis de consumo 

Resultado: 

Foi observado que as participantes desconheciam a diferença entre estes alimentos, e com a formação de 

propostas saudáveis foi possível estimular ações de praticas alimentares que favoreçam a saúde. 

Conclusão: 

Concluiu-se nesta oficina a importância de leituras sobre os rótulos dos alimentos, antes de consumi-los. A 

informação contida nos rótulos informa aos indivíduos as quantidades e ingredientes contidos nos 

alimentos. Com esta prática os idosos podem fazer escolhas alimentares que favoreçam a saúde de acordo 

com o estado fisiológico que se encontram, o envelhecimento. 
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TRILHAS CULTURAIS: CULTURA E COMUNICAÇÃO NO VALE DO PARAÍBA  

SEMX201638110 

 

VIVIAN CLARA FERRAZ ALMEIDA, AMANDA POSO ANTONELLI 

Orientador(a): JOÃO RANGEL MARCELO 

 

Introdução: 

O projeto Trilhas Culturais busca investigar, delimitar e registrar os bens imateriais no território formado 

pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira do estado de São Paulo. Entre as práticas 

culturais persistentes neste território estão ofícios em extinção, hábitos gastronômicos, música e literatura 

que remetem a valores e conhecimentos anteriores à sociedade industrial. O avanço das novas formas de 

comunicação social e entretenimento, como a televisão e a internet, representa a constituição de 

experiências sociais distintas das tradições pertinentes ao Vale do Paraíba. 

Metodologia: 

A metodologia de desenvolvimento do projeto é pautada na captação e estudo de informações sobre essas 

tradições com o objetivo de realizar a produção e a difusão de conteúdo audiovisual e linguagens 

alternativas que as registrem. Esse procedimento representa a viabilização de ações que possibilitem 

subsidiar a preservação da cultura popular do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira do 

Estado de São Paulo. Espera-se, com o desenvolvimento do projeto, contribuir para o planejamento de 

políticas públicas consistentes no âmbito da cultura popular, particularmente quanto ao reconhecimento e 

manutenção dos bens imateriais mediante a associação entre a investigação histórica e a aplicação de 

recursos tecnológicos contemporâneos. Esta pesquisa pode ser delineada como documental de caráter 

exploratório, pois está assentada na utilização de pesquisas anteriores que pautarão a análise e registro da 

cultura popular imaterial. 

Resultado: 

O projeto investiga e documenta elementos ligados à música e literatura revelando personagens e histórias 

das composições e textos locais. A música caipira e outros ritmos são pesquisados, registrados em vídeos e 

fotografados, para que alunos, pesquisadores e população possam conhecer e valorizar a identidade do 

habitante do Vale do Paraíba. Serão produzidos programetes para inserção em emissoras de televisão, 

exposição fotográfica e livro. Como resultados, destacam-se o alcance de mais de 40 mil visualizações no 

vídeo do Bolinho Caipira no YouTube; exibição dos vídeos do ‘Que profissão é essa?’ e ‘Sabores do Vale’ 

na TV Câmara de Taubaté; os livros ‘Trilhas Culturais V.1 – Profissões antigas’ e Trilhas Culturais V.2 – 

Sabores do Vale’; a exposição fotográfica exibida no Cicted (2014 e 2015), Câmara Municipal de Taubaté 

(2014), Taubaté Shopping, Via Vale Garden Shopping, Museu da Imigração Italiana e Casa de Cultura 

Antonio Costella, Campos do Jordão, em 2015. 

Conclusão: 

Preliminarmente, podemos constatar que iniciativas de documentação dos modos de fazer e saber 

tradicionais despertam interesse na população que participa, produz e mantém os ensinamentos e a cultura 

do Vale do Paraíba. Ao mesmo tempo, pelo interesse despertado, pelos acessos e visualizações nas redes 

sociais, bem como a visitação às exposições revela que os assuntos e os acontecimentos poderiam estar 

incluídos na grade de cobertura jornalística e programação dos veículos de comunicação regionais. 

Iniciativas como as do projeto Trilhas Culturais ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento e 

inclusão dos diversos segmentos que formam a sociedade valeparaibana. 
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O PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE NA EDUCAÇÃO EM UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O 

ATENDIMENTO A VITIMAS DE ABUSO SEXUAL.  

SEMX201610441 

 

CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA 

ZÖLLNER, MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, HENRIQUE DA SILVA ZAGO 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

Com a promulgação em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a sociedade e o Sistema de 

Justiça Infanto Juvenil se reestrutura a fim de atender as novas demandas embasadas no princípio de que 

crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Diante desta realidade foram criados órgãos, os Conselhos 

de Direitos nas três esferas do poder; a federal, a estadual e a municipal para articularem ações 

descentralizadas e implementarem políticas públicas em defesa das crianças, adolescentes e famílias dos 

municípios brasileiros. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ficar atento às 

demandas da sociedade e cobrar das autoridades políticas de atendimento nos mais diversos setores; entre 

eles o da saúde. Uma questão relevante é a crescente onda de violência, principalmente no que tange ao 

abuso sexual; por isso urge medidas de controle da situação e determinação de assistência de saúde integral 

a vitima. 

Metodologia: 

Em maio de 2016, os acadêmicos do Programa de Extensão Saúde na Educação (PSE), dos cursos de 

Enfermagem e Nutrição, participaram de uma audiência pública solicitada pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal de Taubaté, estavam presentes autoridades das 

Secretarias de Saúde e de Assistência Social, assim como fundações e organizações não governamentais 

(ONG). Foram apresentados dados do Sistema de Vigilância em Saúde sobre dados epidemiológicos de 

abuso sexual de crianças e adolescentes no município, e os representantes da sociedade e das ONG foram 

chamados para apresentarem suas dificuldades no atendimento às famílias sob sua assistência e proporem 

ações interligadas em rede de atendimento. 

Resultado: 

Constata-se que se faz necessário que os serviços se integrem; pois há dificuldades no encaminhamento das 

famílias para o atendimento de suas necessidades. Apesar de se tratar de uma audiência pública não houve a 

participação efetiva da comunidade; visto que sentimos falta de representantes da área de educação do 

município, que hoje juntamente com a família compartilha a responsabilidade de atender crianças e 

adolescentes, e por isso têm encontrado dificuldades em solucionar transtornos emocionais presentes na 

vitimas dessa violência. 

Conclusão: 

A atuação do(a) enfermeiro(a) nas necessidades de saúde da criança, adolescente e sua família foi tema na 

disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente e do Programa Saúde na Educação; 

inclusive por ser contemplada como uma das linhas de cuidado propostas pelo Ministério da Saúde para 

diminuir as taxas de violência, e nesta oportunidade durante a audiência pública foi evidenciado que 

devemos desenvolver competência para atuar junto à outros profissionais de diversas áreas na elaboração e 

implementação de políticas de atendimento à população infantil. 
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201642502 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, WESLEY RIBEIRO DE ABREU, KARINA DA SILVA SALGADO, MARLUCE 

AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Segundo a Sociedade Internacional de Incontinência, incontinência urinária é a condição na qual a falta de 

controle e perda involuntária de urina torna-se um problema higiênico e social, levando a perda da 

autoestima, isolamento social e embaraço diante da situação vivenciada pelos indivíduos por ela acometida. 

A incontinência urinária pode ocorrer em ambos os sexos, causando um grande impacto negativo na 

qualidade de vida dos indivíduos. Estudos revelam que de 8% a 34% dos idosos apresentam essa disfunção. 

Metodologia: 

Esta atividade foi realizada pelos profissionais de fisioterapia e professora de dança do ventre, apoiados 

pelos acadêmicos de enfermagem e medicina, durante o primeiro semestre de 2016.Trata-se de um relato de 

experiência baseado na participação em quatro palestras oferecidas pelo Programa de Atenção Integral ao 

Envelhecimento (PAIE) a partir da perspectiva de cada uma das áreas de saúde sobre a incontinência 

urinária, assoalho pélvico e exercícios para o controle da micção. Esta atividade envolveu uma dinâmica de 

apresentação dialogada, demonstrações de exercícios e materiais ilustrativos. 

Resultado: 

Esta atividade provocou muitas indagações do público alvo, que participou ativamente, com perguntas e 

exposição de vivências acerca do que era discutido. Durante as palestras, os idosos participantes relataram 

que a incontinência faz parte de seu dia-a-dia, o grande desconforto e isolamento social que pode acometer 

o idoso que sofre essa disfunção, as despesas com produtos, tratamentos, terapias e fisioterapias preocupam 

os idosos, que muitas vezes tem um pequeno salário. Já os idosos saudáveis relataram o quão importante é 

ser informado quanto ao assunto para se prevenirem e observarem caso surjam sinais e sintomas da 

incontinência. 

Conclusão: 

Constatou-se serem escassos os conhecimento desses idosos sobre a incontinência urinária, mostrando a 

importância de que sejam informados, favorecendo que repassem seus conhecimentos, se previnam e 

detectem sinais da iminência dessa disfunção, para buscarem tratamento de forma adequada. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO FUTURO 

PROFESSOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201685723 

 

THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que atribui ao aluno uma formação integrada 

sobre atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. Sendo assim, é instrumento que 

contribui para a melhoria do ensino na graduação, pois permite o desenvolvimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas com a finalidade de promover interação entre monitor e docente supervisor. O 

programa almeja, entre outros, que o monitor adquira visão global do processo educativo, a fim de 

desenvolver os conhecimentos necessários ao desempenho docente em relação ao planejamento e à 

organização do trabalho pedagógico. Este trabalho objetiva narrar a experiência de uma monitora sênior do 

curso de medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) inserida no Programa de Iniciação à Docência 

(PID) que tem por finalidade oferecer aos participantes a experiência de conhecer e vivenciar atividades de 

magistérios na educação básica e superior. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir das experiências vivenciadas pela monitora sênior da disciplina de saúde 

coletiva do departamento de medicina da UNITAU no ano de 2016. A monitoria iniciou-se em março de 

2016 com término previsto para dezembro de 2016, sendo obrigado a monitora cumprir uma carga horária 

de 180 horas entre práticas, avaliações e reuniões do programa. As atividades exercidas pela monitora é 

acompanhar as aulas, ajudar na elaboração de aulas, ideias, acompanhar estágio prático, realizar pesquisas 

cientificas, ministrar pelo menos duas aulas durante a monitoria, sendo avaliada pela docente supervisora 

através de um relatório de avaliação entregue pela monitora á cada mês para as coordenadoras do programa. 

Resultado: 

A participação no PID possibilitou à monitora desenvolver processos educativos em espaços escolares 

(departamento de medicina) e não escolares (Unidades de Estratégia de Saúde da Família, ações em saúde 

em praças e espaços públicos); participar de pesquisas no campo da educação, da saúde coletiva e da 

educação em saúde; inserir-se no ambiente acadêmico e compreender o papel do professor universitário na 

formação do aluno; conhecer os principais estudiosos da área educacional e suas teorias; vivenciar 

experiências docentes na prática profissional; desenvolver as competências necessárias ao exercício da 

docência na universidade; apoiar as atividades do professor nas aulas práticas desenvolvidas nos 

laboratórios e nas unidades de saúde da família. 

Conclusão: 

O PID é um programa de monitora de grande importância que colabora com o aprendizado, experiência e 

vivencia na área acadêmica. Durante o primeiro semestre foi possível obter grandes experiência e 

conhecimento, além de desenvolver um olhar diferenciado para á área da educação superior. Neste 

programa, o monitor pode vivenciar o cotidiano de um professor universitário, além da rotina pedagógica 

com alunos dos últimos anos da graduação em medicina, permitindo uma troca de experiências e saberes. 
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EVIDENCIANDO A TEORIA NA PRÁTICA EM UM PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO 

ENVELHECIMENTO  

SEMX201680406 

 

KARINA DA SILVA SALGADO, ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ALINE LIZ DE FARIA, CERES ELOAH 

LUCENA FERRETTI 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A gerontologia é a ciência que estuda de maneira interdisciplinar o processo de envelhecimento em suas 

dimensões biológica, psicológica e social. Busca compreender as experiências da velhice em diferentes 

contextos socioculturais, abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico. O envelhecimento é 

um processo natural, que determina alterações que são universais a partir de uma certa idade, por órgão e 

sistema, como por exemplo alterações no sistema músculo-esquelético que ocorre diminuição da massa 

muscular e perda de massa óssea, alterações no sistema respiratório como a diminuição da elasticidade do 

tecido pulmonar e diminuição das trocas gasosas, alterações no sistema urinário como diminuição do tônus 

abdominal e da pélvis e diminuição da capacidade da bexiga. 

Metodologia: 

Através de algumas palestras educativas sobre as alterações fisiológicas do trato urinário que ocorrem no 

processo do envelhecimento, foi abordado o que o idoso deve esperar para essa etapa da vida, como realizar 

atividades para retardar essas alterações ou como ter uma melhor qualidade de vida mesmo ocorrendo este 

processo. 

Resultado: 

Foi possível informar aos participantes os benefícios de intervenções simples, como por exemplo, atividade 

de treino físico da musculatura pélvica pode ajudar em problemas como incontinência urinaria e noctúria. 

Com a implementação das ações preventivas fornecidas no programa, foi possível perceber maior 

entendimento dos participantes quanto a prevenção da incontinência urinária que lhes proporcionará uma 

melhor qualidade de vida.Esta percepção final abre espaço para a realização de estudos de acompanhamento 

longitudinal, com os participantes do PAIE, com queixas de distúrbios do trato urinário, com vistas a 

identificação de quais ações de enfermagem podem vir a ser efetivas no tratamento não farmacológico das 

incontinências do trato urinário. 

Conclusão: 

Conclui-se que a teoria dada em sala de aula foi evidenciada na prática participativa no PAIE, com 

implementação das ações preventivas fornecidas no programa, foi possível perceber maior entendimento 

dos participantes quanto a prevenção da incontinência urinária que lhes proporcionará uma melhor 

qualidade de vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 

 

CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO  

SEMX201649520 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ANDRE LUIZ CORRÊA VILELA, JULIANA GONÇALVES DE CAMPOS, 

SANDRA REGINA DOS SANTOS, SILVANA BAPTISTA HAIDAR, ALINE LIZ DE FARIA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) é um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo, 

controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso, criado pela Lei Municipal n.º 7.841, de 

20 de setembro de 1999. Desempenha importante função social na identificação das carências de serviços e 

na formulação de políticas públicas dos órgãos gestores, sendo um importante instrumento de 

acompanhamento e monitoramento das ações nesta área. Através do Conselho é possível articular, 

estabelecer e intensificar o diálogo entre órgãos gestores e a sociedade. Nessa perspectiva, o Conselho deve 

ter como um de seus objetivos a garantia pela dignidade da Pessoa Idosa através de um envelhecimento 

seguro, saudável, ativo, com qualidade de vida e bem-estar. Além dessas garantias, o Conselho deve zelar 

pela efetividade dos direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, interação e, 

principalmente, fortalecer as propostas de inclusão social. 

Metodologia: 

: Este trabalho objetiva socializar as reflexões abordadas na oficina. Os encontros ocorreram uma vez por 

semana, durante o primeiro semestre de 2016, no campus Bom Conselho, as aulas foram ministradas por 

uma Assistente Social. O roteiro temático das oficinas foram com base nas legislações que ancoram os 

Direitos das Pessoas Idosas. E por meio de um relato de experiência que descreverá como foram ministradas 

as aulas de Capacitação para o Conselho Municipal do Idoso oferecida pelo Programa de Atenção Integral 

ao Envelhecimento (PAIE). 

Resultado: 

O curso tinha como objetivo informar e capacitar os participantes quanto às legislações, normativas e 

regulamentos que visam o fortalecimento do papel do Conselho e dos conselheiros para subsidiar sua 

atuação frente às politicas públicas. Foi percebido o quão escasso era o conhecimento sobre este assunto 

específico, mostrou o quanto essa população é deixada de lado. O idoso passou a ter importância no 

contexto social como cidadão, com impulso para agir, mais atentos e ativos na sociedade. O curso de 

Capacitação para o Conselho Municipal do Idoso foi definido como um instrumento que propiciou a 

ampliação e o aprendizado sobre os direitos das pessoas idosas. 

Conclusão: 

O curso proporcionou aos participantes a ampliação do conhecimento sobre os direitos das pessoas idosas, 

sobre a importância do papel do Conselho Municipal do Idoso e dos conselheiros, as dificuldades existentes 

para que a Política de defesa dos direitos dos idosos seja cumprida pelos agentes públicos e por toda a 

sociedade. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A AMBIÊNCIA COMO FATOR DE RISCO À SAUDE NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

SEMX201648508 

 

MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER, HENRIQUE DA 

SILVA ZAGO, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, MILENA FERNANDES DE LIMA, LAIS DE ANDRADE SILVA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

O meio ambiente influencia o desenvolvimento e o crescimento dos indivíduos, e por isso em instituições de 

educação infantil são necessárias condições que garantam o atendimento das necessidades das crianças, 

considerando-se os riscos inerentes de um local de aglomeração de indivíduos imunologicamente 

incompetentes; com esquema de vacinação infantil incompleto, e que ainda não conhecem plenamente as 

medidas de higiene e prevenção de doenças. Assim, cabe aos profissionais de saúde realizar o diagnóstico 

dos riscos à saúde das crianças e educadores relacionados à estrutura física do ambiente e às rotinas de 

atendimento, a fim de elaborar um plano de ação para redução dos riscos e com isso diminuir o 

aparecimento das doenças. Objetiva-se divulgar a experiência vivenciada por acadêmicos de Enfermagem e 

Nutrição do Programa de Extensão “Saúde na Educação” (PSE) na elaboração do diagnóstico ambiental das 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) do município de Taubaté SP. 

Metodologia: 

O trabalho dos acadêmicos começou com a busca de material bibliográfico sobre o tema, a fim de adquirir 

ou aprimorar o conhecimento necessário à elaboração de um instrumento para a coleta dos dados nas 

instituições, com informações sobre a estrutura física, a rotina de higienização dos ambientes, utensílios e o 

descarte dos resíduos. A dinâmica ocorreu no 1º semestre de 2016 como parte do desenvolvimento de ações 

extensionistas que buscam melhorar a qualidade de vida da comunidade atendida e aprimorar o 

conhecimento dos acadêmicos em sua futura prática profissional. 

Resultado: 

Serão apresentados resultados parciais com ênfase para o ambiente dos berçários das instituições de ensino 

atendidas pelo PSE, visto que abrigam crianças menores de dois anos de idade; mais susceptíveis às 

doenças, principalmente as respiratórias. Entre os resultados obtidos cabe ressaltar que a higienização é 

frequente e que a aeração é presente na estrutura física, desde que as educadoras se atentem a manter janelas 

e portas abertas, e como pontos negativos e por isso merecedores de intervenção imediata dos profissionais 

de saúde em cooperação com o gestor educacional observou-se: 33% dos berçários apresentam umidade em 

suas paredes e consequentemente a presença de mofo, o que prejudica em muito a qualidade do ar inalado 

pelos indivíduos, e, outro risco à saúde infantil é a falta de espaço livre entre os berços, o que determina a 

facilidade de proliferação de microrganismos, principalmente os que são disseminados pelas vias aéreas. 

Conclusão: 

Pôde-se constatar a importância do diagnóstico preciso para estabelecer as prioridades na intervenção a ser 

desenvolvida pela equipe de docentes e acadêmicos do PSE junto às instituições de ensino, com o objetivo 

de minimizar os riscos à saúde das crianças e dos educadores, o que frequentemente é orientado por 

docentes no processo ensino aprendizagem na graduação dos cursos da área de saúde. O diagnóstico 

situacional nos prepara para planejar, desenvolver e avaliar as ações adotadas por profissionais de saúde em 

busca da qualidade de vida do individuo, da comunidade e da sociedade em que atua. 
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UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM PROJETO 

SOCIAL: PROJETO FAMÍLIA FELIZ  

SEMX201612064 

 

ERICA LEONOR ROMAO, JÚLIA BAILÃO RUIZ, CAMILA PEREIRA, BRUNA PEREIRA DE ARRUDA SANTOS, 

OLGA APARECIDA ARANTES PEREIRA, BERENICE PÁDUA FERREIRA 

Orientador(a): MARIA CRISTINA MARCELINO BENTO 

 

Introdução: 

O artigo 207 da Constituic?a?o Brasileira de 1988, “as universidade obedecera?o ao princi?pio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensa?o”, ou seja, a universidade possui a função de elaborar o 

conhecimento a partir de pesquisas, de transmiti-lo pelo ensino através do desenvolvimento de ações sociais 

aplicando o conhecimento científico realizando a disseminação de conhecimentos para a formação e 

capacitação de profissionais bem qualificados. Assim a extensão universitária serve deve ser instrumento de 

inserção social, aproximando a academia das comunidades locais. Buscando uma maior participação entre a 

universidade e a comunidade carente criou-se, em 2016, o Projeto Família Feliz da Escola de Engenharia de 

Lorena, EEL-USP, projeto social que tem como objetivo realizar oficinas na área de culinária, artesanato e a 

atividade de complementação educacional, em parceria com o UNIFATEA visando melhoria na qualidade 

de vida das famílias em seu aspecto econômico, social e emocional, melhorando sua autoestima e 

autorrealização. 

