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A ENTREVISTA MOTIVACIONAL COMO UMA ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL  

SEMX201849165 

 
LARISSA CAMPOS BEZERRA PRISCILLA MARA ALVES ROSA  

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR  

 

Introdução:  

Atualmente, a violência sexual tem sido caracterizada como uma grande preocupação e um problema de 

saúde pública, sendo considerada como um fenômeno universal, em que não há restrição de sexo, idade, 

etnia ou classe social (CASTRO, 2012). No atendimento ambulatorial, é importante que os serviços de saúde 

se adequem às diferentes situações que podem emergir, avaliando quais são os riscos envolvidos aos quadros 

de violência sexual para oferecer medidas de proteção e intervenção apropriadas a cada caso. Nos 

atendimentos relativos à Entrevista Motivacional, geralmente os profissionais da área da saúde utilizam de 

intervenções breves para o tratamento do estresse pós-traumático, sendo possível aqui permitir um forte 

sentido de auto eficácia ao indivíduo, promovendo uma atitude positiva em relação às dificuldades 

emergidas pela violência, a fim de alcançar, por parte da vítima, a responsabilidade pessoal, encorajando-o a 

fazer a mudança que ninguém mais poderá fazer em seu lugar (FIGLIE; GUIMARÃES, 2014). 

Metodologia:  

O trabalho consiste em um relato de experiência de estagiárias bolsistas da Psicologia e da Enfermagem do 

Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (GAVVIS) da Universidade de Taubaté. O projeto 

está em funcionamento há 14 anos, sendo realizado por uma equipe multiprofissional a fim de oferecer 

atendimento especializado às demandas de violência sexual trazidas pela população. Primeiro, é feito um 

atendimento voltado ao acolhimento e a coleta de dados através de uma ficha padronizada para registrar 

informações relevantes sobre o caso. O protocolo do grupo oferece seis atendimentos psicológicos para 

orientação e tratamento do estresse pós-traumático, sendo utilizada nessa situação apresentada a Entrevista 

Motivacional como uma estratégia de atendimento breve. As estagiárias são orientadas e supervisionadas 

pelos docentes do projeto para a realização do acolhimento e dos atendimentos, bem como contribuem em 

discussões de casos e possíveis ações para maior acessibilidade da comunidade ao serviço oferecido. 

Resultado:  

Para a saúde populacional, os danos e agravos causados por uma violência sexual são de particular impacto 

físico, psicológico e social, produzindo efeitos expressivos e complexos que, se não forem tratados, podem 

desenvolver sequelas por um longo período de tempo. Nesse sentido, além de garantir um acolhimento 

integro e de qualidade, o atendimento multiprofissional respaldado pela Entrevista Motivacional possibilita a 

articulação de diferentes saberes em prol de realizar avaliações e intervenções mais flexíveis, dinâmicas e 

adequadas para os diferentes fatores associados a cada caso relatado.  

Conclusão:  

Mesmo que não seja possível fazer uma avaliação sobre o impacto da violência sexual no sofrimento dos 

indivíduos atendidos brevemente pelo projeto, é de extrema importância garantir a adesão dos mesmos ao 

tratamento para evitar o desenvolvimento de sequelas de longa duração. Assim, é imprescindível a utilização 

da Entrevista Motivacional como uma possibilidade de atendimento em que os profissionais mantenham 

uma postura que permita aos indivíduos sentirem-se respeitados e compreendidos, garantindo a confiança da 

vítima para que ela expresse-se de acordo consigo mesma, construindo viés para um atendimento 

humanizado e congruente. 
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Referências:  

CASTRO, C. S. de. Intervenções Junto ao Autor de Abuso Sexual de Crianças. PUC- Rio. Rio de Janeiro, 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A TRANSVERSALIDADE DIANTE DE INOVAÇÕES E 

IMPACTOS.  

SEMX201813420 

 
ANA PAULA COSTA DE SOUZA CRUZ  

Orientador(a): LUCIANI VIEIRA GOMES ALVARELI  

 

Introdução:  

Considerando as exigências para o profissional do século XXI, este artigo objetiva conceituar e trazer à tona 

a relevância da tríade: ciência, tecnologia e sociedade. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com o 

esclarecimento dos termos mencionados e ainda promover a visibilidade do assunto no que concerne ao 

cenário brasileiro atual, uma vez que ainda são poucas as reflexões feitas a este respeito dentro das 

universidades brasileiras, sobretudo sob o aspecto da transversalidade, isto é, da abrangência da ciência e da 

tecnologia. 