Metodologia: 

As atividades tiveram início no primeiro semestre de 2016 e são realizadas aos sábados, no período de 8:00 

às 12:00 h. Um grupo de alunos da EEL-USP e uma professora ao perceberem os adultos/pais parados na 

mediação do Campus II aguardando a finalização das atividades das crianças, iniciaram os diálogos para 

definir que tipos de atividades poderiam oferecer a estas pessoas aparentemente ociosas. Ficou estabelecido 

que deveriam convidar estas pessoas para uma conversa com a intenção em sentir/ouvir as necessidades 

destas. Para evitar uma atividade de extensão assistencialista e fazer valer a utilização dos conhecimentos 

adquiridos pelos graduandos adotou-se a metodologia ativa de ensino. As Metodologias Ativas se apoiam 

em formas de desenvolvimento de processos de aprender com cenários reais ou simulados da realidade, 

numa tentativa de expor o desafio, em sala de aula, de gerar soluções para práticas sociais, com diversidade 

contextual (BERBEL, 2011). Desta forma, inicialmente são oferecidas as oficinas profissionalizantes por 

alunos da graduação, docentes, profissionais externos que atuam como voluntários, com aula teórica e 

prática (COSTA, 2013). Dependendo do tema da oficina apresenta-se um vídeo motivacional, conceitos e 

orientações, treinamento na área de vendas, abordagem do cliente, conceitos de boas práticas de limpeza e 

higiene, etc. Nas oficinas é oferecido aos alunos apostila, kits para realização das aulas práticas e para 

elaboração dos primeiros produtos em casa, além do certificado de participação. Na Figura 1 pode ser visto 

um exemplo de oficina, como a fabricação de trufas de chocolate e confecção de tapetes de crochê. 

Resultado: 

Atualmente as oficinas contam com a participação de 20 adultos, sendo eles pais, tios, avós. Espera-se com 

o desenvolvimento do projeto alcançar a participação de 50 adultos. A partir das atividades desenvolvidas 

percebeu-se a necessidade de ensinar alguns desses pais que não são alfabetizados e gostariam de aprender a 

ler e escrever para dar apoio ao o filho, para pegar o ônibus, ir ao banco, entre outras necessidades básicas 

do dia a dia. A complementação de ensino é realizada mediante a proposta de FREIRE, 1989 para a 

alfabetização de adultos – educação e vida. Desta forma, utiliza-se o vocabulário utilizado, por exemplo, na 

oficina para estimular a prática da leitura e escrita, da matemática e estímulo de valores, tais como parceria, 

perdão. 

Conclusão: 
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Observou-se melhora na autoestima das mulheres, mostraram interesse em desenvolver as habilidades 

adquiridas como por exemplo, venda de trufa no bairro, confecção de tapetes de crochê para venda. 

Observou-se melhora na autoestima dos homens, perseverança para vencer desafios e dificuldades. Além da 

melhora no convívio com os outros participantes do projeto. Assim o projeto vem se mostrando uma 

atividade eficiente de estímulo do aluno em maior contato com a realidade social, permitindo assim 

perceber e investigar problemas para então desenvolver ações que conduzam ao desenvolvimento humano 

da sociedade, priorizando atividades que envolvam o aprendizado de forma contínua. 
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O CIRURGIÃO-DENTISTA COMO PARTE INTEGRANTE DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA 

PROMOÇÃO DE SAÚDE  

SEMX201620902 

 

MELISSA REIS MEDEIRO DE F., NATHALY MARTINS DE M. 

Orientador(a): NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

 

Introdução: 

A promoção da saúde é de extrema importância para o enfrentamento global da ampla gama de problemas 

que afetam a saúde das populações humanas. 

Metodologia: 

Foram desenvolvidas atividades educativas e informativas, através de panfletos, macro modelos, banners e 

entrega de brindes, priorizando os riscos comportamentais possíveis de serem mudados e que se encontram, 

em parte, sob o controle dos próprios indivíduos, como por exemplo, a higiene pessoal, a alimentação, os 

hábitos de escovação e os hábitos de limpeza. As atividades aconteceram na Praça Dom Epaminondas, 

Centro, Taubaté e no CECAP III, Taubaté. 

Resultado: 

Essas ações com a equipe multidisciplinar promoveram um aprimoramento das informações, pois ao unir 

instruções de higiene pessoal, dieta, escovação e de ambientes (com foco nas doenças Dengue, Zica e 

Chikungunya), foi possível abranger cuidados básicos e gerais com mais embasamento tanto para o 

indivíduo quanto para a população. 

Conclusão: 

Conclui-se que a integração das diversas áreas apresenta maior impacto na população, atendendo e 

promovendo saúde a um número maior de pessoas. 
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PROGRAMA DE EXTENSÃO “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA  

SEMX201612286 

 

LAIS DE ANDRADE SILVA, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, 

HENRIQUE DA SILVA ZAGO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A Enfermagem é uma profissão cuja essência é o cuidado do ser humano, seja pela promoção, prevenção ou 

recuperação da saúde. As ações educativas desenvolvidas por enfermeiros são direcionadas à promoção da 

saúde da comunidade e têm como objetivo desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela própria 

saúde e por todos da comunidade onde vivem, além de conscientizar que hábitos saudáveis promovem uma 

qualidade de vida melhor. 

Metodologia: 

Relata-se uma ação educativa realizada na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Vereador 

Eleozippo Vieira Pinto, Bairro Hércules Marson em Taubaté SP. A atividade foi solicitada pela direção da 

unidade escolar e teve como tema “Higiene”, sendo desenvolvida para os pais e cuidadores de crianças dos 

Berçários I e II. Os acadêmicos participantes do “Programa de Extensão Saúde na Educação” da UNITAU 

elaboraram um material educativo em forma de folder, abordando temas variados sobre higiene, utilizando 

uma linguagem simples e direta. Houve uma apresentação de slides, realizada pelos acadêmicos 

extensionistas, abordando os temas contidos no folder elaborado para a ação, além da entrega de um 

questionário para coletar dados e auxiliar na elaboração do tema de uma próxima reunião. 

Resultado: 

A participação da população foi ativa, a maior parte dos pais comparecendo e demonstrando interesse, 

fazendo perguntas e compartilhando experiências. Para a equipe do programa foi uma experiência válida, 

pois ter a oportunidade desse tipo de contato direto com os pais é fundamental para o bom planejamento e 

avaliação do impacto das atividades desenvolvidas com as crianças. 

Conclusão: 

Apesar de saberem da importância de hábitos de higiene corretos, durante a reunião os pais demonstraram 

ter algumas dúvidas, o que reforçou para a equipe a importância de realizar esse tipo de ação com a 

comunidade para promover uma melhor qualidade de vida. 
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AVALIACAO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ACERCA DASATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROJETO 

DE EXTENSÃO “O MUNDO MICROSCÓPICO VAI À ESCOLA”  

SEMX201648354 

 

CAROLINE AUDI, CAIO MATHEUS MANZI TEIXEIRA, PÉROLA VILLALOBO GARCIA, LUCIANA THAINARA 

DA SILVA CARDOSO, ANA CAROLINA BISCALQUINI TALAMONI 

Orientador(a): LEANDRO MANTOVANI DE CASTRO 

 

Introdução: 

O processo de aprendizagem passa por constantes transformações e apresenta múltiplos elementos e 

possibilidades. Portanto, é necessário que os professores utilizem metodologias diferenciadas e criativas na 

intenção integrar os alunos com o conteúdo e cotidiano (Carlindo & Oliveira, 2013). A Universidade, 

quando desenvolve projetos de interação com a comunidade, faz jus ao seu papel social fomentando 

conhecimentos dentro e fora do ambiente acadêmico (Falcão, 2006). A extensão universitária é uma ação 

pela qual se constroem novos e diferentes saberes e aproxima-se a academia da sociedade (Divino et. al., 

2013). O projeto propõe contextualizar a ciência aos alunos, complementando o conhecimento sobre a 

biologia do corpo humano, com destaque para organização e funcionamento dos tecidos, correlacionando 

com exemplos do cotidiano dos adolescentes. Para tal, foram utilizadas ferramentas de aprendizagem 

práticas, como o microscópio óptico, e posteriormente, a criação de um laminário virtual e sua divulgação 

em escolas públicas. 

Metodologia: 

Este trabalho analisou a percepção de alunos matriculados no segundo ano do ensino médioda Escola 

Estadual Professor Leopoldo José de Sant’Anna, localizada na cidade de SãoVicente, litoral do estado de 

São Paulo a respeito das aulas ministradas pelos licenciandos queatuam no projeto. Os alunos possuíam 

entre 15 e 20 anos, com média de idade 16.As atividades consistiam em visitas monitoradas ao campus do 

litoral paulista da UNESP,divididas em quatro turmas de 16 alunos. Duas etapas foram desenvolvidas: uma 

aula teóricade 40 minutos e uma aula prática de microscopia, com duração de duas horas. Para o 

procedimento de coleta de dados, foi utilizado um método de observação diretaextensiva através de um 

questionário semiaberto com análise quantitativa. Segundo Lakatos(2010), o uso de questionários apresenta 

diversas vantagens, como a economia de tempo e onúmero de pessoas que se pode atingir. Para maior 

efetividade o questionário deve serlimitado em extensão e finalidade expondo as perguntas de modo 

simples, claro e direto.Questões de múltipla escolha foram organizadas em forma de avaliação, com os 

seguintesgraus de intensidade para cada item: Muito; Razoavelmente; Pouco e Nada. Esta fase objetivafoi 

composta por 21 questões de fato, ação e opinião, focadas em avaliar a experiência davisita, estimar o 

impacto do conteúdo abordado na vida escolar e a possível aplicabilidade domesmo no cotidiano dos 

alunos. Quanto à fase subjetiva, foram estruturadas duas questões deintenção e opinião. 

Resultado: 

Os resultados apresentados provêm de uma análise parcial de 23 itens do questionário aplicado. A questão 

dois do questionário relacionada a compreensão do conteúdo ministrado demonstrou que 60% dos alunos 

consideraram que as atividades do projeto ajudaram muito, 33% razoavelmente, 6% pouco e nenhum aluno 

respondeu “nada” (Figura 1). Quando os alunos foram questionados sobre qual parte da aula eles gostaram 

mais, dentre elas: aula prática, aula teórica, ambas e nenhuma, 74% dos alunos preferiram a atividade 

prática, 1,5% da teórica, 12% ambas, 1,5% não gostou de nada e 11% não responderam a questão (Figura 

2). 

Conclusão: 
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As atividades práticas funcionam como um complemento das aulas teóricas, uma vez que a vivência se 

torna ferramenta para uma aprendizagem significativa (MORAES, 1998). Os dados até aqui obtidos 

evidenciam que, apesar da escassa experimentação em ambiente escolar, o projeto pôde aproximar os alunos 

de uma realidade laboratorial e, portanto, colaborar para melhor compreensão do conteúdo ministrado na 

escola. 
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A IMPORTÂNCIA DO SOFTWARE COMPUTACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 

ESTATÍSTICAS  

SEMX201670688 

 

VICTOR SANTOS CARDOSO ROSA 

Orientador(a): SILVIO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais – NUPES da Universidade de Taubatédesenvolve, 

semestralmente, uma pesquisa denominada Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade - PORE, feita 

exclusivamente no município de Taubaté. A intenção desta pesquisa é mostrar a taxa de desemprego na 

cidade e o perfil dos desempregados de acordo com sexo, escolaridade e faixa etária, bem como o perfil dos 

ocupados por setor de atividade, vínculo de emprego, sexo e remuneração. A cada pesquisa cerca de 184 

domicílios são visitados totalizando aproximadamente 566 pessoas. A amostra é selecionada de forma 

aleatória e os resultados possuem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e 

um nível de confiança de 95%. 

Metodologia: 

Considerando que a intenção da PORE é mapear o município com informações relativas ao perfil dos 

empregados e desempregados, gênero, faixa etária e escolaridade, bem como o perfil dos ocupados por setor 

de atividade, vínculo de emprego e remuneração, é necessário o uso de uma ferramenta própria para atender 

a essa necessidade. Nesse sentido, entendemos que o software Sphinx atende a essa necessidade na medida 

em que possibilita cruzamentos entre as diferentes categorias destacadas anteriormente. Isso permite, ainda, 

uma análise mais precisa dos dados coletados pela PORE. Dessa maneira, assim que a pesquisa é concluída 

e os questionários são disponibilizados, faz-se o cadastramento no sistema do Sphinx para, em seguida, se 

fazer os cruzamentos entre as diferentes categorias presentes na pesquisa. Finalmente, elabora-se o relatório 

final que serve para alimentar o banco de dados sobre omunicípio de Taubaté, bem como para divulgar para 

a imprensa regional. 

Resultado: 

Como dito anteriormente, o software Sphinx está presente em todas as etapas da pesquisa, desde a 

elaboração do questionário, lançamento dos dados, até a elaboração do relatório final. Considerandoque a 

PORE fornece um volume grande de informações e para que possam ser objeto de crédito, é necessário que 

o tratamento desses dados seja pautado no rigor e na agilidade. Esse resultado é possível com a utilização 

desse software, isso revela como essaferramenta é importante para a execução dessa pesquisa. 

Conclusão: 

Concluímos que o software Sphinx é imprescindível para a realização da pesquisa PORE pelo NUPES, 

posto que possibilita maior precisão e agilidade no tratamento dos dados coletados, bem como na confecção 

do relatório final. Entendemosque a tecnologia, atualmente disponível, é extremamente importante para a 

realização de pesquisas estatísticas e isso independe da complexidade da pesquisa. 
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CANTO E CORAL: MUSICALIDADE, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA  

SEMX201661276 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ALINE LIZ DE FARIA, SANDRA REGINA DOS SANTOS, MARLUCE 

AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O canto coral é formado por um grupo de pessoas que se reúnem para cantar simultaneamente a mesma 

música. A origem desta modalidade ainda é desconhecida, no entanto, os primeiros registros foram dados na 

Grécia antiga. A formação de um canto coral exige tempo e dedicação dos participantes, mesmo não sendo 

um coral formal, com leitura de partituras, a afinação, o senso rítmico e a extensão vocal são importantes. 

Neste canto as várias vozes diferenciam-se o Cantus-Planus, que simboliza o canto plangente, e a Musica 

Figuralis, que lembra o canto executado por diversas intervenções vocais. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato experiência da participação de idosos em um canto coral; As aulas são ministradas no 

Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento uma vez por semana e coordenadas pelo professor e 

musico de formação. O primeiro passo de desenvolvimento do coral foi a seleção dos tipos de vozes, 

feminina e masculino de acordo com o timbre. A escolha das músicas, cujo repertorio de compositores que 

fazem parte da memória da população (músicas folclóricas, religiosas, chorinho, samba, etc.) foi o segundo 

passo. 

Resultado: 

Os encontros para a atividade do coral proporcionaram para os idosos participantes um desenvolvimento da 

relação interpessoal (novas formas de agir, pensar e sentir), qualidade vocal, trabalho em equipe, 

preservação da memória cognitiva e responsabilidade na preparação da apresentação final. 

Conclusão: 

Na formação do canto coral, há um espirito de solidariedade entre os componentes, sem a preocupação de 

individualidade; Todos são iguais e se esforçam para a beleza comum, há uma harmonia entre os membros. 

Um espírito de confraternização e alegria é compartilhado por todos. Depois do domínio do canto da 

melodia e após a escolha das músicas, é chegada a hora de montar os arranjos vocais que darão o brilho 

especial a cada um dos idosos que formam este grupo. 
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A VISÃO DO IDOSO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NAS OFICINAS DE NUTRIÇÃO. UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

SEMX201684266 

 

ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ANGELLO 

TREJGIER, WESLEY RIBEIRO DE ABREU, ANA CAROLINA SILVA JERONYMO 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

A oficina de Nutrição consiste num ambiente colhedor favorecendo as relações sociais entre seus 

integrantes, formado por docentes, alunos bolsistas do PAIE, e um grupo de idosas. Possui a premissa de 

discutir assuntos relacionados a alimentação saudável e o envelhecimento. 

Metodologia: 

A oficina ocorre com encontros semanais com duração de 1hora e 30 minutos, durante um semestre. Nele é 

utilizado diversos meios de aprendizagem, tais como o Guia Alimentar para a População Brasileira, 2. ed. 

Dessa forma, as informações recebidas pelas participantes são absorvidas e podem ser transmitidas para 

familiares e amigos. 

Resultado: 

O relato abaixo demonstra os resultados obtidos, sob a perspectiva de uma idosa integrante da oficina. Com 

a Oficina de Nutrição, aprendi como nossa alimentação é errada, muita pressa e não damos importância de 

ler os rótulos dos alimentos. Eu adorava comer gelatina, salsicha, enlatados, bolachas, nem se fala.... agora 

penso mil vezes antes de comer. Pensando bem não vale a pena, tem tantos alimentos saudáveis a nossa mão 

, por que estragar nossa saúde? Estou me esforçando para melhorar a nossa alimentação de casa. Observo 

pessoas sem essas informações tão valiosas compram e consomem no seu dia a dia, alimentos ruins. Sentem 

fome e logo vão comer bolacha calórica cheia de gorduras trans, enlatados cheios de sódio, ai que horror! A 

gente não precisa de muito para ter uma boa saúde (arroz feijão e um bife) coisas da terra e não manipulada 

por máquinas e indústrias. 

Conclusão: 

Conclui-se que a oficina de Nutrição além de promover um espaço de convivência intergeracional, promove 

hábitos alimentares saudáveis, além de disso incentiva que estas práticas sejam incorporadas por amigos e 

familiares das integrantes da oficina, caracterizando um espaço disseminador de informações. 
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DEZ PASSOS PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR COMO METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO  

SEMX201609536 

 

BRÍGIDA MARIA DE CAMPOS CARDOSO, ALINE LIZ DE FARIA, JAQUELINE GIRNOS SONATI, BÁRBARA 

NEGRETTI, MARIA CLAUDIA DINIZ FIGUEIREDO 

Orientador(a): ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES 

 

Introdução: 

A Universidade de Taubaté conta com o Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional (CEATENUT) 

para auxiliar na formação de seus alunos e prestar serviços à população em geral. O CEATENUT dispõe de 

serviços como atendimento nutricional individual, oficina culinária, grupos voltados a temas específicos 

como Diabetes mellitus, Hipertensão arterial sistêmica, Alimentação complementar entre outros. 

Metodologia: 

Alimentação complementar foi o tema do grupo pesquisado, que teve inicio no mês de outubro e termino 

em dezembro de 2015, com periodicidade semanal e encontros de uma hora. Foi utilizada a metodologia do 

Ministério da Saúde: Os dez passos da alimentação complementar. A cada semana foi apresentado, através 

de dinâmica, três passos, além das informações presentes no Caderno de Atenção Básica sobre o aleitamento 

materno e alimentação complementar. 

Resultado: 

O grupo teve 15 participantes do sexo feminino, caracterizado por mães, avós e estudantes do curso de 

nutrição, tendo a maior prevalência de mães. Quanto a idade das crianças, foram cadastradas crianças entre 

1mês à 9 meses de idade, sendo a maior parte formada por bebês de 5meses. Foi observado o interesse das 

mães sobre os assuntos abordados semanalmente. 

Conclusão: 

O grupo de alimentação completar teve aderência de seus participantes, atingiu seus objetivos de apresentar 

e discutir os dez passos de alimentação saudável de forma clara, dinâmica, didática e interativa. Além de 

aprimorar os conhecimentos sobre introdução alimentar de todos os envolvidos. Foi observada a 

necessidade de aumentar o tempo de intervenção para maior acompanhamento das crianças. 
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“SAÚDE NA EDUCAÇÃO”: UMA GRANDE EXPERIÊNCIA DE VIDA  

SEMX201682958 

 

GUSTAVO GRAIA CORREA DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) me fez perceber a grande carência de conhecimento sobre os 

cuidados na infância na comunidade, e que de alguma forma nós podemos e devemos ajudar, além de cuidar 

e ensinar cuidados às crianças e aos seus responsáveis. Pude perceber que o programa também está me 

moldando de certa forma, sendo que eu poderei continuar com essa promoção de conhecimento mesmo 

depois do meu término nas atividades no programa de extensão. 

Metodologia: 

Para que possamos atingir os objetivos de nosso plano educacional, nós nos organizamos de tal maneira que 

a maioria dos alunos bolsistas e estagiários voluntários do programa pudesse desenvolver atividades nas 

Escolas Municipais de Educação Infantil atendidas (EMEI), a fim de observar, relatar e auxiliar na resolução 

de problemas que possam ocorrer nas creches nas quais o programa de extensão está atuando (CECAP III, 

Santa Tereza e Gurilândia). Assim, sempre que possível, os alunos e professores do PSE realizam atividades 

educacionais tanto para as crianças, quanto para seus responsáveis. Enquanto isso, na parte administrativa 

do programa, eu atuo ajudando tanto na montagem do nosso relatório que precisamos realizar a cada 

semestre, na elaboração de material educativo e de documentos e também na organização de atividades 

desenvolvidas nas EMEI. 

Resultado: 

Uma grande oportunidade para aprender sobre a importância dos cuidados na infância, podendo assim levar 

esses conhecimentos adquiridos tanto para a vida pessoal, quanto para continuar promovendo e ajudando 

pessoas mais necessitadas. Quanto à questão da vida profissional, no programa aprendi coisas muito 

importantes, como a elaboração de relatórios, o manuseio de ferramentas de Informática e técnicas, sobre as 

quais não tinha nenhum conhecimento. Assim também tive a oportunidade de ajudar na construção do 

"Manual de boas práticas, vigilância em saúde e primeiros socorros", um manual que ajudará na orientação 

de como devem ser organizadas as EMEI de Taubaté SP. 

Conclusão: 

A promoção da Saúde é algo importante para todos nós, se melhorarmos e conseguirmos mostrar essa 

importância para as próximas gerações, teremos futuramente uma situação melhor para o nosso país. 
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RELATOS SOBRE JOGOS ENVOLVENDO ARITMÉTICA MODULAR E MODELOS GEOMÉTRICOS  

SEMX201671245 

 

CRISTIANE ALEXANDRA LÁZARO, LAÍS FERNANDA MACEDO ROSA 

Orientador(a): TATIANA MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA 

 

Introdução: 

Com tanta tecnologia e formas diversas de entretenimento, como fazer para que os alunos se interessem por 

Matemática? Há muitas respostas para essa pergunta, uma delas seria trabalhar com a Matemática de 

maneira divertida e prazerosa, mas como? Utilizar jogos que atendam a maioria dos níveis de ensino parece 

ser uma ótima forma. Ao trabalhar com jogos, habilidades como organização, raciocínio, atenção, 

concentração, necessárias para o aprendizado da Matemática e que ficam ocultos durante as aulas, estão 

sempre presentes. O uso dos jogos no ensino vai além de influenciar o aprendizado de conceitos como 

também é um importante meio para a descentralização de cada aluno, pois este passa a pensar em grupo, a 

querer ajudar e respeitar os argumentos dos colegas e a buscar novos raciocínios. Ao jogar os alunos fazem 

negociações, ouvem as opiniões dos outros, o que torna possível estruturar seus raciocínios. 