Metodologia:  

Este estudo privilegia uma abordagem interpretativa com base em uma revisão bibliográfica, a fim de 

revisitar conceitos e provocar reflexões acerca dessa temática. Sendo assim, nas próximas seções, este artigo 

apresenta uma discussão sobre os termos Ciência, Tecnologia e Sociedade, em seguida, explica qual é a 

relação desses com a concepção de Inovação Tecnológica. Mais adiante, há uma discussão sobre o impacto 

disso tudo na vida das pessoas. 

Resultado:  

Observou-se que ao contrário do que muitos pensam a tecnologia não traz apenas benefícios, mas há uma 

grande parcela da sociedade que a exploram para conseguir lucros, tais como as empresas. Isso em longo 

prazo faz com que a vida em sociedade seja afetada, principalmente nos aspectos que envolvem a saúde 

física e mental, guardadas as devidas proporções. Assim, associa-se a tecnologia ao capitalismo e ao 

consumismo, visto que é possível perceber estratégias de marketing que impulsionam as vendas de 

inovações tecnológicas, mesmo que essas sejam simples em relação a produtos anteriores. A partir disso, foi 

exposto que o governo brasileiro tem legislação pertinente ao assunto, mostrando em certa medida, sua 

preocupação com o tema.  

Conclusão:  

Conclui-se que esta temática é bem abrangente por atingir a diversas esferas do conhecimento, por esse 

motivo a chamamos de transversal. A partir deste artigo, sugere-se que pesquisas aprofundadas acerca da 

tríade “Ciência, Tecnologia e Sociedade” também sejam feitas com finalidades específicas como o 

levantamento de benefícios/ malefícios para a saúde, educação, marketing, administração, telecomunicação 

e muitos outros subtemas, tendo em vista transversalidade do assunto, com vistas a divulgar a sua relevância 

e reforçar o elo entre instituições acadêmicas e empresas tecnológicas. 

Referências:  

BRASIL. Lei da Inovação Tecnológica nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm> Acesso em: 10 maio 2018. 

CHIBENI, S. S. O que é Ciência? Textos didáticos. Departamento de Filosofia – Unicamp. 2004. Disponível 

em: <http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/textosdidaticos.htm> Acesso em: 17 jun. 2018. 

KAWAMURA, L. K. Tecnologia e saúde nas diferentes perspectivas de entidades associativas de médicos. 

Revista de Administração de Empresas, v.27, n. 2, p. 48-55, abr./jun., 1987.  
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PROCESSO DE VALORAÇÃO DA PINTURA ARTÍSTICA E HISTÓRICA DA BASÍLICA DO BOM JESUS DE 

TREMEMBÉ.  
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Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO  

 

Introdução:  

A Basílica do Bom Jesus de Tremembé considerada patrimônio histórico através do decreto municipal nº 4030 de 

12 de setembro de 2011(Moura, 2014) é um dos templos mais antigos da região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) do estado de São Paulo. Construída em 1672, encontra-se num processo de 

restauração pelo Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural (NPPC) da Universidade de Taubaté. A 

relevância histórica do bem eclesiástico é comprovada nas antigas pinturas artísticas reveladas, a partir das 

prospecções pictóricas, em 2018 principalmente nas paredes de taipa do altar-mor. As pinturas são vestígios 

importantes que denotam características e identidade original do patrimônio. Tendo em consideração a 

importância deste evento o projeto de extensão RESTAU: projeto de restauração da Basílica do Bom Jesus de 

Tremembé-SP com apoio do Ministério da Cultura, nesta 4ª fase das ações de restauração, teve como objetivo a 

salvaguarda das pinturas históricas. 

Metodologia:  

O projeto iniciou-se com levantamento fotográfico como forma de registro da memória histórica e do estado 

físico das paredes circundantes do altar-mor, as imagens foram captadas por câmera digital do Iphone 6s plus. 

Posteriormente foi realizada o reconhecimento das pinturas históricas através da técnica de prospecção pictórica 

(FEUP,2014), feita com bisturis e equipamentos de segurança. Em seguida, a identificação da coloração e da 

pigmentação do desenho encontrado, tendo como referência o pantone universal como guia de cores. O processo 

de escolhas de tintas para a futura pinturas realizou-se por diversos testes com amostras de diferentes marcas e 

tonalidades, pelo método de comparação entre a pintura histórica e as tintas disponíveis. Elaborou-se os 

protótipos estêncil dos desenhos encontrados através da colagem in loco com papel translucido e processo de 

transladar as referências artísticas do traçado original, conforme figura 1.  