Metodologia: 

O jogo “Avançando com o Resto” é um jogo direcionado teoricamente a alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, mas devido ao cenário atual de sala de aula foi aplicado até nos anos finais do ensino médio. É 

necessário que os alunos se apropriem dos conhecimentos da multiplicação e da divisão para jogarem. O 

material usado consiste de um tabuleiro, conforme Figura 1, que pode ser confeccionado em E.V.A.. e 

também, para a aplicação do jogo, são necessários de um a dois dados por tabuleiro e um marcador para 

representar o jogador em cada casa. Após a explicação sobre as regras do jogo, um aluno joga o dado, 

verifica se o número sorteado é divisível pelo número que está no tabuleiro. Caso seja divisível, não sobrará 

resto e o aluno não moverá seu marcador. Caso tenha resto, ele avançará a quantidade de casas referente a 

este. O objetivo final do jogo é o de chegar em primeiro lugar ao espaço com a palavra FIM, trabalhando 

com divisão e classe de restos, seguindo algumas regras, conforme Borin (2004). Já o “Dominó das Quatro 

Cores” foi confeccionado em E.V.A. nas cores amarela azul, verde e vermelha da seguinte maneira: seis 

peças retangulares com lados medindo 3 cm e 9 cm, sendo duas amarelas, duas azuis e duas verdes; seis 

peças retangulares de lados de medidas 3 cm e 6 cm, sendo duas azuis, duas vermelhas e duas verdes e seis 

peças quadradas com lados medindo 3 cm, sendo três azuis, duas vermelhas e uma amarela, conforme a 

Figura 2. O objetivo deste jogo é construir um quadrado com todas as peças de modo que peças da mesma 

cor não se toquem, nem mesmo pelo vértice. 

Resultado: 

Ao longo deste projeto, o qual está na sua quarta edição, o jogo “Avançando com o resto” foi aplicado em 

diversas escolas, com alunos de todos os anos do ensino fundamental, além de 1° e 2° ano do ensino médio. 

Em consequência da diversidade de escolas e turmas trabalhadas, tivemos um respaldo claro, que nos 

mostrou a importância dos jogos no ensino de Matemática, que vai muito além do papel motivador que a 

disputa em um jogo. Foi uma experiência proveitosa para os futuros profissionais, pois com os jogos foi 

possível detectar problemas nos conceitos aprendidos e ao mesmo tempo instigar e proporcionar novas 

conexões para o ensino de Matemática. Em relação ao “Dominó das Quatro Cores” o aluno pode iniciar, 

intuitivamente, seu aprendizado em álgebra, utilizando operações algébricas para calcular a área do 

quadrado (somando áreas de quadrados e retângulos) e futuramente a resolver equações do 2º grau. 

Conclusão: 
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Após as apresentações e desenvolvimentos nas escolas de Bauru, dos jogos "Avançando com o resto" e 

"Dominó das quatro cores", foi possível concluir que o jogo se constituiu em uma importante ferramenta 

pedagógica auxiliando os alunos em sua aprendizagem de forma prazerosa. O jogo proporciona aos alunos 

reflexão, interação, permitindo que estes tirem conclusões e avancem em seus raciocínios tornando as aulas 

mais divertidas e dinâmicas. Além disso, quando envolvemos jogos nas atividades propostas, os alunos 

sentem-se desafiados, demonstram o que não sabem, utilizam os conceitos que já possuem, mostram-se 

capazes de levantar hipóteses, criar conexões, interpretar e gerar raciocínios. 
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“SAÚDE NA EDUCAÇÃO” MANUAL DE BOAS PRÁTICAS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PRIMEIROS 

SOCORROS.  

SEMX201671543 

 

GUSTAVO GRAIA CORREA DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

Estudos conjuntos da Secretaria Municipal de Educação e do Programa de Extensão “Saúde na Educação” 

(PSE) demonstraram a necessidade da criação de um manual que servisse como normatização para os 

funcionários e diretoras das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) no Município de Taubaté, 

orientando para que todas essas unidades escolares realizassem as mesmas organizações e cuidados, visando 

os a promoção e conservação da Saúde e a obediência às normas de vigilância em saúde quanto à existência 

de um manual de boas práticas específico para essas entidades, detalhando como deve ser organizado todo o 

ambiente e como deve ser realizada a higienização do local, além de auxiliar na instrução sobre as 

condições de saúde das crianças. Assim, o Acadêmico do PSE, profissionais da Prefeitura Municipal de 

Taubaté e professores da UNITAU realizaram a construção do “Manual de boas práticas, vigilância em 

saúde e primeiros socorros”, concluída em 2016. 

Metodologia: 

Feito um amplo levantamento bibliográfico sobre práticas e cuidados em creches e pré-escolas, os 

professores Stella Zöllner, Marta Castro, Rose Análio e Nivaldo André Zöllner deram início à construção do 

manual para que se fosse seguido pelas equipes das instituições municipais de educação infantil de Taubaté 

SP. O trabalho de construção foi realizado com o auxilio do acadêmico do PSE na parte de digitação e 

inserção de ideias e imagens para que o manual pudesse ser concluído, gerando uma experiência muito rica 

em conhecimentos na área da saúde sobre as necessidades e cuidados para com as crianças. 

Resultado: 

O manual de boas práticas foi concluído no início do ano de 2016, contemplando e apresentando vários 

tópicos, dentre eles: definições e organizações das turmas; normas de saúde e higiene das crianças e 

funcionários; higiene no consumo de alimentos; prevenção de acidentes; primeiros socorros; cuidados com 

o lixo; programa de controle de pragas e roedores e utilização de medicamentos nas escolas. Todas essas 

orientações e normatizações objetivando oferecer as melhores condições de saúde para as crianças e 

funcionários. 

Conclusão: 

A construção do “Manual de boas práticas, vigilância em saúde e primeiros socorros”, foi concluída no 

início do ano de 2016, após vários meses de elaboração dedicada, sendo posteriormente entregue para a 

Secretaria Municipal de Educação de Taubaté SP, para que possa ser aplicado nas instituições municipais de 

educação infantil com a finalidade de formalizar as atividades de promoção e conservação da saúde dentro 

das Escolas Municipais de Educação Infantil de acordo com normas de Educação em Saúde e orientações da 

Vigilância Sanitária. Trata-se de produto de um programa de extensão universitária de aplicação prática e 

imediata na comunidade atendida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRÁTICA DO “HOSPITAL DO URSINHO” NA CRECHE SANTA TEREZA 

PELOS ALUNOS DA ÁREA DA SAÚDE UNITAU  

SEMX201639721 

 

ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, ÉRICA MARIAH CORRÊA RODRIGUES 

GIRIBONI 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

O “Hospital do Ursinho” é um projeto criado na Áustria em meados de da década de 90 do século XX, 

chegando ao Brasil posteriormente. Tem por objetivo vincular o hospital à ideia de um local de cuidados, 

aproximando as crianças dos médicos e demais profissionais de saúde, que devem ser vistos como 

beneficiadores e não pessoas a serem temidas. Através do Programa Saúde na Educação da UNITAU, os 

alunos de Medicina, Enfermagem, e também Fisioterapia estiveram em contato com crianças da Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) do Bairro Santa Tereza, de Taubaté, onde praticaram o “Hospital do 

Ursinho”, desenvolvendo, pois, situações como “sala de espera do consultório médico”, “consultas com o 

pediatra”, “consulta de saúde bucal”, “aplicação de vacinas” e “utilização de medicamentos” 

Metodologia: 

Durante o 1º semestre de 2016 foram propostos seminários aos alunos integrantes da disciplina optativa 

“Saúde na Educação” do Curso de Medicina UNITAU. Os temas abordaram a saúde bucal, o aleitamento 

materno e a nutrição infantil, o monitoramento do crescimento e do desenvolvimento, o brincar no 

desenvolvimento infantil, as doenças infectocontagiosas preveníveis por imunização e a prevenção de 

acidentes. Após a apresentação dos seminários, as professoras, coordenadoras do programa, ponderaram, 

alertaram e corrigiram conceitos, não só importantes para o progresso do programa, mas também relevantes 

à bagagem profissional. Assim, os alunos, com auxílio dos professores, simularam um ambiente hospitalar 

dentro da EMEI, com sala de espera, onde as crianças podiam ler ou ouvir histórias além de pintar e 

desenhar, levar o ursinho para o “atendimento médico”, à “vacinação”, para “tomar medicamentos”, “fazer 

curativos” e outros procedimentos da rotina do atendimento em saúde. Os ursos de pelúcia e outros 

brinquedos são oferecidos pelo programa às crianças durante a realização do “Hospital do Ursinho”. 

Resultado: 

Espera-se que com a realização do “Hospital do Ursinho” as crianças deixem de temer e ficar ansiosas com 

os procedimentos médicos e das demais profissões da área de saúde, uma vez que são agentes ativas de todo 

o processo, compreendendo a prática médica e dos demais profissionais de saúde de forma lúdica. Os alunos 

que participaram do programa de extensão adquiriram conhecimentos importantes sobre saúde infantil, 

relevantes para toda carreira profissional. Através de um contato próximo e intimo com as crianças, também 

puderam despertar a faceta da humanização do profissional, aspecto muito importante no desenvolvimento 

acadêmico. 

Conclusão: 

O Programa de Extensão “Saúde na Educação” possibilita a aquisição de conhecimentos em diversas áreas 

aos alunos participantes. Através da atividade do “Hospital do Ursinho” na EMEI Santa Tereza, os alunos 

auxiliaram as crianças no encorajamento para entender corretamente as ações médico-hospitalares. Por 

outro lado, as crianças instigaram a humanização, a criatividade e a capacidade de comunicação de cada 

acadêmico da UNITAU participante. 
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CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO NO ÂMBITO ESCOLAR  

SEMX201683367 

 

LINDAMAR ALVES FAERMANN 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

O Projeto de Extensão “Assessoria do Serviço Social aos Profissionais da Educação do Município de 

Taubaté” foi instituído no ano de 2015 e, desde então, vem sob a gestão de professoras do Curso de Serviço 

Social, implementando práticas norteadas pelos princípios da Extensão, da Pesquisa e do Ensino, com 

destaque para ações que resultam em benefícios diretos aos professores, alunos e famílias. O Projeto foi 

criado com o objetivo de prestar auxilio técnico, científico e profissional ao setor educacional no que diz 

respeito às expressões da questão social. Autores como Martins (2007) e Faermann (2007), demonstram em 

seus estudos a importância do Serviço Social nesse espaço sócio-ocupacional, seja na intervenção direta ou 

através de assessorias e de consultorias, com vistas a tornar a educação uma prática de inclusão e de 

emancipação política. 

Metodologia: 

O relato de experiência se constitui em uma modalidade de pesquisa qualitativa, na qual permite descrever e 

analisar práticas profissionais, investigações, processos e métodos científicos. Para a sua construção valeu-

se de estudos bibliográficos e documentais, mediante articulação de investigações teóricas e empíricas. A 

pesquisa bibliográfica e documental oferece insumos para refletir criticamente o sobre o tema pesquisado, 

evidenciando “pontos importantes do problema em questão” (LUNA, 2002, p. 88). Foram realizados seis 

encontros com professores no período de agosto a dezembro de 2015. O cenário de pesquisa foi a Escola 

Municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho, lócus de intervenção extensionista. Trata-se de 

uma escola da periferia da cidade de Taubaté, que apresenta altos índices de vulnerabilidade social, como 

prostituição, tráfico de drogas e violência. Os encontros pautaram-se nos seguintes temas: desafios 

contemporâneos da escola; violência; indisciplina e a relação família-escola-comunidade. A metodologia 

participativa adotada no trabalho permitiu conhecer as expressões da questão social que se apresentam no 

cotidiano escolar e discutir estratégias para seu enfrentamento, além de possibilitar a identificação das 

peculiaridades do grupo e planejar ações compreensíveis e significativas aos professores. 

Resultado: 

O trabalho realizado junto aos professores por meio do Projeto de Extensão tem possibilitado uma 

compreensão mais ampla em torno da questão social, visando o atendimento dos direitos dos alunos na 

escola e a orientação profissional dos educadores. Igualmente, tem estimulado reflexões acerca da realidade 

socioeconômica das famílias, instrumentalizando os professores para o atendimento e/ou análise das 

demandas contemporâneas que se manifestam na escola, tais como: violência, pobreza, criminalidade e 

indisciplina. Nesse sentido, a experiência concreta com o trabalho de assessoria aos profissionais da 

educação vem permitindo a materialização de um dos pilares da Universidade traduzido no seu 

compromisso com os desafios e os problemas da sociedade brasileira. Considerando, que a Universidade é 

inseparável da vida social, sendo responsável por democratizar o saber e promover a justiça cabe-lhe 

fomentar experiências que se traduzam no fortalecimento dos direitos sociais. 

Conclusão: 

Os professores demonstraram no decorrer dessa experiência a importância das atividades desenvolvidas por 

esse Projeto de Extensão, para buscar saídas para as expressões da questão social, que são latentes e 

necessitam de compreensão e de mudanças do ponto de vista da readequação dos serviços, exigindo 

capacitação profissional e participação da comunidade. Consta-se que a interlocução da Universidade com 

as demandas sociais atendem as diretrizes da Extensão Universitária no qual refere-se ao diálogo 

institucional com a sociedade, na perspectiva de enfrentamento dos problemas sociais, os quais refletem 

endogenamente nos seus campos e setores como resultado de expressões mais totalizantes. 
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ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ.  

SEMX201617497 

 

CAROLINA NOGUEIRA ISSA, PEDRO ROCHA MAGALHÃES 

Orientador(a): FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

 

Introdução: 

Consideradas como epidemia na atualidade, as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) constituem 

sério problema de saúde pública de maior magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes. São 

considerados DCNT, doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica. Os 

principais fatores de risco para DCNT são o tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e o 

consumo nocivo de álcool, responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela 

elevada prevalência de hipertensão arterial e pelo colesterol alto. O projeto Unitau Vida Saudável 

recomeçou em julho de 2014 devido à demanda de professores que passaram a desejar uma adequação do 

consumo alimentar, controle de enfermidades e qualidade de vida. Atualmente atende 60 pacientes que são 

funcionários da Universidade de Taubaté, familiares e acadêmicos dos cursos ANESCO. 

Metodologia: 

Acompanha-se os pacientes individualmente para adequação do consumo alimentar. Além do 

aconselhamento nutricional, realiza-se antropometrias como peso, estatura e exames de bioimpedância 

(exame que mensura a composição corporal como tecido adiposo e massa magra muscular). Orientações 

para escolhas alimentares e vida saudável. Entendimento dos mecanismos de nutrição e emprego do guia 

alimentares para a adequação do consumo alimentar que favoreça a qualidade de vida. 

Resultado: 

A adesão ao tratamento depende de inúmeros fatores como acesso ao alimento, apoio da família na oferta de 

alimentos saudáveis, autoestima elevada para minimizar as influências externas, atividade física persistente 

e intensa para proporcionar diminuição de tecido adiposo e expansão da massa magra. 

Conclusão: 

Oferecer um serviço de qualidade na área de nutrição favorece a adesão às práticas alimentares diárias 

implicando em resposta positiva para a qualidade de vida. 
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PROGRAMA “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” RELATO DE EXPERIÊNCIA: O BRIGADEIRO NUTRITIVO  

SEMX201637936 

 

MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, MILENA FERNANDES DE 

LIMA, GIOVANA RIBEIRO VALERIO, BIANCA RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

Atividades extensionistas universitárias constituem ações que integram teoria e prática, possibilitando a 

formação de profissionais conhecedores da realidade da população objetivando a superação das 

desigualdades sociais 1 . O Programa Saúde na Educação (PSE) atua nas Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEI) de Taubaté- SP no campo da promoção de saúde. No Brasil, a anemia ferropriva e a 

obesidade constituem problemas relevantes na infância, impactando o desenvolvimento e crescimento 

infantis 2 . Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais 

prevalente no mundo, originando prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, na aprendizagem e no 

sistema imunológico das crianças. No Brasil, ocorre em cerca de 40 a 50% das crianças menores de cinco 

anos. 3 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o excesso de peso e a obesidade 

são frequentes, a partir de 5 anos de idade, em todas as classes sociais e regiões do país 4 . 

Metodologia: 

Para enfrentar esta situação, a equipe do PSE realizou uma atividade extensionista no “Dia das Mães” na 

EMEI José Alfredo Lopes Vieira, localizada no Bairro CECAP III, utilizando brigadeiro de inhame como 

alternativa para o combate da anemia ferropriva. Os objetivos dessa atividade foram: divulgar uma nova 

receita de brigadeiro rico em ferro e com baixa tendência de gerar aumentos glicêmicos; proporcionar uma 

experiência nova para a comunidade; avaliar a aceitação da população de uma receita de brigadeiro 

alternativa e demonstrar a possibilidade de substituir alimentos industrializados por naturais, realizando 

educação em saúde. No Curso de Graduação em Nutrição da UNITAU foi possível conhecer essa receita 

diferente. Após obter esse conhecimento, propôs-se à equipe do PSE a receita, por meio da degustação, para 

ser trabalhada como atividade extensionista na festa em questão. A seguir, realizou-se um planejamento no 

âmbito da equipe multiprofissional composta por alunos da Enfermagem e Nutrição, com a colaboração dos 

professores do PSE. Através de um trabalho articulado, obtiveram-se os ingredientes: inhame e cacau em 

pó, dentre outros. Dessa forma, pôde-se preparar o doce na cozinha da própria EMEI. Para facilitar o 

sucesso da atividade, produziu-se um fôlder com informações nutricionais, capaz de explicar a importância 

do consumo adequado de ferro e carboidratos. Por fim, houve uma explanação individual para os pais e/ou 

responsáveis das crianças da unidade escolar, orientando maneiras de atingir o consumo adequado de ferro 

mineral e carboidratos indutores de baixo índice glicêmico, evitando refeições processadas industrialmente. 

Resultado: 

Percebeu-se a importância do trabalho realizado por uma equipe multiprofissional, destacando a importância 

de cada profissional a partir do momento que age além do seu próprio campo de atuação, aprendendo e 

ensinando conhecimentos e métodos para a comunidade atendida. Destaque-se a aceitação do brigadeiro 

pela maioria das pessoas presentes na atividade, tanto por parte das crianças quanto pelos responsáveis e 

educadoras. Foi demonstrada curiosidade pela receita, assim como surpresa quando revelou-se o inhame 

como ingrediente. Destaque-se também o interesse por parte de homens na alimentação de seus filhos, 

situação provocada pela inserção da mulher no mercado de trabalho e pela necessidade da colaboração 

masculina nas atividades domésticas. 

Conclusão: 
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A experiência revelou-se agregadora de conhecimento entre os campos profissionais dos alunos 

participantes. Além disso, possibilitou aplicação prática do conteúdo apresentado no curso de graduação de 

Nutrição. Finalmente, considera-se relevante não restringir e julgar alimentos que já foram inseridos nos 

costumes locais, tais como o leite condensado como elemento principal do brigadeiro. Deve-se salientar a 

prática da educação para a população sobre os alimentos e suas propriedades, a fim serem autônomos nas 

decisões alimentares cotidianas. Desta forma, o Nutricionista trabalhará de maneira harmônica segundo 

artigo da Lei 11.346, a qual proclama a alimentação adequada como direito fundamental do ser humano 5 . 
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O PROGRAMA DE RÁDIO “RAÍZES DO CAMPUS” NAS MÍDIAS SOCIAIS.  

SEMX201661127 

 

VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

O programa “Raízes do campus – do plantio ao consumo” inovou este ano, disponibilizando os programas 

na internet, em forma de vídeo, dando liberdade aos ouvintes para escolherem quantas vezes e qual bloco 

gostariam de ouvir e ver. Por outro lado, as ações extensionistas presenciais foram e ainda são, no Brasil, 

permeadas por comunicação, considerando, principalmente, as experiências com rádio, TV e internet. São 

vários os programas de rádio e TV voltados para o meio rural, com ensinamentos e informações sobre 

assuntos ligados à vida no campo. Entretanto, a associação do rádio às mídias digitais poderia ampliar, 

significativamente, o alcance de informações e conteúdos. 

Metodologia: 

Neste sentido, o programa “Raízes do campus – do plantio ao consumo”, do Departamento de Ciências 

Agrárias da Universidade de Taubaté deu mais um passo em direção à inovação, quando passou a 

disponibilizar as informações via internet, quebrando tabus ou preconceitos e abrangendo muito mais que 

um único publico alvo. Neste caso, a participação e a interatividade se estabelecem quando os ouvintes 

enviam dúvidas, sugestões, comentam a programação ou tem a liberdade de escolher qual bloco preferem 

ouvir: 1- Giro Rural com as notícias da mídia e a agenda de eventos do mês; 2- Negócios do Campo com a 

apresentação de tecnologias ou conhecimentos agronômicos que se transformam em potenciais negócios; 3- 

Mitos e Verdades Rurais onde se desvenda aquilo que tem ou não fundamentação técnico-científica; 4- A 

Voz do Campo destinado a responder ou comentar a pergunta do ouvinte; 5- Classificados onde se anunciam 

produtos para a comercialização de máquinas, equipamentos ou produtos agrícolas; 6- Colhendo Idéias e 

Opiniões com a participação de um profissional da área sob a forma de entrevista; e, 7- Receitas do Campo 

dedicado ao preparo das iguarias da tradição rural ou dos produtos/sub-produtos agrícolas. Para que tudo 

isso se tornasse possível, a programação mensal do Raízes do Campus passou a ser disponibilizada nas 

páginas do YouTube e do Facebook. 

Resultado: 

O primeiro programa disponibilizado nas redes Facebook e YouTube foi de março de 2016. Os temas 

abordados até jun/2016 foram distribuídos (Figura 1) em 50% para os negócios rurais, 19% para a 

agricultura, 13% para solos e fertilidade e 6% para zootecnia, água e fruticultura, respectivamente. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados, ficou nítido o notável interesse do público pelos negócios rurais, talvez um 

reflexo das oportunidades que as atividades rurais representam na geração de renda para uma parte da 

população que empreende ou já empreendeu no setor rural brasileiro. 
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CATEDRAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS: FÉ E MEMÓRIA COMO PATRIMÔNIO  

SEMX201636439 

 

MARIA EDUARDA REZENDE BRASIL VIEIRA, ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Objeto de nosso estudo é a igreja dedicada a São Francisco das Chagas, o templo mais antigo do Vale do 

Paraíba, que iniciou sua construção por volta de 1640 em taipa de pilão. A edificação de uma igreja era um 

dos requisitos mínimos da época para um povoado ser elevado a categoria de Vila. Com o passar dos anos, o 

edifício foi descaracterizada devido às sucessivas reformas. Em 1909, com a nomeação do primeiro bispo 

Dom Epaminondas, a Igreja Matriz foi elevada à categoria de Catedral. A última grande reforma foi em 

1940, sendo concluída em 1950, fazendo com que a arquitetura interna da catedral perdesse muito da sua 

originalidade. 

Metodologia: 

Como bolsistas e voluntários, participamos do Projeto Prex Taubaté Tempo e Memória, onde tivemos acesso 

aos inventários de levantamento e pesquisa, os quais contribuíram para nosso trabalho. Analisando o 

processo 19775/2016, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté, pudemos ter maior 

compreensão do desenvolvimento do processo de tombamento da Catedral de São Francisco das Chagas. 

Usamos também o material do Projeto Prex, Taubaté Tempo e Memória, do Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural – NPPC e do Museu Histórico de Taubaté. 

Resultado: 

A partir do Projeto Taubaté Tempo e Memória, tomamos conhecimento das Atas da Câmara Municipal de 

Taubaté, nas quais estão descritas as sucessivas reformas da Igreja. Fomos visitar o espaço e constatamos 

que pouco restou do projeto original, com alteração em sua fachada, entrada, e altares laterais. Mesmo assim 

o patrimônio evoca a memória, pois é uma das referências culturais, religiosas e sociais mais importantes de 

Taubaté e que, efetivamente, será objeto de tombamento. 

Conclusão: 

A pesquisa sobre o processo de tombamento de patrimônios e sobre a construção da primeira Igreja, sua 

elevação a Catedral até os dias de hoje, é de grande importância para a memória de Taubaté, pois a 

religiosidade fez parte do nosso município desde os primórdios da vila e ainda hoje tem sua importância na 

história contemporânea da cidade. 
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MULHERES QUE LUTAM E VENCEM: TRÊS MEMÓRIAS... TRÊS HISTÓRIAS  

SEMX201600077 

 

MARIA EDUARDA REZENDE BRASIL VIEIRA, ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Ser mulher negra no Brasil geralmente significa estar inserida num contexto de marginalização e 

discriminação social. Isso é resultado de todo um processo histórico. A abolição da escravatura e a 

sociedade de base patriarcal machista contribuíram para a atual situação vivida pelas mulheres 

afrodescendentes, o duplo preconceito: racial e de gênero. Tendo em vista as dificuldades que as mulheres 

negras enfrentam, o presente trabalho foi elaborado visando compreender um pouco do cotidiano delas no 

Vale. 

Metodologia: 

O método utilizado foi o de revisão bibliográfica, livros e revistas, e para obter as respectivas informações 

sobre o cotidiano das três mulheres, foi o da História Oral. Foram entrevistadas três mulheres: Vanilda 

Caetano de Oliveira; Regiane Gomes da Silva; Dayse Lúcia Bastos. As perguntas que direcionaram nossas 

entrevistas foram: 1. Uma memória recente; 2. Uma memória da sua infância/adolescência. 

Resultado: 

Vanilda passou dificuldades financeiras na infância. Sua família era numerosa. Afirma ser uma mulher 

independente, sustenta seus filhos, se considera uma guerreira por enfrentar as dificuldades. Regiane relata 

que seu pai era alcoólatra, provando sofrimento a sua mãe, trabalhava para sustentar a casa e os seis filhos. 

Sua família era simples e humilde. E uma das maiores felicidades de sua vida foi quando o pai largou o 

vício. Não pode estudar. Dayse narra que aos doze anos teve que parar de estudar para ajudar sua mãe a 

cuidar de seus irmãos mais novos. Ela se casou muito cedo, perdendo contato com seus irmãos. Conta que 

seu maior desejo é poder voltar a estudar. Há oito anos pratica corrida de rua, conseguindo conciliar o 

trabalho e o esporte. Está contente com a vida que leva, e feliz por ter criado seis filhos que cresceram, 

casaram, e lhe deram seis netos. 

Conclusão: 

Há semelhanças entre as mulheres: todas precisaram abandonar os estudos, não por vontade própria. Porém 

todas têm vontade de estudar. Vanilda é gari, Regiane vende água de coco e Dayse é empregada doméstica. 

Essas mulheres passaram por dificuldades e abandonaram seus estudos buscando no mercado de trabalho 

sua subsistência. Constatamos a desigualdade social, onde as mulheres negras em sua maioria vivem a 

margem da sociedade com menor oportunidades para poderem proporcionar uma vida mais digna para seus 

filhos. Destacamos como uma das características de todas, a vontade de lutar e buscar uma vida melhor para 

suas famílias e filhos. 
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OCUPAR PARA PRESERVAR: O PAPEL DA UNITAU E SEUS ALUNOS NA PRESERVAÇÃO DA COMPANHIA 

TAUBATÉ INDUSTRIAL  

SEMX201617187 

 

TULIO DA COSTA MOREIRA, DAVID ALBISSÚ PERETTA DA SILVA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Um dos maiores patrimônios da cidade de Taubaté, cartão de visitas e também símbolo de sua 

industrialização, a CTI e suas instalações, principalmente o Edifício Félix Guisard, a famosa Torre do 

Relógio, permanecem como uma memória viva da História. Os prédios remanescentes se encontram 

atualmente preservados são utilizados pela Prefeitura e pela UNITAU, onde está localizado o Departamento 

de Arquitetura e Urbanismo. Entretanto, há aproximadamente 25 anos, o patrimônio esteve próximo de seu 

fim, levando os alunos da Universidade a realizarem protestos e ocuparem o prédio da CTI, mobilizando 

organizações, alunos e professores a lutarem pela sua preservação. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa adotada foi a de realizar uma breve análise em jornais da época, revistas e 

fotografias, presentes nos arquivos da própria Universidade, nos inventários do projeto “Taubaté Tempo e 

Memória", que se localiza no prédio do Departamento de Ciências Sociais e Letras, no C.D.P.H – “Centro 

de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté” e também junto à Divisão de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté. Foram encontradas fontes importantes 

para a pesquisa em matérias do Jornal “O Vale Paraibano” de Maio de 1991 e também na revista “UNITAU 

em Foco” de Junho/Julho de 1992. 

Resultado: 

A iniciativa dos alunos da UNITAU em ocupar o prédio da CTI, reivindicando suas preservação foi 

importante para revelar mais sobre o papel dos alunos e suas ações não apenas para a história da 

Universidade, mas também para a cidade de Taubaté e região. Também podemos ressaltar a importância da 

Universidade de Taubaté para a preservação dos patrimônios históricos de nosso município, não apenas 

conservando-os, mas mantendo-os “vivos”, utilizando-os como sede dos Departamentos de sua instituição, 

que deste modo, podemos transmitir conhecimentos, além de formar novos profissionais 

Conclusão: 

Consideramos de extrema importância o papel da UNITAU para o desenvolvimento de Taubaté, pois esta 

Universidade tem contribuído desde sua fundação para o avanço econômico e social da cidade, por meio dos 

profissionais nela formados, além dos serviços prestados à Comunidade, tais como o Hospital Universitário 

e os diversos programas sociais oferecidos pela Pró-Reitoria de Relações Comunitárias desta Universidade. 

A pesquisa realizada possibilitou ainda uma apreciação do trabalho de preservação patrimonial realizado por 

ela, através do Projeto Taubaté Tempo e Memória, ligado à Pró-Reitoria de Relações Comunitárias. 
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TOMBAMENTO DA FÁBRICA DE BOTÕES COROZITA: PATRIMÔNIO MATERIAL E HISTÓRICO DO 

VALE  

SEMX201665244 

 

JOSE VICTOR HONORATO DE JESUS CESAR 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A importância histórica do Complexo Fabril Fábrica de Botões Corozita é inquestionável. Fundado pelo 

italiano Gino Lanfranchi, em 1935, a Corozita é um patrimônio e registro material do período da 

industrialização no Brasil. Prosperou e se adaptou aos vários momentos econômicos que a indústria viveu. 

Nossa pesquisa se justifica a partir do pressuposto de que o patrimônio cultural e industrial de cada 

comunidade pode ser considerado uma cédula de identidade, o qual se deve manter preservado. O objetivo 

desta pesquisa é reconhecer a riqueza gerada pelo Corozita que vai além de sua produção material. É 

também orgânica, pois está presente na memória e na vida da população. Buscamos descrever o seu 

tombamento a fim de manter viva a história desse período que no ano de 2014, através da recomendação do 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Urbanístico, Arqueológico e 

Arquitetônico da cidade de Taubaté, iniciou este processo. 

Metodologia: 

Analisamos nesta pesquisa o Processo 50527/2014, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal 

de Taubaté, para compreender o desenvolvimento do tombamento do Complexo Fabril Fábrica de Botões de 

Corozita. Usamos também o material do Projeto de Extensão Taubaté Tempo e Memória e do Núcleo de 

Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC. 

Resultado: 

A partir do Projeto Taubaté Tempo e Memória, tomamos conhecimento do processo de tombamento e nos 

interessamos por conhecer sua história e o que efetivamente será objeto deste tombamento, uma vez que 

esse conjunto estava protegido por parte do município, que precisa garantir a preservação do complexo de 

galpões industriais, solicitando que a SEPLAN auxilie e determine o Decreto de Tombamento. Essa 

pesquisa está em fase inicial e será objeto de continuidade no segundo semestre. 

Conclusão: 

Assim como a história e a memória, o Complexo Fabril Fábrica de Botões Corozita foi preservado, através 

do processo de tombamento, como parte da história material, industrial e imaterial da cidade e região. Com 

esta pesquisa teremos um outro olhar para com os patrimônios de nossa comunidade, para que suas 

memórias sejam preservadas para as futuras gerações. 
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CASA DA LAVOURA DE TAUBATÉ  

SEMX201611570 

 

ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES, MARIA EDUARDA REZENDE BRASIL VIEIRA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A Casa da Lavoura mantém as características do estilo neocolonial que reproduz parte dos elementos do 

colonial brasileiro. Construída em 3 de fevereiro de 1944, no terreno anteriormente ocupado pelo antigo 

Teatro São João. Em 1985, o prédio da Casa foi cedido para a Prefeitura Municipal de Taubaté, que ali 

instalou o Departamento de Educação e Cultura. Ele foi palco de inúmeros eventos de arte, se tornando o 

referencial para a cidade de modo especial para os artistas e aqueles que apreciam a cultura regional e local. 

Analisamos as transformações ocorridas nestes anos e seu acervo artístico, como os murais do Mestre 

Justino. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, e principalmente analisando o processo 19775/2016, da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Taubaté, o que trata do tombamento do prédio da 

antiga Casa da Lavoura. Pesquisamos, também, o material do Projeto Prex Taubaté Tempo e Memória e do 

Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural – NPPC. 

Resultado: 

A partir do Projeto Taubaté Tempo e Memória, tomamos conhecimento do processo de tombamento e nos 

interessamos por conhecer a história deste patrimônio, e os painéis, do Mestre Justino, devido a sua 

importância para o acervo artístico e cultural da região. Também identificamos que é um patrimônio 

importante, uma vez que foi um espaço de educação e cultura da com importantes registros históricos da 

cidade. 

Conclusão: 

Concluímos que o objeto de nossa pesquisa merece um detalhamento de sua importância, não só 

arquitetônica, como histórica. A transformação de uma cidade com forte economia rural para um núcleo 

industrial, foi determinante para a sua extinção e substituição por Casa da Agricultura. O espaço passou a 

ser ocupado de uma forma irregular pelo DEC, com um acervo artístico regional. Percebemos a importância 

deste patrimônio físico e cultural na vida das pessoas, que lutaram, como os alunos do Curso de História, 

para preservação e manutenção dos prédios memoriais da cidade, que vem se perdendo ao passar dos anos. 
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OBESIDADE INFANTIL – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201608484 

 

JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ, MARIA ESTELA RIBEIRO, RENATO ROCHA 

Orientador(a): CARLOS EDUARDO CÉSAR MINÉ 

 

Introdução: 

Vários fatores são importantes na gênese da obesidade, como os genéticos, os fisiológicos e os metabólicos; 

No entanto, os que poderiam explicar este crescente aumento do número de indivíduos obesos parecem estar 

mais relacionados às mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares. O aumento no consumo de 

alimentos ricos em açúcares simples e gordura, com alta densidade energética, e a diminuição da prática de 

exercícios físicos, são os principais fatores relacionados ao meio ambiente. Segundo Mello et al (2004) a 

criança e o adolescente tendem a ficar obesos quando sedentários, e a própria obesidade poderá fazê-los 

ainda mais sedentários. A atividade física, mesmo que espontânea, é importante na composição corporal, por 

aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade. Hábitos sedentários, como assistir televisão 

e jogar video game, contribuem para uma diminuição do gasto calórico diário. 

Metodologia: 

O PAFS (Programa de Atividade Física e Saúde) desenvolve dentro da UNITAU - Campus Bom Conselho, 

atividades com crianças acima do peso durante 1 (uma) hora por dia sendo 3 (três) vezes por semana 

(segunda, quarta e quinta). Essas atividades variam muito de um dia para outro, sendo na segunda-feira e 

quinta-feira exercícios aeróbios com um gasto grande de calorias e na quarta feira, atividades lúdicas 

(brincadeiras populares). São 06 (seis) crianças entre 7 e 11 anos que participam das aulas. 

Resultado: 

No geral todos apresentaram uma diminuição no índice de massa corporal (IMC), exceto o sujeito 1. 

Levando em conta que todos fazem o mesmo tipo de atividade física a discrepância do sujeito 1 ter 

aumentado o índice do IMC pode ser devido a alimentação. 

Conclusão: 

As crianças participantes tiveram uma grande melhora nesse primeiro semestre de 2016, além dos exercícios 

e brincadeiras passados para ter um gasto calórico alto, teve o apoio das mães para controlar a alimentação, 

ajudando no combate a obesidade. Segundo Mello et al (2004) o tratamento da obesidade é difícil porque há 

variação do metabolismo basal em diferentes pessoas e na mesma pessoa em circunstâncias diferentes. 

Assim, com a mesma ingestão calórica, uma pessoa pode engordar e outra não. No caso o sujeito 1 

apresenta dificuldades pois todos fazem a mesmas atividades e somente este sujeito 1 obteve um resultado 

diferente. 
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AVALIAÇÃO DE CAPACIDADES/HABILIDADES FÍSICAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA 

DE EXTENSÃO (PAFS).  

SEMX201620329 

 

LAIS MARIA GUIZELLI MORAIS, ENRIQUE O. CIMASCHI NETO, FERNANDA RABELO PRAZERES, CARLOS 

EDUARDO CÉSAR MINÉ, JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ, ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): RENATO ROCHA 

 

Introdução: 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) é um programa de extensão universitária que tem por 

missão promover a saúde, o bem-estar e desenvolvimento integral dos indivíduos, desde a criança ao idoso. 

Conta com a união de quatro grandes projetos de extensão: Esportivo Unitau, Tratamento e Prevenção 

Multiprofissional à Obesidade Infanto-juvenil, Avaliação Física nas Escolas de Ensino Médio, e Idoso em 

Ação. Este último, particularmente, oferta ao público acima de 50 anos atividades físicas diversificadas 

tanto no sentido da melhora como da promoção da saúde e prevenção dos agravos à mesma. 

Metodologia: 

Entre essas atividades temos: musculação, alongamento e Zumba Gold®. Com o objetivo de conhecer quais 

capacidades/habilidades físicas são modificadas ao longo do ano letivo, são realizadas três avaliações físicas 

(início, meio e final de ano). Assim, são aplicados testes de: antropometria (peso e estatura para cálculo do 

estado nutricional – índice de massa corporal), flexibilidade (teste de sentar e alcançar adaptado), 

coordenação motora (teste de coordenação das “latinhas), agilidade motora (teste dos “cones e da cadeira”), 

força de membros superiores (flexão de cotovelo) e inferiores (sentar e levantar da cadeira) e resistência 

cardiorrespiratória (marcha estacionária). Para efeito de comparação entre os momentos início e meio de 

ano, foi aplicado análise estatística descritiva (média±desvio padrão) e teste t-Student, assumindo p<0,05 

como diferença estatística. 

Resultado: 

Os resultados indicam melhora (p<0,05) e ou tendência a melhora (0,05<p<0,08) em quase todos os testes 

aplicados, exceção no estado nutricional (27,2±4,3 x 26,9±3,8 kg/m2, respectivamente) e flexibilidade 

(58,4±13,5 x 59,8±10,7cm, respectivamente) que não mostraram alteração em quatro meses de atividades. 

Tendência à melhora foram força de membros inferiores (14,8±4,2 x 15,7x3,5 repetições, respectivamente) e 

resistência cardiorrespiratória (111,8±23,7 x 117,2±22,2 passos, respectivamente). Entretanto, a 

coordenação motora (15,6±6,4 x 12,3±3,3 segundo, respectivamente), a agilidade (29,5±8 x 24,8±4,9 

segundos, respectivamente) e a força de membros superiores (18,2±5,1 x 20±4,3 repetições, 

respectivamente) apresentaram melhoras significativas em apenas 4 meses de atividades (p<0,0001) 

Conclusão: 

Assim, foi possível observar melhora significativa na força muscular de membro superior, coordenação e 

agilidade motoras, bem como tendência de aumento da força de membro inferior e resistência 

cardiorrespiratória 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO E EXTENSÃO  

SEMX201612166 

 

POLIANA GEOVANINI DE SOUZA, ANGELA MICHELE SUAVE 

Orientador(a): LINDAMAR ALVES FAERMANN 

 

Introdução: 

Busca-se com esse trabalho explicitar as ações realizadas por meio do Projeto de Extensão “Assessoria do 

Serviço Social aos profissionais da educação do município de Taubaté”, junto às famílias de alunos da 

Escola Municipal Profª Docelina Silva de Campos Coelho, lócus de intervenção extensionista. O referido 

Projeto foi instituído no ano de 2015 e vem, desde então, sob a gestão de docentes do Curso de Serviço 

Social da UNITAU, implementando práticas norteadas pelos princípios da Extensão, da Pesquisa e do 

Ensino, com destaque para ações que resultam em benefícios diretos aos professores, alunos e famílias. 

Nesse contexto, apresenta-se a contribuição do estágio para a formação dos estudantes, a partir da 

experiência na extensão. Esse processo revela-se importante por possibilitar o exercício da relação teoria-

prática, articulando os conteúdos apreendidos no campo do ensino com as vivências concretas da vida social 

instituídas no cotidiano do exercício profissional. 

Metodologia: 

Os procedimentos metodológicos usados para este trabalho pautam-se no relato de experiências 

referenciado em estudos bibliográficos. A pesquisa bibliográfica oferece insumos para refletir criticamente o 

sobre o tema pesquisado, evidenciando “pontos importantes do problema em questão” (LUNA, 2002, p. 88). 

A participação da estagiaria ocorreu em três encontros com as famílias no período de abril a junho de 2016. 

Os encontros pautaram-se nos seguintes temas: relação escola-família; educação, família e escola; educação 

familiar e educação escolar: existe diferença? A metodologia participativa adotada no trabalho permitiu 

levantar as expectativas das famílias em relação ao Projeto e os entraves na relação escola-família, bem 

como conhecer suas dificuldades materiais e relacionais e as implicações dessa situação na vida escolar de 

seus filhos e na sua relação com a escola. A abordagem empregada possibilitou discutir estratégias para o 

enfrentamento dessas questões, além de possibilitar a identificação das peculiaridades do grupo e planejar 

ações compreensíveis e significativas para os mesmos. 

Resultado: 

A partir da experiência vivida no campo de estágio foi possível analisar que as famílias preocupam-se com a 

educação dos seus filhos e que a falta de diálogo entre escola e a família dificulta a resolução de alguns 

conflitos. Evidencia-se que a desigualdade social está presente na vida dos participantes do Projeto. Alguns 

problemas no território foram destacados como a questão do tráfico, o bairro ser afastado da cidade e estar 

abandonado pelos órgãos públicos e os atos de vandalismo da própria população por falta de informação. 

Questões como dificuldades no convívio familiar e entraves nas relações de afeto também foram pontuadas 

pelas famílias. O Serviço Social se torna presente nas orientações socieducativas junto às famílias. As 

explicações, informações e as dinâmicas empregadas influenciam sobremaneira nesse processo. Constata-se 

que as famílias retornam para seu convívio familiar como visões diferenciadas, sobre vários aspectos, como 

direitos, deveres, educação, respeito e afeto. 