Resultado:  

Do levantamento fotográfico resultaram 252 imagens digitais, afim de promover educação patrimonial junto à 

comunidade e a salvaguarda da memória de uma época. A técnica de prospecção pictórica revelou que a Basílica 

passou por quatro fases de intervenções próximas ao altar-mor. Como resultado apresenta: 1. camada em afresco 

branco; 2. pintura em tons de bege; 3. cor verde musgo; e 4. pintura artística histórica de fundo rosa e desenhos 

de formas florais com tons de cinza-esverdeado em estêncil, possuindo um brilho, observado sutilmente com a 

incidência de luz. Na análise da composição do estêncil foi detectado diferentes modelos, apresenta 4 orientações 

e desenhos livres quando necessário para harmonizar e integrar os elementos principais da composição. Todos os 

resultados deste projeto subsidiarão a proposta de pintura das paredes do altar-mor, visando a valoração da 

pintura artística e histórica provavelmente do sec. XVIII, encontrada na Basílica do Bom Jesus de Tremembé. 

Conclusão:  

O processo e as ações desenvolvidas por esse projeto de extensão, como nos anos anteriores, tem disponibilizado 

conhecimento técnico à comunidade de uma forma geral. Como é o caso deste trabalho executado por uma 

equipe multidisciplinar da Unitau, técnicos e profissionais da região do Vale do Paraíba e a população que são 

interlocutores convidados a serem os grandes zeladores e os futuros protetores do patrimônio histórico e artístico. 

Referências:  

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO – FEUP. Camada pictórica. 2014. 

Disponível em: https://biblioteca.fe.up.pt/arquivo/glossario/camada-pictorica/index.html. Acesso em: 

02/08/2018. Ministério da Cultura – MinC. CNIC: 79 projetos são aprovados para captar via Rouanet. 2017. 

Disponível em: http://www.cultura.gov.br/banner-3/-/asset_publisher/axCZZwQo8xW6/content/cnic-79-

projetos-sao-aprovados-para-captar-via-rouanet/10883. Acesso em: 02/08/2018. Moura, B. G.; ROSCIA, R. A. A 

valoração de um bem imaterial: a história do senhor bom jesus de Tremembé através de vitrais. III Congresso 

Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Taubaté, 2014. PANTONE. Uncoated chips. Catálogo 

Pantone Color Specifier/Uncoated. New Jersey, v1, p. 46-90.1995. 
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NO CONTEXTO DE UM GRUPO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL  

SEMX201872726 

 
PRISCILLA MARA ALVES ROSA LARISSA CAMPOS BEZERRA  

Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR  

 

Introdução:  

A enfermagem é a ciência do cuidar e entendendo que o cuidar é elemento primordial para existência 

humana, cabe a este profissional a promoção do conforto, da ajuda, da compreensão, da confiança, da 

empatia e como ciência, do conhecimento científico. Nesse sentido, o cuidar da vítima de violência sexual 

exige que o significado da experiência vivida seja valorizada pelo profissional, e que ele busque 

compreender todo o contexto que a vítima está inserida, afim de oferecer o apoio necessário, seja ele físico, 

emocional ou social. O acolhimento à vítima é fundamental para a assistência e essencial para que se 

estabeleça uma relação de confiança com o profissional. A notificação dos casos é obrigatória, pois permite 

adequação e criação de ações de políticas públicas para proteção e defesa de casos de violência sexual. 

Metodologia:  

Relato de experiência de acadêmicas de Enfermagem e Psicologia, bolsistas do GAVVIS (Grupo de 

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual), um projeto de Extensão da Universidade de Taubaté que 

presta atendimento integral às vítimas através de uma equipe multiprofissional, composta por enfermeira, 

psicólogas, médicos, advogado e assistente social. No período de 01 de Março de 2018 a 31 de Julho de 

2018, as acadêmicas realizaram o acolhimento da vítima, o preenchimento da ficha de notificação 

compulsória, o relato do caso em ficha padronizada, acompanhamento do exame médico, atendimento 

psicológico, discussão dos casos com a equipe e quaisquer medidas protetivas que fazem parte do protocolo 

de atendimento à vítima. 