Conclusão: 

O trabalho com as famílias realizado no projeto “Assessoria do Serviço Social aos profissionais da educação 

do município de Taubaté” contribui para enriquecer o processo de consciência da comunidade, onde 

familiares podem conhecer mais o cotidiano dos seus filhos na escola e trazer suas particularidades acerca 

do contexto familiar. As famílias demonstraram no decorrer do Projeto a importância do trabalho para 

buscar saídas no território para as expressões da questão social, que são latentes e necessitam de 

compreensão e mudanças do ponto de vista da participação da comunidade e readequação dos serviços 

públicos. 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FISICA E SAUDE 

(PAFS)  

SEMX201633445 

 

FELIPE BRUNO CORBANI GONÇALVES, ANDREY LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): LIDIA AMALIA CARDAMONI DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) iniciou em 2008 e vem desenvolvendo várias atividades, 

entre elas a prática de Ginástica Artística (GA) para crianças e adolescentes e tem como objetivo 

proporcionar a experiência e a prática de uma modalidade esportiva olímpica. A ginástica artística é um 

esporte que requer força, agilidade, coordenação, controle do corpo, flexibilidade, equilíbrio e elegância. 

Metodologia: 

A prática da ginastica artistica ocorre no Campus Bom Conselho, nas imedições do Departamento de 

Educação Física. As aulas são oferecidas duas vezes por semana, segundas e quintas das 16h30 às 18h00. As 

aulas são iniciadas com um aquecimento ou um trabalho de forca, após é feita uma divisão da turma em 

vários grupos para ser trabalhado um tipo de exercício com cada, assim fazendo com que os alunos realizem 

os exercícios várias vezes, pois com a repetição dos exercícios o aluno melhora a concentração e automatiza 

os movimentos. Cada grupo é acompanhado por dois estagiários que realizam a proteção dos exercícios, 

assim diminuindo o risco de lesões e acidentes. Durante a aula é realizado um rodízio, para que todos os 

alunos passem por todos os aparelhos ou exercícios. Ao final da aula é realizado um trabalho de 

flexibilidade e força abdominal. Os alunos são observados e avaliados para que haja sempre uma evolução 

na atividade. 

Resultado: 

As atividades visando trazer uma vivencia na pratica da modalidade de ginastica artistica, baseando-se em 

treinamento desportivo a prática das atividades tem se mostrado eficiente em promover a interação, trazendo 

qualidade na cordenação motora dos praticantes, da noção espacial, lateralidade, força muscular, 

flexibilidade, equilibrio e elegancia. Tendo em mente que a turma possui uma grande variedade de faixas 

etarias o treinamento deve ser passado em baixa intensidade e as vezes parcialmente com grupos 

especificos, seguindo esta linha de pensamento a turma apresenta diferentes niveis de habilidade na 

modalidade, o treinamento acaba tendo um leve retardo por conta dos menos habilidosos, pois eles precisam 

de mais atençao do que os mais habilidosos tanto na correção da tecnica quanto na proteção. 

Conclusão: 

A ação se mostra muito interessante e com muitas possibilidades de aprendizado para os estagiários. 

Configuram uma oportunidade única para aplicação da teoria discutida na Graduação. A atividade 

proporciona aprendizado na modalidade, adquirindo experiência na técnica, na correção de movimentos e 

nas proteções de exercícios para posteriormente poder ministrar aulas de iniciação em projetos ou escolas 

por meio de estratégias adaptadas. 
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TRABALHO INTERDISCIPLINAR DE ALUNOS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO NA PRODUÇÃO 

CIENTIFICA- RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201627168 

 

MARCELA ANDRESSA SIMÕES SILVA, MARIANE TORRES, ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ALEXIA 

PIRES GOMES, ANGELLO TREJGIER, WESLEY RIBEIRO DE ABREU 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A produção científica é uma atividade importante durante a vida acadêmica de qualquer aluno e professor e 

merece destaque pois é por meio desta onde o conhecimento recebido na Universidade corrobora com a 

melhoria da qualidade de vida e aumento do aperfeiçoamento da vida social da comunidade assim como 

também é o resultado do desempenho dos membros acadêmicos nas atividades que permeiam a participação 

de variados cursos. É por meio da produção científica também que a Universidade se faz presente na ciência 

difundindo o conhecimento entre diferente cenários. Desta maneira esse relato objetiva mostrar como o 

trabalho em grupo entre alunos de diversos cursos pode melhorar o desempenho acadêmico e incentivar a 

pesquisa e produção científica. 

Metodologia: 

Relato realizado a partir da experiência de alunos dos cursos de psicologia, enfermagem, nutrição e também 

de uma monitora do Programa PID e uma professora do Departamento de Enfermagem, na qual se reuniram 

para realizar pesquisas e desenvolver trabalhos científicos voltados para um Programa de Atenção Integral 

ao Envelhecimento (PAIE) na qual basearam-se nas atividades oferecidas pelo programa e desenvolvidas 

pelos idosos. 

Resultado: 

A produção científica é para os graduandos uma importante ferramenta pois ela proporciona 

desenvolvimento na escrita, melhor estruturação das idéias, criatividade, trabalho em equipe, 

compartilhando informações; o que difundi o interesse na pesquisa e incentiva o aumento da produção do 

conhecimento interdisciplinar, resultando no empoderamento dos discentes na sua prática curricular e 

também na prática futura na sua área de formação. 

Conclusão: 

Estar em uma equipe interdisciplinar produzindo conhecimento é uma oportunidade que se inicia na 

graduação e acompanha o crescimento do aluno e depois enquanto profissional, oportunizando e criando a 

interdisciplinaridade em trabalhar em equipe e o incentivo em produzir conhecimento necessário para 

melhorar a prática profissional das diversas áreas. 
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DO LÚDICO À CONSCIENTIZAÇAO SOCIOAMBIENTAL: PRÁTICAS EM ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL  

SEMX201678682 

 

DANUBIA CAPORUSSO BARGOS, BIANCA MARIA RODRIGUES, SOPHIE ELERBROCK BORGES DE ABREU 

Orientador(a): FABIANO FERNANDES BARGOS 

 

Introdução: 

A Educação Ambiental relaciona-se aos processos onde o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,1999). De acordo com os PCN’s 

(BRASIL,1998) declara-se a prioridade em estimular a construção coletiva de ideias e ações que visam a 

diminuição da degradação ambiental, o conhecimento local e cotidiano e a construção de uma ética 

ecológica. Nesta perspectiva, o projeto desenvolvido, cujos resultados são aqui apresentados busca 

contribuir para o desenvolvimento de competências e formação dos bolsistas em temas socioambientais por 

meio de sua inserção em atividades de extensão a serem realizadas em uma escola pública em Lorena(SP), 

além de criar condições favoráveis para a prática da Educação Ambiental nas escolas, orientando os alunos 

ao desenvolvimento de práticas sustentáveis buscando a manutenção das condições do ambiente e uso 

racional dos recursos naturais. 

Metodologia: 

A metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado pode ser descrita em quatro 

etapas principais de trabalho: (1) revisão bibliográfica sobre questões e legislação relacionadas à educação 

ambiental e ao processo de ensino aprendizagem; (2) elaboração de material paradidático temático de apoio 

na forma cartilha abordando através de uma linguagem visual, lúdica e de fácil compreensão, o tema 

resíduos sólidos; (3) Desenvolvimento de peça teatral de fantoches cujos personagens principais são 

defensores da natureza; (4) Planejamento e realização das aulas e atividades didáticas a serem desenvolvidas 

na escola estadual Arnolfo de Azevedo, localizada no município de Lorena (SP). O tema principal a ser 

abordado durante as aulas foi selecionado considerando-se o maior problema da comunidade: resíduos 

sólidos. A partir deste assunto, foram definidos tópicos (temas) para serem desenvolvidos ao longo das 

aulas, tais como: tipos de resíduo, o que é lixo, impacto do lixo na natureza, os 3 R's, consumismo e coleta 

seletiva. Os tópicos definidos foram separados em seis aulas, seguindo uma linha de conteúdos considerados 

pertinentes à faixa etária e significativos na formação socioambiental dos alunos envolvidos no projeto. Para 

a realização das aulas, foi considerada a divisão do tempo pedagógico em 3 fases, conforme proposto por 

Bohrer et al (2009), onde a fase 1 é composta de atividades para integração do grupo, motivação e 

concentração para as futuras experiências e dura entre 10 a 20% do tempo total da aula (no caso da aula de 

50 minutos, esta fase duraria aproximadamente 8 minutos); a fase 2, de sensibilização e experimentação, 

com duração entre 70 a 75% do tempo total do encontro (aproximadamente 37 minutos) e a fase 3, de 

reflexão sobre as atividades realizadas e proposição a partir do que foi aprendido, durando de 10 a 15% da 

aula (cerca de 5 minutos). 

Resultado: 

As aulas na Escola Estadual Arnolfo de Azevedo aconteceram uma vez por semana, no período da tarde 

entre os dias 20 de abril a 24 de maio do 2016. Os temas das quatro primeiras aulas foram: (1) tipos de 

resíduo e o que é lixo; (2) Ecossistemas; preservação ambiental e impactos do lixo na natureza; (3) Os 3 R's 

e consumismo; (4) Separação de resíduos e coleta seletiva. Nas duas ultimas aulas aconteceram uma oficina 

de confecção de brinquedos com materiais recicláveis, e a encenação de uma peça teatral de fantoches, 

respectivamente. Ao final de cada aula foi entregue aos alunos um exemplar da cartilha de quatro páginas, 

sendo duas páginas compostas por conteúdo teórico, uma página de atividades educativas, como caça-

palavras, labirinto e palavras cruzadas envolvendo, também, a temática da aula; e uma parte de uma história 

em quadrinhos criada exclusivamente para o desenvolvimento do projeto. 
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Conclusão: 

Ao longo da realização das aulas, notou-se que as crianças, em geral, tiveram facilidade para assimilar os 

temas do projeto. Em relação aos 3 R’s, os alunos compreenderam as soluções que podem ser dadas ao lixo, 

apesar de apresentarem uma dificuldade um pouco maior na compreensão dos processos de reciclagem dos 

materiais, o que se explica pelo fato de se tratar de crianças do sexto ano do ensino fundamental. O material 

elaborado e a proposta de divisão do tempo pedagógico em três fases se mostraram adequados para o 

alcance dos objetivos do trabalho. 
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HISTÓRIA EM AÇÃO: INVENTÁRIO DE CONGADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM PARCERIAS E 

OLHARES  

SEMX201664193 

 

VICTOR HUGO JULIANI, LUCAS JOFRE DA SILVA 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

A partir de convênio com o CECP-Centro de Estudos da Cultura Popular, de São José dos Campos, a equipe 

do Programa de Extensão Universitária História em Ação participa do projeto Inventário do Congado do 

Estado de São Paulo proposto pelo IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O 

congado é uma manifestação cultural, folclórica e religiosa vivenciada no Brasil de origens africanas e 

ibéricas. Em princípio o Congado se divide em sete linhas: Moçambique, o Congo, o Catopé, o Vilão, o 

Caboclo, o Marinheiro e o Cavaleiro de São Jorge. O objetivo do Inventário é produzir a documentação que 

irá fornecer os dados históricos e etnográficos para o registro do Congado como patrimônio imaterial 

brasileiro. 

Metodologia: 

A metodologia proposta pelo IPHAN para o Inventário engloba a investigação dos bens culturais 

selecionados visando compreender a sua inserção no universo cultural inventariado, os sentidos referenciais 

que possuem para os grupos envolvidos e descrever suas características e dinâmicas. O inventário na etapa 

preliminar abrange diversos aspectos. A equipe do Programa de Extensão Universitária História em Ação 

atua na produção do levantamento bibliográfico em plataformas on-line, como Sophia-UNITAU, Dedalus-

USP, Elysio, além de visita a vários acervos de bibliotecas no Vale do Paraíba e da capital São Paulo: 

Biblioteca Florestan Fernandes-USP, Bibliotecas da Universidade de Taubaté-UNITAU, acervo do IEV- 

Instituto de estudos Valeparaibanos e do CECP, entre outros. O levantamento também foi de registros 

documentais em acervos de arquivos, tais como o do projeto Taubaté Tempo e Memória, do Museu 

Histórico de Taubaté Prof. Paulo Camilher Florençano. Também acompanhamos o trabalho de campo 

realizado em diversas cidades do estado, atuando junto com o coordenador do Inventário, o historiador 

Fábio Bueno do CECP, na documentação de várias entrevista e celebrações, manifestações festivas como a 

“festa de São Benedito em Aparecida do Norte”, “Arraiá da Gente em Natividade da Serra”, “Encontro de 

Congadas em Lagoinha”, além de apresentações particulares como o “encontro amigos da mestra Joaquina” 

da congada Alta do cristo na cidade de Taubaté-SP.. 

Resultado: 

O material coletado foi sistematizado dentro das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais 

(INRC): Anexo 1, Livros e outras publicações não seriadas, publicações seriadas, pequenos impressos 

(folders, cartazes etc.); Anexo 2, Fotografias e artes visuais, vídeos, gravações sonoras, cd-rom e outros 

registros digitais (sites); Anexo 4, Lista de contatos. O conteúdo dessas fichas foi fundamental para a 

compreensão do Congado como uma manifestação histórica viva no tempo presente. Com o conjunto da 

documentação, está sendo possível reconhecer, identificar os detentores dessa referência cultural dentro do 

recorte territorial, o Sítio Estado de São Paulo. Além disso, serviu de fonte para a elaboração do Relatório 

Parcial e para o Georeferrenciamento dos grupos. 

Conclusão: 

O trabalho da equipe além de contribuir para o processo do levantamento de dados para o preenchimento do 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), também abrangeu a formação dos estudantes 

envolvidos para pesquisa, aprimorando conhecimentos teóricos sobre trabalho científico a partir da 

experiência empírica. Foram visitados vários acervos de institutos, bibliotecas universitárias, particulares e 

públicas e aprendemos a fazer levantamentos e catalogações bibliográficas. O trabalho de inventariar o 

congado possibilitou a inserção ao debate sobre as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio cultural 

brasileiro, e também ampliou conhecimento sobre a cultura popular brasileira. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO INGLÊS NA MELHOR IDADE E A EXPERIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO 

EM VIAGEM  

SEMX201621215 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, KARINA DA SILVA SALGADO, MARIANE TORRES, ALEXIA PIRES 

GOMES, ALINE LIZ DE FARIA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O envelhecimento é parte integrante do processo de vida de todas as pessoas, e nessa fase encontramos 

particularidades que desprendem-se do curso de vida e experiências adquiridas, assim a oportunidade de 

aprendizagem é importante para o idoso manter-se ativo e desenvolver novos conhecimentos agregados 

aqueles que já possui, desta maneira o ensino do inglês vem para contribuir e ampliar as experiências de 

toda uma vida promovendo interatividade não só entre os participantes do grupo de idosos das aulas mas 

também destes com pessoas de outra nacionalidade, como ocorreu em uma viagem promovida para Miami 

nos EUA, onde eles tiveram a oportunidade de praticar o idioma aprendido. Assim o objetivo desse trabalho 

é a importância do ensino do inglês na terceira idade e como os idosos participantes das aulas de inglês 

puderam vivenciar a comunicação em outro idioma em viagem. 

Metodologia: 

Relato de experiência obtido da vivencia da aprendizagem da língua Inglesa em um Programa de Atenção 

Integral ao Envelhecimento (PAIE) durante as aulas de Inglês do nível de conversação que aconteceram uma 

vez por semana durante o ano de 2015 e em como os idosos participantes o utilizaram na viagem à Miami. 

Resultado: 

O curso de inglês realizado com os idosos é composto de 3 níveis básicos, com noções de gramatica, muita 

prática e interatividade de conversação, vocabulário, e expressões idiomáticas onde ao final desses níveis 

básicos é oferecido um curso de conversação que visa unicamente a prática do idioma e pode ser 

frequentado pelos alunos por tempo indeterminado. O objetivo do curso é a comunicação, com foco na 

compreensão utilizando musicas, filmes e também uma viagem realizada no ano de 2015 para promover a 

conversação dos idosos com nativos americanos melhorando a prática de conversação e interação, o que 

proporcionou um grande entrosamento do grupo, trabalhando desta maneira a parte social, que é também 

muito importante para alunos da maturidade. 

Conclusão: 

O ensino do inglês para a terceira idade é importante pois agrega ainda mais experiências ao idoso e 

proporciona a maior interatividade dele em um grupo, bem como no desenvolvimento sociocultural, visto a 

possibilidade aumentada de interação entre estes também com pessoas de outra nacionalidade, assim como 

ocorreu na viagem à Miami onde eles tiveram a oportunidade de praticar o idioma aprendido e conhecer 

uma nova cultura. 
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O MOSAICO COMO INSTRUMENTO DE AUTOCONHECIMENTO EM ARTETERAPIA NO PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO  

SEMX201644682 

 

ALEXIA PIRES GOMES, CECÍLIA M. DE MOURA SILVA, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, 

ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

Orientador(a): ANA MARIA LOURENÇO FERRARI GONTIJO 

 

Introdução: 

O mosaico pode ser considerado uma imagem ou padrão visual que é criado a partir da aglomeração de 

pequenas peças coloridas de diferentes materiais sobre determinada superfície. A desconstrução (cacos, 

retalhos) permite trabalhos terapêuticos, pois a organização externa do mosaico, permite a ordenação 

interna. Assim a proposta desta atividade com o grupo, buscou atribuir, reconstruir as relações subjetivas, 

internas em que cada uma está inserida. 

Metodologia: 

É um relato de experiência realizada através da observação participante da oficina de arteterapia realizada 

no Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento da Universidade de Taubaté, que acontece 

semanalmente. O trabalho foi realizado no primeiro semestre do ano de 2016. A população foram 10 

mulheres na faixa etária de 55 a 83 anos participantes do Projeto. Foi realizado um recorte dos trabalhos 

realizados e neste estudo a atividade apresentada foi a realização de mosaico, como uma técnica da 

arteterapia com o objetivo de resgatar o potencial criativo de cada uma. A atividade foi proposta para cada 

participante do grupo desenvolver seu mosaico individualmente. Depois da finalização da montagem dos 

mosaicos, cada uma apresentou seu trabalho, descrevendo a percepção de cada uma em relação a sua 

própria criação, o que refletia sobre sua realidade de vida. 

Resultado: 

Após essa discussão, observou-se que de acordo com os auto relatos do grupo, o mosaico representou 

aspectos de personalidade e conscientização de limitações e possibilidades, auxiliando também, uma 

reflexão positiva destas descobertas sobre si mesmo. 

Conclusão: 

Dessa forma, observou-se que o mosaico como instrumento terapêutico na arteterapia, pôde permitir aos 

participantes do grupo o resgate e reflexão de sua história pessoal, proporcionando uma amplificação do 

autoconhecimento e consequentemente uma organização do mosaico interno de memórias e emoções. 
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BICA DO BUGRE: “QUEM BEBER DESSA ÁGUA UM DIA HÁ DE VOLTAR PARA TAUBATÉ.”  

SEMX201604661 

 

DAVID ALBISSÚ PERETTA DA SILVA, TULIO DA COSTA MOREIRA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A partir da história da Bica do Bugre é possível compreender melhor a cultura e a sociedade de Taubaté. 

Construída em meados do século XIX a Bica foi uma das fontes arquitetadas para a ampliação do sistema de 

água de Taubaté. Conseguintemente, esta pesquisa visa discorrer sobre a história deste patrimônio 

correlacionando com sua influência em outros âmbitos. Partindo da história da Bica do Bugre 

apresentaremos uma visão do período de ampliação do sistema de abastecimento e os motivos para sua 

preservação, se tornando um dos pontos turísticos de Taubaté. 

Metodologia: 

A metodologia da pesquisa fundamentou-se a partir da análise de livros sobre o período de ampliação do 

sistema de água por meio de bicas e sobre as lendas e tradições taubateanas, presentes na biblioteca de 

Ciências Sociais, Letras e Serviço Social da Universidade de Taubaté. Na Divisão de Museus, Patrimônio e 

Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté foi realizado um levantamento em jornais, revistas e 

documentos que continham informações sobre a Bica do Bugre. Tais métodos possibilitaram a seleção de 

documentos sobre o patrimônio para a análise e interpretação realizada por esta pesquisa. 

Resultado: 

Os resultados parciais da presente pesquisa demonstram a importância deste logradouro público para a 

formação histórica, cultural, social e econômica da cidade de Taubaté. A Bica do Bugre demonstrou ser uma 

das poucas bicas construídas naquela época que ainda é preservada no imaginário popular. Localizada 

próxima ao Mercado Municipal, ocorrendo até hoje o seu uso por parte dos frequentadores. Com base nos 

documentos pesquisados constatou-se a importância da Bica do Bugre nos âmbitos social e econômico, 

destacando as mulheres, apelidadas de Nhá Chica, que faziam o transporte da água para as moradias. Além 

disso, no campo cultural esse patrimônio carrega em si um mito que está na memória do taubateano. A lenda 

nos relata que aquele que beber da água da Bica do Bugre um dia há de voltar para Taubaté. 

Conclusão: 

A pesquisa demonstrou a importância histórica que o patrimônio tem para a cidade de Taubaté. Foi possível 

compreender que a história do patrimônio não se restringe apenas a história da Bica do Bugre e seu aspecto 

arquitetônico mas, também, presente na memória e nas lendas associadas desde o período da ocupação dos 

índios na região. 
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AVALIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE HÍDRICA NA 

RPPN FAZENDA RENÓPOLIS – SANTO ANTÔNIO DO PINHAL–SP  

SEMX201610640 

 

JOSE XAVIER GERMANO, SERGIO LUIZ LOUSADA 

Orientador(a): ADEMIR F. MORELLI 

 

Introdução: 

Este projeto de extensão foi estabelecido pelo convênio entre a Fazenda Renópolis e a Universidade de 

Taubaté e se justifica pela necessidade de elaboração de estudos do estado de conservação das nascentes, da 

disponibilidade e qualidade hídrica na Fazenda e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Renópolis. A Fazenda Renópolis teve grande parte de sua área reconhecida como RPPN, denominada como 

RPPN Fazenda Renópolis, reconhecida pela Resolução SMA–24, de 6-6-2011, com área de 83 hectares, 

localizada na Serra da Mantiqueira, objetiva proteger a Mata Atlântica, um dos maiores repositórios de 

biodiversidade e um dos mais importantes e mais ameaçados biomas do mundo. É um local para 

desenvolvimento de turismo sustentável com práticas de educação ambiental, turismo ecológico e cultural e 

o desenvolvimento de pesquisas científicas. O objetivo do trabalho é avaliar o estado de conservação de 

nascentes, a disponibilidade e a qualidade hídrica na Fazenda e RPPN Fazenda Renópolis. 