Resultado:  

É obrigação dos profissionais de saúde realizar a notificação dos casos de violência sexual e é dever da 

enfermagem prestar uma assistência qualificada, promovendo um ambiente calmo e seguro, livre de 

julgamentos e com empatia para que possa se criar um elo de confiança entre o profissional, a vítima e seus 

familiares e/ou acompanhantes. A enfermagem acolhe, entende as necessidades e atua, além de encaminhar 

de acordo com a necessidade. Na equipe multidisciplinar é importante o trabalho colaborativo e interativo 

para proporcionar um atendimento integral. 

Conclusão:  

A violência sexual compromete gravemente a saúde física e psicológica das vítimas e dos que os cercam. 

Portanto, a enfermagem e a equipe de saúde necessitam buscar constantemente meios de aprimorar a 

assistência para que o cuidado seja integral e as condutas possam diminuir os danos causados. No âmbito de 

ensino, o projeto de extensão permite a construção de um perfil acadêmico e profissional competente com 

habilidades que permitem lidar com esse problema complexo que causa grande impacto na saúde. 

Referências:  

Tapia, C. E. V. Papel do enfermeiro frente ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Revista Saúde em 

Foco, Teresina, v. 1, n. 1, art. 7, p. 93-102, jan. / jul. 2014. Morais, S. C. R. V. O cuidar em enfermagem à 

mulher vítima de violência sexual. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2010 Jan-Mar; 19(1): 155-60. 

Higa, R. Atendimento à Mulher vítima de violência sexual: Protocolo de Assistência de Enfermagem. Rev 

Esc Enferm USP 2008; 42(2):377-82. Silva, L. M. P. Atuação da enfermagem frente à violência sexual 

contra crianças e adolescentes. Rev Bras Enferm, Brasília 2011 set-out; 64(5): 919-24.  
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TREINAMENTO COGNITIVO EM IDOSOS COM RISCO DE DESENVOLVER DEMÊNCIA: RELATO DE 

EXPERIENCIA QUALITATIVA  
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OLIVEIRA GABRIEL ANTÔNIO ABDALLA GROHMANN BARBOSA ISABELA RAMIRO BARBOSA  

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA  

 

Introdução:  

Um dos problemas mais frequentes da idade avançada é a demência, sendo o sintoma mais presente a perda 

de memória e a dificuldade de realizar atividades pessoais da vida cotidiana. Ocorre então a necessidade de 

um diagnóstico sindrômico de demência, concluído através de uma avaliação objetiva de funcionamento 

cognitivo e do desempenho de atividades cotidianas. Deve ser analisado questões relativas a memória 

imediata, agnosia, afasia e apraxia, indicando o nível da dificuldade e diagnosticando a alteração no estado 

mental. Assim sendo, o objetivo do presente estudo foi relatar os efeitos das atividades cognitivas em idosos 

propensos a desenvolver demência. 

Metodologia:  

O estudo faz parte das atividades desenvolvidas no estágio de Grupos Populacionais do curso de Fisioterapia 

da UNITAU. Foram selecionados na clínica escola 14 idosos com perdas cognitivas e probabilidade de 

desenvolver demência de acordo com os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Desta forma, 

dois idosos participaram do projeto. Ambos do sexo feminino, maiores de 65 anos de idade e com 

probabilidade de desenvolver demência segundo a nota de corte do Mini Mental State Examination. Foram 

realizados oito encontros semanais que aconteciam nas quartas-feiras com duração de uma hora. Eram 

realizadas atividades lúdicas e específicas com intuito de treinar estimulação tátil, visual e auditiva com o 

foco no estímulo cognitivo e coordenação motora. As tarefas propostas poderiam ser com ou sem ajuda do 

terapeuta e a cada dia de intervenção as atividades eram observadas de acordo com a qualidade na execução 

e velocidade.  

Resultado:  

Os resultados obtidos demonstraram que os idosos obtiveram melhora na realização das atividades de 

coordenação motora, cognitiva e estímulo sensorial além de demonstrar que a velocidade de reconhecimento 

dos objetos e na finalização das tarefas foram menores comparada com o primeiro encontro. Foi observado 

que a qualidade no movimento e a destreza manual na parte cognitiva além do planejamento e memória 

progressiva foi evidenciado uma melhora gradual de acordo com os dados obtidos em cada dia de 

intervenção.  