Metodologia: 

A metodologia envolveu as seguintes etapas: 1) Avaliação do estado de conservação da microbacia na área 

da Fazenda e RPPN Renópolis pelo mapeamento da cobertura vegetal natural e uso da terra; 2) Avaliação do 

estado de conservação das nascentes caracterizando o estágio de regeneração da vegetação na APP de 

nascentes e os fatores de degradação; Para cada nascente que consta no mapa 1:10.000 do IGC e para as 

identificadas em campo foram avaliadas as condições de conservação da vegetação conforme critérios 

adotados na Res. CONAMA nº 1 de 1994. 3) Avaliação da disponibilidade hídrica das principais nascentes e 

cursos d’água no período chuvoso e seco. As nascentes foram classificadas entre perenes e temporárias, 

sendo avaliada a disponibilidade hídrica pelo uso do método direto (coleta de água por balde graduado e 

medição do tempo) e método indireto por flutuador (vazão estimada pelo tempo e pelo diâmetro do canal de 

água). Devido a inacessibilidade, as medições de vazão foram realizadas para o conjunto de nascentes. 4) 

Levantamento do consumo e uso da água na propriedade. Por aplicação de questionário e avaliação em 

campo foram identificados os principais usos da água e estimado o consumo para quantificar o volume real 

de água disponibilizado e para um planejamento do uso racional da água. 5) Levantamento das fontes 

difusas de poluição na propriedade e avaliação do efeito na qualidade hídrica. Por aplicação de questionário 

e avaliação em campo foram levantadas as principais fontes difusas de poluição e seus efeitos na qualidade 

hídrica relacionados. 6) Determinação da disponibilidade hídrica. As informações de vazão e consumo dos 

diferentes pontos de coleta foram integradas e avaliadas para permitir uma análise mais completa da 

disponibilidade e qualidade hídrica. 7) Monitoramento e auxilio técnico aos proprietários no planejamento 

do uso dos recursos hídricos da Fazenda e da RPPN Fazenda Renópolis. 

Resultado: 

O estado de conservação da microbacia é bom, com 80% recoberta com vegetação natural e 20% com 

pastagem e pinus (fig.1). As APPs das 11 nascentes e dos 2 ribeirões (Bosque e Gruta) estão preservados 

com vegetação natural em estágios médio e avançado. A disponibilidade hídrica para o conjunto das 

nascentes destes dois ribeirões revelou vazão de 0,75l/s (Bosque) e 1,14l/s (Gruta) para o período chuvoso e 

0,25l/s (Bosque) e 0,28l/s (Gruta) no período seco, com vazão reduzida para 1/3 no bosque e 1/4 na gruta. 

As vazões dos Ribeirões do Bosque e da Gruta foram, respectivamente, de 16l/s e 10l/s no período chuvoso 

e 5l/s e 2l/s, com redução de 1/3 e 1/5 entre períodos. O consumo avaliado foi de 14.400 l/mês para uso 

doméstico. Os parâmetros macroscópicos resultaram em 36 pontos de 39. Não foram encontradas fontes de 

poluição, pois há 3 fossas sépticas com tanque anaeróbico. 

Conclusão: 
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Conclui-se com os resultados preliminares que a microbacia e suas nascentes estão preservadas e a 

qualidade hídrica é boa e dentro dos padrões, como revelada pela quantificação dos parâmetros. Explicado 

pelo fato da área estar em processo de restauração avançado e estar protegida como RPPN. As nascentes 

apresentaram regime de vazão perene, com redução no período seco de 1/3, variação considerada normal 

para nascentes de cabeceira, conforme Castro (1999) e Junqueira Jr. et al. (2010). Não há fontes difusas de 

poluição significativas, não há criação de animais e a agricultura é orgânica, sendo o consumo predominante 

o doméstico e insignificante. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO: COMUNICANDO HISTÓRIAS ONTEM E HOJE PARA O VALE DO 

PARAÍBA  

SEMX201677444 

 

LUCAS JOFRE DA SILVA, ANA CECÍLIA AMARAL DA COSTA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Esta pesquisa faz parte do projeto Taubaté Tempo e Memória, objetivando um levantamento dos bens 

materiais, imateriais, industriais e ambientais da cidade. Por ser uma importante instituição para a história 

da educação no país, a UNITAU se tornou objeto de nossa pesquisa. Como foco, estudamos a história dos 

prédios do Departamento de Comunicação Social, que foi criado em 1979. Em 1983, o curso de 

Comunicação Social passou a ser reconhecido pelo Conselho Federal de Educação. O Departamento é 

formado por duas unidades: um com salas de aula e outro, onde está a infraestrutura laboratorial de 

Comunicação com os núcleos de fotografia, rádio e TV. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, de pesquisa nos arquivos do Centro de 

Documentação de Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté, nos documentos localizados no 

Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté e no acervo do projeto Taubaté Tempo e 

Memória. Além disso, nos utilizamos da metodologia da História Oral, fazendo entrevistas com os antigos 

diretores do departamento, com ex-alunos e com os idealizadores do projeto da construção do prédio II do 

complexo. 

Resultado: 

Promovemos o levantamento do histórico e inventariamos os prédios do complexo do Departamento de 

Comunicação Social da Universidade de Taubaté no projeto de extensão Taubaté Tempo e Memória. 

Constatamos a importância da história destes prédios para a nossa cidade e para o Vale do Paraíba, pois este 

contem grande parte da História da Educação Universitária e na formação de destacados profissionais na 

área da comunicação, publicidade e relações públicas. 

Conclusão: 

Concluímos que o complexo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté e seus 

cursos proporcionaram uma grande contribuição para a história da universidade e para o pais, por formar 

profissionais que atuam tanto na cidade quanto fora dela, além de sua importância na pesquisa e divulgação 

de trabalhos dentro de sua área. 
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FATORES DESENCADEADORES DA OBESIDADE INFANTIL NA VISÃO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA  

SEMX201656491 

 

LUIZ ANTONIO ALCANTARA CEMBRANELI JUNIOR, LUCIA FRANCISCA DE SOUSA, RODRIGO MOREIRA DE 

MELO FARIA, MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS 

Orientador(a): LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A obesidade é uma doença crônica, definida como excesso de gordura corporal, em que ocorre 

concomitância de fatores de risco genéticos e ambientais. Na infância a incompreensão do problema e 

principalmente o ambiente/escola são fatores estimuladores do problema, que apresenta indicadores de 

relação com doenças degenerativas da vida adulta (Mello et al, 2004). Os fatores genéticos aparecem como 

os maiores determinantes da massa corporal; no entanto, as situações ambientais podem diminuir ou 

aumentar a influência desses fatores (Sotelo et al, 2004). Tem destaque especial na área pediátrica e 

nutricional, podendo ser considerado um grave problema de saúde pública, preferencialmente em países de 

primeiro mundo, e também no Brasil, devido aos avanços tecnológicos e industrialização dos alimentos 

(Mara; Luiz, 2002). OBJ.: Por meio da percepção subjetiva de estagiários-estudantes em educação física, 

determinar os fatores influenciadores da obesidade infantil num projeto de ação social. 

Metodologia: 

A análise do problema feita pelos alunos de graduação de um curso de Educação Física da UNITAU 

aconteceu dentro de um projeto de ação social com crianças obesas, onde as mesmas praticam atividade 

física supervisionada, com intuito de minimizar os efeitos nocivos da obesidade, e propiciar a integração 

social das crianças. A observação e o contato direto com as crianças se deu durante as aulas de Educação 

Física do projeto, onde os graduandos de educação física auxiliaram o professor responsável pelo projeto. 

Os resultados e discussões estão embasados em literatura especifica da área e nas observações supracitadas. 

Foi feito um estudo bibliográfico do período 2000 á 2013, através de artigos científicos sobre obesidade 

infantil, publicados nos bancos de dados da internet: sites da Scielo, Pubmed, Bireme, através das palavras 

chaves “obesidade infantil”. 

Resultado: 

Foi verificado que, devido a grande procura por parte da população urbana as atividades deste projeto, 

existe uma elevada preocupação com o problema, que vem de encontro a citação de (Araújo, 2010) quanto a 

prevalência da obesidade na população brasileira ter aumentando aproximadamente 40%, devido à melhoria 

das condições de vida e avanços tecnológicos. E que este aumento representa significativa mudança no seu 

perfil epidemiológico, como uma progressiva queda na mortalidade por doenças infecciosas transmissíveis, 

bem como uma elevação progressiva das doenças e agravos não transmissíveis (Torres, 2010). Ainda nas 

observações feitas, foi diagnosticada a dificuldade em entender a origem do problema, pois a obesidade 

pode ser classificada como exógena e endógena, onde em 95% dos casos o histórico familiar, o excesso de 

ingestão alimentar, sedentarismo, desmame precoce, introdução precoce de alimentos sólidos, substituições 

de refeições por lanches e dificuldade nas relações interpessoais (Luiz, 2005). 

Conclusão: 

Projetos de ação social que ofereçam condições para diminuir o problema da obesidade infantil na sociedade 

moderna são de extrema importância, e servem além do amparo as crianças inclusas neste contexto, como 

instrumento de prática de estágio para universitários de cursos de educação física. Foi observado que o 

número de crianças atendidas no projeto é pequeno se comparado com a procura por atividades desta 

natureza na cidade. 

 

 

 



  

98 

 

ATIVIDADE FÍSICA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS DE UMA AUTARQUIA 

MUNICIPAL NA VISÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

SEMX201616934 

 

LUIZ ANTONIO ALCANTARA CEMBRANELI JUNIOR, MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS, LUCIA FRANCISCA 

DE SOUSA, RODRIGO MOREIRA DE MELO FARIA 

Orientador(a): LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A falta da pratica de atividade física é problema comum na sociedade, podendo apresentar risco de doenças 

cardiovasculares, doenças crônico-degenerativas, entre outras. Isto representa um ponto negativo na 

promoção da qualidade de vida. Segundo o National Center for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotion nos USA, mais de 60% dos adultos são considerados sedentários. No Brasil, dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam 80,8% de adultos sedentários. (Knuth et al, 2011) As 

empresas e instituições tem uma crescente preocupação com a qualidade de vida de seus funcionários, e nas 

últimas décadas vem procurando promover atividades que propiciem maior qualidade de vida. Este trabalho 

apresenta a visão subjetiva-analítica de alunos/estagiários de graduação em Educação Física, sobre os 

problemas que dificultam a prática da musculação por parte funcionários de uma instituição de ensino 

superior do Vale do Paraíba-SP, num projeto que a instituição oferece gratuitamente. 

Metodologia: 

O presente de estudo caracteriza-se por uma análise subjetiva, e no contato direto durante a prática do 

estágio junto aos funcionários da instituição que participam das aulas de musculação de um projeto de 

atividade física para os funcionários de uma Instituição de Ensino superior do Vale do Paraíba-SP. Os relatos 

sobre o tema foram selecionados junto a 15 funcionários, de ambos os gêneros, durante as aulas de 

musculação, onde não se levou em consideração idade específica ou área de atuação profissional exercida 

pelos funcionários. Este contato foi mantido de maneira informal, e serão apresentados de maneira subjetiva 

pela observação e avaliação dos problemas apresentados pelos funcionários aos estagiários durante as aulas 

práticas. 

Resultado: 

Cerca de 3/4 dos funcionários praticantes não realizavam nenhuma atividade física regularmente, isto pode 

apontar para falta de entendimento por estes profissionais da importância da atividade física na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Dentre os motivos observados para que não executem esta atividade, 

oferecida gratuitamente pela Instituição, a maioria deles mencionou a dificuldade de conciliar os horários de 

serviço, aos horários das aulas de musculação. Outros motivos observados em menor escala, são a falta de 

disposição em praticar exercícios físicos após um dia de trabalho, e também que não gostam de musculação, 

apontando a importância da Instituição em oferecer outras modalidades de atividade física. 

Conclusão: 

Embora o conhecimento sobre os benefícios da atividade física sejam amplamente difundidas na sociedade, 

por falta de hábito ou tempo, muitos funcionários não dedicam a atenção necessária para uma prática regular 

de atividade física, gerando sedentarismo que pode desencadear uma serie de problemas de saúde. 
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ALONGAMENTO: PREVENÇÃO DE LESÕES E FORTALECIMENTO MÚSCULO ARTICULARES  

SEMX201661888 

 

WESLEY RIBEIRO DE ABREU, MARIANE TORRES, ALEXIA PIRES GOMES 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O processo do envelhecimento tem despertado cada vez mais o interesse dos profissionais da área do 

movimento corporal, com o aumento da expectativa de vida da população idosa, o avanço da idade ocorre 

conseqüentemente o declínio da capacidade anaeróbica e aeróbica. Em decorrência da perda de massa 

muscular e das limitações no sistema cardiopulmonar, havendo interferência na qualidade de vida dos idosos 

e um declínio nas suas capacidades físicas e motoras. Nesse sentido, a atividade física pode trazer grandes 

benefícios como: aumento da massa muscular e óssea, reduzindo a perda do equilíbrio e proporciona maior 

tolerância ao esforço. 

Metodologia: 

A oficina de Alongamento e Postura é desenvolvida na Universidade de Taubaté, através do Programa de 

Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE), oferecida ao público idoso, utilizando dos seguintes materiais 

para realização das atividades propostas: colchonetes, escada de barras e bastões de madeira. As atividades 

ocorrem duas vezes por semana em uma das salas do Campus do Campus do Bom Conselho, com a 

desenvolvimento e aplicação de exercícios específicos para membros superiores e inferiores, 

proporcionando fortalecimento e melhora motora no idoso. Os atendimentos são ministrados por uma 

profissional de fisioterapia com o apoio de um estagiário do curso de Educação Física. 

Resultado: 

Diante das atividades ocorridas nas oficinas foi observado uma melhora na locomoção, na postura e na força 

muscular dos participantes. No que se refere as orientações quanto aos exercícios, os participantes 

demonstraram ao longo da oficina um aperfeiçoamento, memorizando e reproduzindo as orientações dos 

exercícios propostos. Foi observado ainda um convívio, descontraído , alegre no grupo indicativo de uma 

convivência familiar também harmônica. 

Conclusão: 

Após as atividades vivenciadas na oficina de alongamento foi possível observar os participantes mais 

motivados para o desenvolvimento das atividades propostas, mencionando ânimo e alegria na convivência 

familiar e para executar tarefas domiciliares. Concluindo que, foi evidenciando assim, que o alongamento é 

eficaz no envelhecimento no fortalecimento muscular, beneficiando emocionalmente nas diversas áreas do 

cotidiano. 
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A CIÊNCIA DA GASTRONOMIA: UMA PROPOSTA DE ENSINO TRANSDISCIPLINAR  

SEMX201649131 

 

NELSON APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Orientador(a): ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A eletiva “A Ciência da Gastronomia” em uma de suas premissas fomenta o educando a vivenciar a Ciência 

e a Língua Portuguesa dentro de um laboratório (cozinha), onde ele poderá internacionalizar conceitos e 

modificar comportamento. Por quanto, esta eletiva consiste em contribuir para a elaboração do Projeto de 

Vida e propiciar ao estudante à oportunidade de adquirir conceitos sobre a Gastronomia e a 

multidimensionalidade do mundo para desenvolver a habilidade do trabalho em equipe e vivenciar situações 

reais deste contexto. A visão transdisciplinar traz uma nova perspectiva à vida humana, extirpando a farsa da 

fragmentação do conhecimento e abrangendo tudo o que faz do ser humano um ser inteligente e hábil em 

suas relações com o mundo. 

Metodologia: 

Para melhor organização e estratégia de ensino, os professores responsáveis formaram 7 times com 5 alunos 

cada, sendo que cada time desenvolveria a sua marca (logo) que representaria - os ao longo do semestre. 

Entretanto, para a realização das atividades fora acordado com os estudantes, registrado em Ata, alguns 

critérios para melhor e maior desempenho nas aulas, sendo uma delas a importância da higiene ao manusear 

alimentos. Os professores responsáveis pela eletiva utilizavam a rede social (Facebook) como instrumento 

de comunicação com os estudantes, postavam materiais para leitura, os ingredientes para cada receita, 

utensílios e os materiais para decoração e elaboração de cada prato de acordo com a temática abordada. As 

aulas práticas eram realizadas no refeitório da Escola, espaço adequado para o desenvolvimento de cada 

atividade, tendo auxílio e parceria da equipe de merendeiras que fizeram a diferença nas aulas práticas. 

Todavia, relembrando que cada estudante degustava todas as receitas e pratos elaborados por cada time. Por 

fim, ao término do semestre os estudantes participaram da culminância das eletivas, momento destinado 

para a apresentação das habilidades adquiridas nas aulas e a exposição dos pratos elaborados por eles para 

toda comunidade escolar. 

Resultado: 

Para a aquisição das habilidades foram escolhidas as seguintes atividades (teoria científica/ prática): Boas 

práticas na cozinha; A cozinha é um laboratório?; Emulsão (Preparação de maionese e elaboração de 

Canapés); Almagamação (Amendoim doce); Osmose e Pressão de Vapor (Queijinho de Pipoca/Pipoca); 

Sensorial e o cientifico na explicação do cheiro (Pipoca); Densidade e Carboidratos (Oficina do Nhoque); 

Reações de Maillard (Oficina do Hambúrguer Gourmet); Processo do leite concentrado, pó e condensado – 

Liofilização (Oficina do Bombom de leite em pó); Alimentação saudável e reaproveitamento alimentar 

(Bolo e Suco nutritivo /Parceria do SESC); Estudo das essências (Oficina do Panetone); Polimorfismo 

(Oficina do Ovo de Páscoa); Pressão de Vapor e Função exponencial (Mil folhas); Lubrificante molecular 

(Pão de queijo); Propriedades Fundentes (Tapioca, Dadinho de Tapioca, Browinioca e Chapadão); 

Propriedades antiaderentes (Panqueca); Propriedades Coligativas (Sorvete Quente/ Paleta Mexicana); 

Superfície de contato e Patrimônio Cultural Imaterial (Bolinho Caipira e Bolo de Rolo). 

Conclusão: 

Os professores que se inspirarem nesta nova proposta de ensino estarão desenvolvendo em seus educandos 

habilidades do século XXI (Cognição; Interpessoal e Intrapessoal). É uma forma de romper o ciclo de 

educandos passivos e, possibilitá-los a iniciar uma trajetória no mundo da culinária, conhecimento que 

levarão para a vida inteira. 
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DANÇAS CIRCULARES: O ALEGRE CAMINHAR NA LINHA DA DANÇA, NO TEMPO DE CADA UM.  

SEMX201669224 

 

WESLEY RIBEIRO DE ABREU, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ALINE LIZ DE FARIA, 

MARIANE TORRES 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A prática das danças circulares proporcionam bem estar físico, emocional e mental aos participantes, mãos 

unidas, passo junta passo, balança-balança, olhares trocados o grupo resgata o sentido de viver alegremente 

em comunidade, recebendo e oferecendo apoio. Resgata a criança que repousa no interior de cada ser e lhe 

dá força nos momentos necessários. Nas danças cujos passos ora levam para a direita, ora para a esquerda, 

para a frente, para trás, giros, cruza a frente, cruza atrás os hemisférios cerebrais são trabalhados criando 

novas sinapses, reduzem o envelhecimento da mente, o movimento acompanhado do som desperta alegria e 

bem estar. 

Metodologia: 

Durante as duas horas de atividade são explicadas as danças com apresentação inicial da musica, a seguir 

demonstração dos passos, gestualidade das mãos e movimento corporal. Dançar em círculo, celebrar os 

ritmos cíclicos da vida faz emergir no ser humano uma nova consciência, expressando valores que se 

perderam com o passar dos tempos. 

Resultado: 

A prática dessa atividade propicia ao homem contemporâneo se reconectar com os ciclos da natureza e com 

a essência da vida, na terceira idade eleva a auto estima, a convivência entre o grupo faz surgir uma família 

que compartilha o bem viver. 

Conclusão: 

A dança circular nada exige, acolhe as diferenças, aguarda o tempo de cada um, acontece na simplicidade, 

respeitando o ritmo da vida. 
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CONSTRUINDO A PESQUISA NA EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ: “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 

CONHECIMENTO POPULAR SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI  

SEMX201652944 

 

MARIANA ABDO DE ALMEIDA, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

A dificuldade do combate e a presença em todas as regiões do país favorece a disseminação de doenças 

transmitidas por Aedes aegypti. Essas doenças estão diretamente ligadas ao modelo de desenvolvimento 

social: aglomerados urbanos e produção de resíduos sólidos, gerando criadouros para Aedes. Além disso, 

apesar dessas doenças possuírem sintomas parecidos, a ocorrência de sequelas e a mortalidade são 

diferentes, o que demonstra a necessidade de diagnóstico e tratamento adequados. O Programa “Saúde na 

Educação” (PSE) nasceu da necessidade de promover ações educativas eficientes em saúde, tendo como 

participantes alunos e professores de vários cursos. Para avaliar o impacto das ações educativas sobre 

arboviroses na população geral, elaborou-se projeto de pesquisa levantando aspectos do conhecimento sobre 

as 3 doenças, seu vetor e medidas preventivas. 

Metodologia: 

Um grupo de alunas do Curso de Medicina UNITAU procurou o PSE com uma proposta de avaliar o 

conhecimento das pessoas comuns sobre Dengue, Chikungunya e Zika e seu vetor. Ocorreram várias 

reuniões e contatos para discussão de ideias sobre o tema e um possível desenho da pesquisa entre as alunas 

e a Profa. Stella Zöllner, Coordenadora do PSE e também da Vigilância Epidemiológica Municipal de 

Taubaté SP. Após revisão bibliográfica elaborou-se o projeto de pesquisa que será um estudo transversal, 

com abordagem quantitativo-descritiva e coleta de dados primários com base em questionário originalmente 

desenvolvido por um painel interdisciplinar em epidemiologia. Os pesquisadores procederão à coleta de 

dados para a presente pesquisa durante o evento oficial do Departamento de Medicina da UNITAU 

denominado “Mutirão das Ligas”, onde conversarão com as pessoas que por lá transitarem explicando a 

natureza da pesquisa, sendo que para aquelas que consentirem em participar do trabalho, os pesquisadores 

entregarão o termo de consentimento livre e esclarecido e a seguir aplicarão um questionário com perguntas 

sobre seu local de residência, formação profissional, grau de conhecimento sobre a transmissão da Dengue, 

Zika Vírus, e Chikungunya, principais sintomas, medidas preventivas que são adotadas pelo indivíduo 

visando dessa forma identificar mitos e conhecimentos inadequados sobre o assunto e praticar educação em 

saúde para que a população possa desenvolver hábitos de responsabilidade cidadã. 

Resultado: 

O projeto foi iniciado durante as férias de janeiro de 2016, as autoras realizando revisão bibliográfica 

extensa sobre histórico de implantação do Aedes sp. no país, epidemiologia, fisiopatologia e quadro clínico 

das doenças, tratamento e diagnóstico, ficando claro o importante papel da população no controle dessas 

doenças. Entretanto, poucos trabalhos foram publicados enfocando o conhecimento da população no tema. 

Esse tipo de trabalho, além de ser importante para demonstrar rapidamente em quais pontos deve-se investir, 

envolve também medida educativa imediata, sendo de grande importância para municípios como Taubaté, 

área endêmica de Dengue, com potencial risco para disseminação de Zika e Chikungunya. As autoras 

elaboraram questionário com perguntas sobre os conhecimentos básicos que a população deveria ter sobre 

as doenças. Houve certa dificuldade em elaborar as perguntas em termos simples e acessíveis para todos, 

sendo necessária revisão por agentes de saúde. Alunos de Medicina foram treinados para aplicar o 

questionário. 

Conclusão: 

Elaborar e construir um projeto de pesquisa no âmbito da extensão universitária, objetivando resultados 

práticos e de utilização imediata para o campo da Saúde Coletiva tem sido uma experiência desafiadora e 

interessante para as acadêmicas de Medicina UNITAU envolvidas. 
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PROJETO S.A.P.: BRINCAR E APRENDER  

SEMX201659773 

 

DANIELA MARIA DE LIMA, CLEUSA VIEIRA DA COSTA, ISABELA TEIXEIRA CAMARGO, JULIANA DE 

ANDRADE MANUCIO 

Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

Introdução: 

Tendo como fundamento primeiro a construção de conhecimentos por meio de atividades lúdicas, desde o 

ano de 2015 o Projeto SAP vem sendo realizado na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, atendendo 

alunos do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática que 

encontram algum tipo de dificuldade para aprender. Buscamos desenvolver um trabalho baseado nas inter-

relações entre os elementos cognitivos, afetivos e sociais da aprendizagem, resgatando a confiança, o 

interesse e a necessidade e o desejo de aprender. 

Metodologia: 

o projeto é desenvolvido em dois encontros semanais com os alunos, em período oposto ás aulas, durante os 

quais são propostas atividades que visam principalmente o desenvolvimento do raciocínio lógico das 

crianças. Nestas atividades são trabalhados, por meio de jogos e atividades lúdicas, os conteúdos 

trabalhados nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. O trabalho é realizado na Brinquedoteca da 

Escola. Em Língua Portuguesa a leitura, interpretação e produção de textos são trabalhados sob perspectivas 

variadas: por meio de desenhos, dinâmicas, criação e contação de histórias, filmagens feitas pelos próprios 

alunos, dentre outros. Assim, habilidades de linguagem oral e escrita vem sendo aprimoradas, além de serem 

estimuladas a criatividade, imaginação e capacidade de expressão verbal ou não verbal. Em Matemática, as 

atividades lúdicas são pautadas pelas operações e resolução de problemas, de acordo com o nível escolar 

correspondente. Os alunos são agrupados de acordo com a faixa etária, em horários distintos e os encontros 

duram em média uma hora. Para o planejamento dos encontros seguintes, as alunas se reúnem com as 

professoras coordenadoras do Projeto para avaliar e decidirem juntas as melhores estratégias de trabalho, 

Cabe ainda às alunas planejar atividades e construir materiais e jogos para utilização nos encontros. 

Resultado: 

O interesse dos alunos transformou-se positivamente durante o projeto, assim como sua participação foi 

cada vez mais produtiva. Com o decorrer dos encontros, o progresso individual é nítido e vem sendo 

reconhecido por suas professoras. Empecilhos como o receio de fracasso, falta de confiança e resistência à 

aprendizagem especialmente da Matemática foram notoriamente minimizados. Os mais novos passaram a 

fazer cálculos mentalmente e os mais velhos a executá-los de forma rápida e segura. O desenvolvimento do 

raciocínio lógico se evidencia ainda pela eficiência em estabelecer estratégias e seguir caminhos não 

convencionais para a resolução de situações problema. Os progressos são percebidos também nos alunos 

que apresentavam acentuada dispersão e demasiada timidez. Eles estão interagindo com os colegas e 

professoras de maneira espontânea e conseguido se concentrar para a realização de atividades. O projeto 

alcançou em poucos meses resultados consideráveis e que poderão indiscutivelmente ser aperfeiçoados ao 

longo do ano letivo. 

Conclusão: 

Os resultados do trabalho confirmam que brincar é indispensável para o processo de aprendizagem, por 

meio dele as crianças são capazes de encarar suas dificuldades de aprendizagem como desafios a serem 

vencidos de forma leve e descontraída. Em suma, as relações professor-aluno e aluno-aluno baseadas no 

respeito mútuo e na afetividade vem contribuindo para o alcance do sucesso escolar das crianças envolvidas. 
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“SAÚDE NA EDUCAÇÃO”: AÇÃO EDUCATIVA CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA E A FAVOR 

DA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.  

SEMX201627472 

 

MILENA FERNANDES DE LIMA, GUSTAVO GRAIA CORREA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DA SILVA ZAGO, 

CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

A Dengue é uma doença viral, transmitida pelomosquito Aedes aegypti .Apresenta amplo espectro 

clínico,incluindo casos graves,podendo evoluir para o óbito. A febre é um sinal comum, geralmente 

alta,entre 39ºC e40ºC, associada comcefaleiae dores musculares intensas. O Brasil e o Estado de São Paulo 

têm vivido grandes epidemias e Dengue nos últimos 10 anos,com expressivonúmero de casos graves e 

óbitos. A identificação precoce da doençaé de vital importância para a implementação de medidas visando 

evitar a ocorrência de óbitos, por isso faz-senecessário preparar os serviços de saúde para atender de 

maneira adequada os casos suspeitos de Dengue e conscientizar a população sobre seus riscos.Mais 

recentemente, o desafio tem aumentado com a chegada de novas doenças transmitidas pelo mesmo 

vetor.Este trabalho tevecomo objetivo divulgar e conscientizar apopulação sobre a Dengue, Chikungunya e 

Zikae seus riscos. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de mobilização social “Dia D de Combate ao Aedes” que 

propunha unir a Prefeitura Municipal de Taubaté (Controle de Animais Sinantrópicos-CAS), a UNITAU, 

(Programa “Saúde na Educação”-PSE,com a participação dos representantes locais da IFMSA, 

InternationalFederationof Medical StudentsAssociations), o Rotary Club Taubaté União (RCTU) e as Forças 

Armadas (CAVEX), para mobilizar a sociedade quanto à importância do combate ao mosquito Aedes 

aegypti, por meio de ações e atividades realizadas em conjunto no sábado, dia 19 de março de 2016.A fim 

de preparar a equipe, oPSE realizou nos dias 9, 15 e 16 de março,capacitações quanto às arboviroses em 

questão e o combate ao vetor que transmite as 3 doençasno Auditório do Campus do Bom Conselho. Foram 

capacitadas 93 pessoas: alunos da UNITAUe agentes do CAS para realizar em praça públicao mutirão, 

juntamente com osdemais parceiros,para conscientizar a população sobre os cuidados e perigos que o 

mosquito pode causar.Essa ação educativa objetivou mobilizar a população e reduzir o número de 

criadouros do mosquito Aedes aegypti em todo o município, evitando a Dengue, Chikungunya e 

Zika.Participaram da atividade em praçaacadêmicos de Biologia, Contábeis, Enfermagem, Medicina, 

Nutrição e Odontologia da UNITAU e os professores do PSE,com o apoio do CAS, CAVEX e RCTU, sendo 

realizada panfletagem e explicações sobre os cuidados a serem tomados no combate a Aedes aegypti. 

Resultado: 

Alunos de vários cursos e professores da Universidade de Taubaté, juntamente com os agentes do CAS, 

militares e rotarianos, realizaram panfletagem, e uma conversa breve com as pessoas que estavam passando 

pela Praça Dom Epaminondas, onde ficava a “base” central das atividades.Próximo ao centro da praça 

foram montadas várias tendas para que uma parte da equipe pudessereceberreclamações de possíveis focos 

de criadouros do mosquito vetor, enquanto o restante da equipe percorria a praça e o mercado 

conscientizando a população. Na base, algumas amostras de larvas e ovos do mosquito ficaram disponíveis 

para demonstração à população, gerando conhecimento sobre oassunto. A mídia televisiva também 

compareceu no dia, auxiliando na divulgação, atingindo aquela população que não estava presente no centro 

da cidade. 

Conclusão: 



  

105 

 

Para os acadêmicos, a capacitação foi de grande valia, formando multiplicadoresdos conhecimentos 

adquiridos. Na praça, os resultados foram positivos, pois grande parte das pessoas entendeu a gravidade 

dessas doençase o combate ao mosquito vetor, sendo que alguns disseramjá realizar práticas adequadas 

quanto ao problema.Percebeu-se que, por mais que o assunto seja divulgado, ainda faltainformação para 

algumas pessoas. Conclui-se que o combate ao mosquito é o melhor remédio, e foi justamente isso que se 

transmitiu à população, esperando que todos levem essa luta a sério, resultando na diminuição do 

adoecimento e mesmo morte por essas doenças. 
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RUTH GUIMARÃES: A VOZ MÁGICA DA FADA DA LITERATURA  

SEMX201612645 

 

BIANCA MARTINS PETER, KAREN VITÓRIA GALDINI DE OLIVEIRA, SANDRO JOSÉ GUIMARÃES 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Ruth Botelho Guimarães nasceu na cidade de Cachoeira Paulista, interior do Estado de São Paulo, em 13 de 

junho de 1920, no sítio de seu avô materno – o português José Botelho guarda-chaves da Estrada de Ferro 

da Central do Brasil. Desenvolveu prazer pela escrita precocemente e aos 10 anos já publicava seus 

primeiros versos para jornais locais. Em 1938, aos 18 anos, ingressou no curso de Letras Clássicas, da 

Universidade de São Paulo. Foi discípula de Mário de Andrade e autora de vários livros, publicando seu 

primeiro romance “Água Funda” em 1946, com o qual atingiu reconhecimento nacional. Além de lecionar 

língua portuguesa por décadas em escolas da rede pública e dedicar-se à pesquisa folclórica, também 

traduziu do francês autores como Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Dostoievski, 

além de obras do latim, italiano e espanhol. 

Metodologia: 

O propósito dessa pesquisa é explorar a dimensão cultural da obra da escritora cachoeirense naquilo que é 

pertinente ao retrato verossímil do caipira, além de firmar a relevância dessa obra para as literaturas locais e 

mundiais. A fim de atingir seu objetivo, os autores do presente trabalho valeram-se de revisão bibliográfica 

feita a partir de entrevistas e de artigos publicados em periódicos, juntamente com a leitura da obra “Água 

funda”, a qual é de grande relevância para o entendimento da produção literária de Ruth Guimarães. 

Resultado: 

Como afirma Antonio Candido, no prefácio da segunda edição de “Água Funda”, Ruth Guimarães é 

caracterizada pela “elaboração arte-ficial de uma linguagem que obedece a disciplina da gramática e, ao 

mesmo tempo, parece sair da boca do povo rústico”. Tal característica leva o nome de literatura, inventar 

uma “linguagem suspensa entre o popular e o erudito”. Para a autora, contudo, essa linguagem também leva 

outro nome: folclore. O inconsciente popular, nossa maneira de “agir, pensar e existir”. Ao cultivar seu 

patrimônio cultural com estudo da “língua do povo”, Ruth se constituiu em uma relevante contribuição para 

a cultura regional do Vale do Paraíba e para o retrato fidedigno da pessoa caipira – que ela mesma era. 

Conclusão: 

“Dona” Ruth pesquisou, desvendou, desmontou e construiu sua língua por meio de diferentes vivências, 

como: do caipira, da mulher, da negra, escritora, poetisa, jornalista, teatróloga, pesquisadora, tradutora e, 

principalmente, da professora. Assim sendo, a produção escrita de Ruth possui interessantes 

desdobramentos sociais. Seu trabalho literário e o estudo sobre sua vida contribuem para fomentar o debate 

acerca do espaço concedido a determinadas minorias – mulheres, negros e caipiras – nas obras da literatura 

brasileira, bem como o reconhecimento destinado àqueles que constituem esses grupos enquanto escritores, 

uma vez que a autora compõe essas minorias e as insere em seus escritos. 
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DESAFIOS DA DEMOCRACIA ATUAL.  

SEMX201644605 

 

HILDA NUNES DA SILVA, GISELE GOMES VALLE 

Orientador(a): NELSON APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 

 

Introdução: 

Democracia é o sistema político fundamentado no princípio de que a autoridade emana do povo, e é 

exercida por ele ao investir o poder soberano através de eleições periódicas livres, e no princípio da 

distribuição equitativa do poder. Rousseau foi quem melhor definiu este ideal: uma sociedade só é 

democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de 

se vender a alguém. Um dos desafios que são postos à democracia no nosso tempo é se continuarem a 

aumentar as desigualdades sociais, se continuarem tais desigualdades deixará de ser um ideal republicano 

para se tornar uma hipocrisia social constitucionalizada. O projeto tem como objetivo atender o Projeto de 

Vida de alguns alunos em seguir as profissões na Carreira Militar, Direito e Jornalismo, atendendo ao varal 

dos sonhos realizados no início de 2016 e, atual crise econômica-política fez parte da temática deste projeto. 

Metodologia: 

Realizar uma eletiva interdisciplinar (História e Química) em que as três carreiras/Projeto de Vida se 

comunicam sobre o contraste entre estas duas imagens que oculta outra, entre as democracias reais e o ideal 

democrático. Utilizou-se de aulas Teórico-expositivas (1ª Guerra Mundial; Armas Químicas e Biológicas da 

1ª Guerra Mundial; 2ª Guerra Mundial; Armas Químicas e Biológicas da 2ª Guerra Mundial e aulas prática 

(Defesa Pessoal), além de palestras com profissionais das carreiras envolvidas (direito, jornalismo e carreira 

militar); visita técnica ao corpo de bombeiro; seminários com projeções de informações pesquisadas 

(Ditadura Militar; Impeachment Presidente Collor; Manifestações Estudantis 2015/2016 e Consumo x Crise 

Econômica x Crise Política. Utilizando recursos de leituras que vão além de textos, tais como: mapas, 

imagens, charges, gráficos, músicas. Além de debate com assunto político atual, dando ênfase ao processo 

de impeachment da Presidenta Dilma com grupos contra, a favor e neutro. 

Resultado: 

A interação dos alunos na busca de formas de se expressar através do estudo da Democracia, entendendo o 

contexto Histórico/político para alcança-la, foi recriada para ser apresentada como a culminância do projeto. 

Os alunos fizeram um túnel sensorial sobre a tortura ocorridas na Ditadura Militar antes de entrar na sala 

que foi decorada com jornais com assuntos sobre a política e economia. Também foi criada estações sobre 

os Movimentos Estudantis; Relação do consumo com a crise político-econômica e Impeachement do 

Presidente Collor x Presidenta Dilma. Também foram apresentado as atividades realizadas na eletiva. Os 

alunos Protagonistas, percebemos que os seminários foram importantes para despertar o senso crítico, onde 

utilizaram diferentes estratégias (gráficos, mapa, charges, músicas e etc) para debater sobre o assunto 

contribuindo na oralidade dos alunos, que acumularam argumentos no decorrer das aulas e de informações 

vindas da mídia/noticiários para discutir sobre as questões políticas-econômicas atuais. 

Conclusão: 

No decorrer dessa eletiva, disciplina da parte diversificada do Programa Escola Integral, observou-se um 

amadurecimento dos alunos que se diz respeito a senso crítico, faz com que alunos protagonistas e 

competentes interagissem e buscassem formas de se expressar através do estudo sobre a Democracia. Com o 

objetivo de formar alunos autônomos para entender o contexto Histórico/Político para chegar à Democracia. 
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EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL NO CONTEXTO ESCOLAR: A NECESSIDADE DA 

INTERVENÇÃOPROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL  

SEMX201610485 

 

RITHELY RAMON SOARES, LINDAMAR ALVES FAERMANN 

Orientador(a): ANGELA MICHELE SUAVE 

 

Introdução: 

A questão social e suas expressões na área da educação têm sido um desafio para os profissionais que 

trabalham na escola, e isso requer a intervenção profissional do Serviço Social. A não obrigatoriedade 

formal da atuação do assistente social nas instituições de ensino faz com que se intensifique a luta dos 

Conselhos de Serviço Social – conjunto CFESS/CRESS –por um espaço no contexto escolar. Neste 

trabalho, temos como objetivo refletir acerca da intervenção do Serviço Social na escola. Partiremos da 

experiência de estágio na EMEF Prof.ª Docelina Silva de Campos Coelho, desenvolvida pelo projeto de 

extensão Assessoria aos profissionais da educação do município de Taubaté da Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste resumo,fizemos uso da observação participante assistemática para a coleta de 

dados e optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa. A observação participante é uma “situação criada 

pelo investigador que, para poder observar certos aspectos da cultura e da organização social sob uma 

perspectiva mais vantajosa para a pesquisa, premeditadamente assume uma posição e um papel no grupo a 

ser investigado”(NOGUEIRA,1968, p. 93). Nossa profissão abrange dimensões com capacidade de alcançar 

a realidade das cidades, compreendendo as particularidades das comunidades que se formam nos bairros. O 

assistente social que privilegia o campo dos direitos sociais ganha espaço como profissional que dispõe de 

práticas interventivas na singularidade da vida dos sujeitos. A defesa do projeto ético-político profissional 

fortalece a luta coletiva dos trabalhadores para alcançar seus direitos. O trabalho com as famílias realizado a 

partir do Projeto Assessoria aos profissionais da educação do município de Taubaté contribui para 

enriquecer o processo de consciência da comunidade;assim, as famílias podem conhecer mais o cotidiano de 

suas crianças e adolescentes na escola e trazer suas particularidades para o contexto familiar. São 

esclarecidas dúvidas sobre seus direitos como trabalhadores que vivem na cidade, bem como a participação 

nas decisões escolares e na própria comunidade;com a apropriação dos equipamentos públicos,há um 

favorecimento do direito à escola e à cidade. A consciência crítica possibilita questionamentos e reflexões 

nas decisões da comunidade.Os sujeitos precisam ser ouvidos em relação aos acontecimentos que envolvem 

a vida das crianças. Destaca-se que,com a intensificação da exploração e flexibilização do trabalho 

combinadas com a perda de direitos sociais (ANTUNES, 2009), parte significativa da população que reside 

nos bairros periféricos sofrem com expressões da questão social,por isso uma política de educação com 

qualidade é fundamental para a formação das crianças e adolescentes. 

Resultado: 

A escola é um espaço privilegiado para o aprendizado, entretanto ela deve sempre entrelaçar-se à 

comunidade das crianças que ali estudam. Nesse sentido, nota-se a falta de instrução devida para o 

estabelecimento de relações que compreendam a totalidade das expressões da questão social,o que acaba por 

negligenciar o convívio entre educadores, famílias, crianças e adolescentes, quebrando ou impossibilitando 

o vínculo afetivo entre pais/responsáveis e professores. O que se reforça são os “julgamentos e conflitos” 

focalizados no comportamento apresentado pela criança ou adolescente, tornando a escola um ambiente de 

difícil acessoa estes e às famílias. 

Conclusão: 
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Entre outras atribuições, o profissional de Serviço Social trabalha com as mediações que concretizam as 

expressões da questão social na particularidade das relações estabelecidas na escola;um de seus principais 

objetivos é facilitar a compreensão dos profissionais da educação quanto à vida das famílias. 

Necessariamente, uma intervenção nesse sentido impacta o processo de formação das crianças e 

adolescentes, modificando o convívio com os educadores e colegas. Contudo, há muito que se avançar no 

contexto escolar, e é latente a necessidade de assessoria aos profissionais da educação para intervenções que 

sejam capazes de abarcar a compreensão das expressões da questão social. 
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REDENÇÃO DA SERRA-SP COMO LUGAR DE MEMÓRIA: CONSTRUINDO SUPORTES DE MEMÓRIA 

COM A COMUNIDADE  

SEMX201604988 

 

MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA, MARCIO DO NASCIMENTO BARBOSA 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

Inicialmente, o projeto foi motivado pela intenção de auxiliar a comunidade redencense no processo de 

construção de suportes de memória e de reconhecimento de sua História visando a valorização de sua 

cultura. Esse processo contínuo engloba o registro das experiências de vida e das memórias e elementos de 

autoconhecimento. Com esse intuito, no âmbito do projeto o foco das ações realizadas tem convergido para 

esse objetivo, englobando além do levantamento e registro de memórias, a coleta de materiais para a 

composição de um dossiê para preservar a memória dos redencenses como patrimônio sociocultural. Esse 

processo abrange a riqueza cultural das tradições e manifestações culturais e da trajetória histórica do 

município, bem como a democratização do acesso e do conhecimento da própria cultura. 

Metodologia: 

Considerando-se que Redenção da Serra sofreu, juntamente com o município de Natividade da Serra, 

processo de desterritorialização na década de 1970 para a construção de um reservatório de água para 

abastecer o Rio de Janeiro, essas cidades foram desconstruídas e reconstruídas pela população em locais 

próximos aos originais. Nesse marcante processo histórico grande parte do patrimônio material foi perdido. 

Desde então, a memória do município e de seus habitantes têm sido preservado pela própria população. 

Assim, a partir desse esforço endógeno busca-se estimular a memória, promover o registro das lembranças, 

bem como levar a população a apropriar-se do espaço, valorizando a paisagem de forma integral, 

desenvolvendo ainda mais a conscientização dos moradores de que eles são atores sociais da produção e 

reprodução do lugar que lhes pertence, e identificando elementos constituintes do potencial socioambiental 

do município. Desse modo, a partir de metodologia de registro de patrimônio elaborado pelo Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, desenvolve-se o trabalho de composição de um dossiê 

coligindo aspectos a respeito da identificação de Redenção da Serra como lugar de memória. Esse processo 

foi iniciado com consulta púbica à população e engloba ainda a metodologia da educação patrimonial com o 

trabalho na escola estadual do município, envolvendo assim, as crianças no levantamento de material para o 

dossiê que está sendo composto por discussão teórica sobre memória e sobre o conceito de lugar de 

memória, pelo registro das experiências de pessoas que vivenciaram o processo de transposição do 

município, por registros documentais iconográficos (fotos, mapas, desenhos, quadros) e jornalísticos. 

Resultado: 

O principal resultado deste trabalho de extensão universitária tem sido a aproximação com a comunidade e a 

aprendizagem da equipe do projeto no que se refere às ações de elaboração de suportes de memória, da 

valorização dos processos sociais e da construção de formas compartilhadas de perceber a memória a partir 

de um lugar e o próprio lugar da memória no cotidiano e na vida das pessoas. A realização de uma reunião 

pública com a população foi um importante momento de troca que resultou no estabelecimento de novas 

parcerias e fortaleceu as já concretizadas. 

Conclusão: 

A principal conclusão desse trabalho é a da constatação da força da memória de um povo que se identifica 

com seu lugar de origem, em que, apesar do processo de desterritorialização pelo qual passou, desenvolveu 

formas de manter sua memória. Verificou-se também que é possível restabelecer laços de identificação e 

criar oportunidades para a ocupação desse espaço de memória e cultura pelos moradores do município, 

através das especificidades do processo histórico vivido em Redenção da Serra. 
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NATUREZA E CRIANÇA: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE CIËNCIAS  

SEMX201616491 

 

NILDA MARIA GARCEZ FERREIRA, ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

Orientador(a): RICARDO MACHADO DA SILVA 

 

Introdução: 

O projeto "Natureza e Criança: aprendendo com animais e plantas" vem sendo realizado, anualmente, em 

escolas municipais da cidade de Taubaté (SP), juntamente com alunos e professores dos cursos de 

Agronomia e Pedagogia. O principal objetivo é levar o conhecimento científico entomológico através dos 

conhecimentos da área pedagógica, ao aluno do ensino fundamental. A importância de saber identificar um 

inseto e, principalmente suas características morfológicas é de grande utilidade para os alunos, que levam os 

conhecimentos adquiridos em sala para fora da escola. Para Andrade(1998) citado por Brassolatt et al 

(2002) a escola é o ponto de partida eficiente para a educação voltada à saúde pública, podendo abordar 

diversas questões, como por exemplo, a Dengue. As crianças e especialmente os estudantes, formam 

classicamente um excelente canal para a introdução de novos conceitos na comunidade, pelo fato de serem 

membros permanentes desta, e por estarem com o cognitivo em formação. 

Metodologia: 

As estratégias a partir das quais os alunos de ensino fundamental adquirem conhecimentos, devem ser as 

mais diversificadas possíveis, como recursos audiovisuais, tecnologias da informação e comunicação, jogos 

didáticos, palavras cruzadas, desenhos, fichas de atividades, dentre outras. Em sala de vídeo, com o auxílio 

de um equipamento multimídia, a terceira aula ministrada aos alunos de uma escola municipal de Taubaté 

foi sobre as principais características que permitem o reconhecimento dos insetos. Para tanto, utilizou-se 

uma matriz contendo perguntas sobre a identificação das partes do corpo dos insetos. Essa matriz foi 

aplicada após a aula ministrada. 

Resultado: 

Com base no exposto, notou-se após a correção das atividades, que o número de acertos foi relevante, com 

aproximadamente 70%. Os principais erros foram em relação ao número de asas e números de pernas que os 

insetos possuem. Para o número de asas, cujo número correto são dois pares, o erro observado foi de 18% e 

para o número de pernas, cujo número correto são três pares, o erro observado foi de 12%. 

Conclusão: 

Segundo FREIRE (1996), tudo o que a gente puder fazer no sentido de levar conhecimento aos que vivem 

em torno e dentro da escola deve ser feito. Assim, o projeto "Natureza e Criança: aprendendo com animais e 

plantas" espera estar contribuindo com os conhecimentos sobre a natureza, garantindo a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 
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LINHA GUIA DE TRILHAS CULTURAIS NO VALE DO PARAÍBA-SP: OLHARES E CONSTRUÇÕES DA 

HISTÓRIA E DA GEOGRAFIA  

SEMX201686490 

 

VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA, WILSON DOS SANTOS MORAES 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

Esse projeto de extensão está vinculado ao Núcleo de Pesquisa em História e ao Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural. Foi elaborado a partir de atividades de convênio entre a Universidade de Taubaté e o 

Instituto Renato Teixeira. Envolve a Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias em parceria com os 

Departamentos de Ciências Sociais e Letras, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Arquitetura e 

Urbanismo. Objetiva favorecer o desenvolvimento integrado na identificação e na elaboração de trilhas 

culturais na região metropolitana do vale do Paraíba do Sul. Como uma forma de valorizar fatos históricos 

associados ao deslocamento do homem na região. A exemplo do Caminho de Santiago de Compostela, 

patrimônio mundial da UNESCO, o qual, a rota de Peregrinação trouxe grande desenvolvimento para a 

cidade e região. Possibilitando a comunidade e aos turistas o contato e a valorização da paisagem histórica, 

ambiental e patrimônios, tutelados pela administração municipal de seis cidades. 

Metodologia: 

A partir de um trabalho interdisciplinar, englobando as áreas de História e Geografia, e articulado entre o 

ensino e a extensão universitária foi realizado trabalho de campo, em cerca de cinco incursões 

contemplando cinco diferentes trechos da trilha englobando seis cidades: Caçapava, Taubaté, Tremembé, 

Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guaratinguetá. As viagens foram devidamente registradas 

fotograficamente, abrangendo aspectos dos trechos (vistas gerais, vegetação, árvores, relevo, construções), 

das atividades da equipe (medições métricas, medições por GPS, registros fotográficos, coleta de 

informações junto às comunidades, exploração de pontos de interesse histórico-cultural). O conjunto 

fotográfico produzido passou por uma triagem e os registros selecionados foram catalogados em uma ficha 

elaborada para esse fim, pela professora responsável pela área de Arquitetura, visando a padronização do 

trabalho e a garantia de seu aspecto científico. A construção da trilha dedicada foi iniciada a partir de 

estudos cartográficos de mapas do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas da década de 1970. 

A pesquisa histórica com base em documentos e bibliografia acompanhou todo o trabalho. Sendo realizada 

previamente, para nortear o trabalho de campo e, após a constatação em loco dos pontos histórico-culturais 

presentes nos trechos percorridos, houve a complementação das informações com novas buscas e análises 

de documentos. Essa pesquisa foi realizada no Arquivo Histórico de Taubaté Félix Guisard Filho, onde 

foram coletadas informações em documentos cartoriais e jornais. A pesquisa documental foi ampliada em 

buscas pela internet e em levantamento de pesquisas produzidas na própria universidade, de livros 

publicados e em dados do Projeto de Extensão Taubaté Tempo e Memória. Por fim, foi gerada uma linha 

guia para a trilha no mapa por meio de recursos do Google Earth com a inserção de dados altimétricos 

coletados no trabalho de campo. 

Resultado: 

O trabalho realizado pela subequipe formada pela professora de História e pelos estudantes de História e 

Geografia foi integrado ao produzido pelas equipes de Arquitetura e de Engenharia Civil e Ambiental para a 

elaboração do traçado da linha guia para a composição final da Trilha da Imaculada. Considerando que a 

proposta desta trilha se caracteriza como cultural, as informações de identificação dos possíveis pontos de 

interesses para os usuários da trilha já estão em produção. Ressalta-se, que os trechos foram definidos a 

partir de elementos histórico-geográficos representativos da região. Esses dados deverão ser 

disponibilizados aos interessados em fazer a trilha por meio de diferentes tipos de mídia. 

Conclusão: 
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O trabalho de construir trilhas dedicadas exige a articulação de diversas áreas. No caso da linha guia das 

trilhas culturais do vale do Paraíba, para a qual estão envolvidas as áreas de História, Geografia, Arquitetura 

e Engenharia Civil, Ambiental e Sanitária, percebeu-se que Além disso, verificou-se que há uma ampla 

lacuna no mapeamento e, consequentemente, no conhecimento a respeito de aspectos histórico-culturais da 

zona rural da grande parte da região do vale do Paraíba. 
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PROJETO APICULTURA DE PRECISÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE  

SEMX201662471 

 

JOÃO CARLOS NORDI 

Orientador(a): LIDIA MARIA RUVC CARELLI BARRETO 

 

Introdução: 

A Agricultura de Precisão compreende um conjunto de técnicas e metodologias que visam otimizar o 

manejo das culturas e a utilização dos insumos agropecuários, proporcionando máxima eficiência 

econômica. O conceito da Apicultura de Precisão vem sendo estruturado nos moldes da Agricultura de 

precisão pautando-se na utilização de técnicas metodologicas e ferramentas disponíveis tendo como metas 

as melhorias tecnológicas da qualidade da produção e dos produtos, proporcionando valor agregado a toda 

cadeia em questão. O desafio é fazer com que toda tecnologia disponível chegue aos pequenos e médios 

produtores, como ferramenta para promover a competitividade e sustentabilidade do agronegócio brasileiro, 

não só pelo uso racional de insumos, mas também por ser uma ferramenta importante para a gestão das 

atividades zootécnicas, melhorias, ampliação e conservação da flora melitófila, polinífera e resinífera, 

rastreabilidade, defesa sanitária e mitigando impactos ambientais. 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado com 8 associações da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e litoral Norte. Os 

apicultores pertencentes a essas associações foram convidados para um treinamento utilizando-se das 

seguintes ferramentas: GPS, Maquina Fotográfica Digital e Notbook. Essas ferramentas foram doadas ao 

projeto pela Fibria, uma empresa brasileira com forte presença no mercado global de produtos florestais. 

Financia projetos com finalidade de fomentar a produção de mel permitindo o envolvimento das 

comunidades em torno da atividade apícola regular e formal, com geração de renda, melhoria da qualidade 

de vida e abertura a novos mercados. Os trabalhos foram desenvolvidos em três etapas, sendo a primeira 

para apresentação da proposta e aceite das associações no projeto. A segunda etapa foi a distribuição dos 

instrumentos para as associações e o treinamento das lideranças. A terceira etapa foi a coleta de dados. 

Resultado: 

Dos 150 apicultores participantes das 8 associações apenas 40 apresentaram os dados. Mesmo considerando 

baixa a adesão aos trabalhos, os dados serviram de referencial, permitindo mapear as informações das 

planilhas zootécnicas, a condição e frequência de manejo, condições em que se encontravam as colmeias e 

os apiários, produtividade, a localização do apiário e seu suporte florístico. Encontrou-se que em média a 

produção de mel por colmeia ano é de 20 kg. O Manejo não realizado de forma sistematizada com raras 

exceções de 2 produtores. A flora Apícola pode contribuir de maneira mais significativa mediante um 

programa de recuperação com espécies melíferas, poliníferas e resiníferas. 

Conclusão: 

Tais resultados permitiram inferir que a região apresenta condições de quintuplicar sua produção em mel, ou 

seja, de 20 kg /colmeia/ano para 100kg/colmeia/ano com melhorias das técnicas de manejo e 

enriquecimento florístico das regiões onde se encontram instalados os apiários. 
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COMPORTAMENTO DE RISCO NUTRICIONAL: COMO MUDAR?  

SEMX201649720 

 

CAROLINA NOGUEIRA ISSA, PEDRO ROCHA MAGALHÃES 

Orientador(a): FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

 

Introdução: 

São numerosas escolhas alimentares que vão sendo construídas desde o nascimento e se modificam ao longo 

da vida, determinadas por fatores de ordem econômica, cultural, social e emocional e até mesmo históricas. 

O modelo transteórico foi desenvolvido por Prochaska et. al. (1997). Entende que nenhuma teoria sozinha é 

capaz de compreender ou resolver toda a complexidade do comportamento humano. O objetivo é utilizar 

essa estratégia para ajudar o paciente a mudar o comportamento alimentar. 

Metodologia: 

O modelo transteórico mostra que o processo de mudança de comportamento dos indivíduos ocorre em uma 

série de 5 estágios distintos apresentados a seguir:1- PRÉ-CONTEMPLAÇÃO: a pessoa não tem intenção 

de mudar um comportamento de risco em um futuro próximo – próximos 6 meses. A pessoa nesse estágio 

pode estar desinformada sobre os riscos de seu comportamento ou ter tentado e fracassado várias vezes. 2- 

CONTEMPLAÇÃO: a pessoa tem a intenção de mudar nos próximos 6 meses. Se não for incentivada, pode 

adiar a decisão. 3- DECISÃO OU PREPARAÇÃO: a pessoa pretende agir nos próximos 30 dias e já fez 

alguma coisa nessa direção. Em geral já tem um plano de ação para enfrentar a mudança como ir em um 

grupo de aconselhamento. 4- AÇÃO: a pessoa mudou efetivamente o comportamento por um período de até 

6 meses. 5- Manutenção: a pessoa já incorporou as mudanças desejadas por mais de 6 meses. 

Resultado: 

Nas fases iniciais é fundamental que ocorra um trabalho de conscientização da necessidade da mudança. 

Recomenda-se levantar um balanço decisório com o paciente sobre as vantagens e desvantagens do 

comportamento. Quando as vantagens são maiores que as desvantagens, ele está pronto pra mudança. Nas 

fases finais o principal objetivo é que a pessoa adquira autoconfiança ou autocontrole de que pode manter o 

comportamento desejado e saber enfrentar diferentes desafios. 

Conclusão: 

A identificação dos estágios de mudança em relação à alimentação pode fornecer subsídios importantes em 

relação ao perfil individual, direcionando melhor um trabalho educativo, de prevenção e o trabalho de 

aconselhamento nutricional. Outros trabalhos deverão ser realizados para confirmar as informações sobre o 

modelo transteórico. 
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EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS NA MICRORREGIÃO DE BANANAL: ALTERNATIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO.  

SEMX201651436 

 

EDSON TRAJANO VIEIRA, ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DRAUZIO ANTONIO 

REZENDE JUNIOR, NILDE FERREIRA BALCAO, JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO, WILIAM RETAMIRO 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Os Empreendimentos Econômicos Solidários têm sua forte expressão por se caracterizarem como 

empreendimentos de autogestão. Estão juridicamente constituídos como cooperativas, associações ou 

empresas limitadas, mas apresentam em comum a característica de ter os trabalhadores como donos e à 

frente dos negócios. A implantação de Empreendimentos Econômicos Solidários quanto aos resultados a 

inserção competitiva no mercado de trabalho do público a ser atendido, amparado por consultorias 

específicas que auxiliarão em sua qualificação. Entende-se que o desenvolvimento socioeconômico local 

passa por geração de emprego e renda com a distribuição dos recursos econômicos, políticas de preservação 

ambiental com sustentabilidade social e o fortalecimento do capital social regional. 

Metodologia: 

Este artigo foi elaborado com base na pesquisa qualitativa, pois este meio oferece maior abrangência para a 

investigação de fenômenos inseridos nas ciências humanas. Outra ferramenta utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho foi o método por meio da observação, com o intuito de compreender a 

movimentação espontânea dos agentes sociais envolvidos na pesquisa. 

Resultado: 

Desta forma, escolhem o lugar da instalação do empreendimento e os equipamentos a serem instalados e 

depois saem em busca de orientações para a gestão e o desenvolvimento técnico, o que não é uma tarefa 

fácil, pois, além dos entraves legais e das dificuldades de crédito, há problemas de qualificação da mão-de-

obra e de inexperiência em tomar iniciativas, o que decorre de uma cultura empregadora. Todos têm acesso 

às contas e podem acompanhar a situação financeira da empresa. O problema da falta de renda e a saída dos 

jovens afeta as famílias, e repõe junto aos jovens um futuro de baixa qualificação, falta de oportunidade no 

mercado de trabalho e, consequentemente, a saída do município, quando se tornam jovens, refazendo o 

círculo vicioso da estagnação econômica. 

Conclusão: 

As parcerias com os empreendimentos solidários são uma das alternativas na busca do desenvolvimento 

econômico: um caminho para o crescimento da oferta de trabalho aos jovens, do rendimento familiar, da 

atração de recursos para o município, de desenvolvimento regional. Considera-se importante a união de 

esforços para a realização de parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais para 

ações em prol do desenvolvimento da autogestão e de empreendimentos econômicos solidários. São 

necessários, no entanto, estudos preliminares de viabilidade e intermediação para crédito, cursos de 

qualificação da mão-de-obra e consultoria para o planejamento, a gestão e o desenvolvimento dos negócios. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA: "DA SEMENTE À FLORESTA”  

SEMX201632283 

 

ADEMIR F. MORELLI, MARIA GABRIELA CURSINO 

Orientador(a): JOSE XAVIER GERMANO 

 

Introdução: 

O Parque Municipal do Itaim recebe milhares de alunos do ensino fundamental e médio voltados para a 

temática “Monteiro Lobato”. No entanto o parque encontra-se bastante degradado pelo uso histórico da área 

como fazenda de café e de gado. Este cenário de degradação não passa despercebido pelos alunos e 

visitantes que levam uma imagem negativa deste importante patrimônio ambiental e cultural. Assim, é 

fundamental a recuperação do parque e usar este processo de recuperação, num projeto que venha agregar 

experiências e vivências ambientais com a participação dos personagens do Sítio do Pica-pau Amarelo. O 

objetivo é conjugar à temática de “Monteiro Lobato” com práticas de educação ambiental e atividades de 

produção de mudas e plantio participativo com alunos do ensino fundamental. Essa conjugação começa com 

a concepção de um viveiro-escola e a seleção de uma área simbólica para a restauração pelos alunos. 

Metodologia: 

Os procedimentos metodológicos compreendem: a) Construção de um “viveiro-escola” no Parque 

Municipal do Itaim: seleção do local, elaboração do projeto do viveiro que será concebido já com a 

configuração de além de servir para produção de mudas, ser um espaço para ensino e vivência de 

estudantes; b) Seleção de área de nascente para restauração: será selecionada uma área que seja de fácil 

acesso e representativa do ambiente do parque do Itaim; c) Elaboração de vivências no Parque do Itaim em 

coleta, produção de sementes e mudas, plantio e manutenção: Seleção das áreas de mata e matrizes para 

coleta de sementes, Elaboração do roteiro das vivências. d) Treinamento de multiplicadores que atuarão no 

viveiro-escola e nos plantios participativos: Seleção dos alunos universitários que atuarão como 

multiplicadores, realização das capacitações com os alunos e acompanhamento nas primeiras vivências com 

estudantes e) Elaboração do projeto de restauração ecológica da área, conforme o livro Pacto pela 

restauração da Mata Atlântica (Rodrigues et. al., 2009). f) Desenvolvimento de atividades de plantio 

participativo nas ações de restauração ecológica de áreas degradadas no Parque do Itaim; g) Distribuição de 

mudas para os professores e incentivo ao plantio nas escolas. 

Resultado: 

O projeto está em andamento, mas em relação à construção do viveiro-escola foi selecionada uma área bem 

destacada, próxima à casa réplica de Monteiro Lobato, facilitando o acesso e a visibilidade do projeto. No 

momento está sendo elaborado o projeto do viveiro, com apoio de um funcionário do parque e dos 

professores do departamento de Arquitetura da Unitau. Foi selecionada uma área de nascente para 

restauração, tendo além do valor ambiental, o valor cultural, pois descobriu-se na área as ruínas de um 

antigo chafariz que servia de bebedouro na fazenda. Na área já estão sendo feitas melhorias, como o 

isolamento (cercamento e aceiramento) e trilha de acesso. Também foi realizado a medição da área e o 

diagnóstico para determinação das ações e do modelo de restauração. Na área ocorre a Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio pioneiro, sendo necessário o plantio total de mudas adaptadas a área úmida. 

Conclusão: 

A conjugação da temática “Monteiro Lobato” à educação ambiental na forma de projeto de restauração vem 

agregar valor ao Parque do Itaim, valioso patrimônio cultural e ambiental Taubateano. Assim, contribuirá no 

aspecto cultural usando as lições de educação ambiental já presentes nas obras de Monteiro Lobato, 

destacando as do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para a recuperação de áreas do “Sítio” integrada às práticas de 

educação ambiental e com apoio dos próprios personagens do “Sítio”. 

 