Conclusão:  

Conclui-se que houve melhora relacionada aos aspectos sensorial e cognitivo nos idosos que apresentaram 

risco de desenvolver demência, objetivando melhora na compreensão, planejamento e execução das 

atividades propostas. 

Referências:  

Guimarães LHCT, Galdino DCA, Martins FLM, Vitorino DFM, Perreira KL, Carvalho EM. Comparação da 

propensão de quedas entre idosos que praticam atividade física e idosos sedentários. Rev. Neurociência Vol. 

12 nº2,2004. Caramelli P, Barbosa MP. Como diagnosticar as quatro fases mais frequente da demência?. 

Rev.Bras Psiquiatria 2002;24: 7-10.  
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INTERAÇÃO ENTRE IDOSOS NA APLICAÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

SEMX201819525 

 
YASMIN DE MELO SANTOS BARBARA SOARES DE MOURA JONATHAN WILLIAM DE CASTRO SANTOS 

ANA LUISA CORTEZ FARIA ALVES PALOMA FERNANDEZ TEIXEIRA PEREZ WENDRY MARIA PAIXÃO 

PEREIRA  

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA  

 

Introdução:  

A fisioterapia geriátrica deve ter como objetivo melhorar a qualidade de vida por meio de movimento, 

utilizando recursos cinesioterapêuticos e orientações. O tratamento deverá ter foco em promoção de 

capacidade funcional, habilidades específicas, coordenação motora, propriocepção, mobilidade e força 

muscular. A socialização é fundamental para o sucesso do tratamento, portanto, sempre que possível as 

atividades durante a terapia deverão ocorrer em grupo e de forma lúdica. Diante do exposto, o objetivo deste 

estudo foi descrever a aplicação de atividades fisioterapêuticas em grupo e de forma lúdica a fim de 

favorecer a interação entre os idosos. 

Metodologia:  

A atividade é parte da disciplina Atividade de Grupos Populacionais do centro de fisioterapia da 

Universidade de Taubaté: realizada no Centro Dia do Idoso de Taubaté, durante oito semanas, totalizando 

sete encontros. Participaram dessas atividades 26 idosos que frequentavam o local, no período da aplicação. 

Dentre estes setes dias, dois tiveram por objetivo, a avaliação funcional dos idosos, a partir da aplicação dos 

testes de Tinetti adaptado, Time Up and Go Test e inventário de quedas. Nos cinco dias restantes, foram 

realizadas atividades que proporcionavam interação entre os idosos, atividades estas compostas por danças e 

circuitos, sendo realizadas em grupo. Os circuitos continham atividades lúdicas como “batata quente”, 

arremessar uma bola na cesta de basquete, passar por obstáculos e passar a bola para o colega em diferentes 

direções, sendo sempre incentivado o relacionamento entre o grupo. 

Resultado:  

Visto que ao chegar no local, no primeiro dia, observou-se um ambiente onde os idosos encontravam-se em 

grupos separados e com pouca interação, o que dificultou a aplicação das atividades pelos alunos tanto pela 

resistência dos idosos ao primeiro contato, quanto a falta de comunicação entre eles. Devido a isso e ao fato 

do grupo encontrar-se heterogêneo em relação as suas necessidades físico psicossociais, as atividades 

sofriam adaptações para que todos participassem. 

Conclusão:  

Desta forma conclui-se que nas atividades propostas, foi observado pelos integrantes do grupo uma maior 

interação entre os idosos do local, e dos idosos com os alunos.  

Referências:  

1- Barboza NM, Floriano EM, Motter BL, Silva FC, Santos SMS. Efetividade Da fisioterapia associada a? 

danc?a em idosos sauda?veis: ensaio cli?nico aleato?rio. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2014; 

17(1):87-98. Brasil, Ministe?rio da Sau?de. Queda de idosos.Dicas em sau?de. Brasilia-DF, 2009. 2- 

Sanchez JCJ, Barreto FS. Long-term adherence to exercise: the relationship with functional fitness and 

personal motivation among community-dwelling independent-living older women. Rev Bras Cie?nc Esporte 

2011 Jan/Mar;33(1): 193-206.  
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PERCEPÇÃO SENSORIAL DA PAISAGEM COMO INFLUÊNCIA CULTURAL ATRAVÉS DO RELEVO DA 

ANTIGA ESTRADA DO PINHÃO  

SEMX201883679 

 
LEONARDO KELERMAN SANTOS TEIXEIRA ALBERTI GOMES BARBOSA TATIANE MIDORI CASTALDELLI 

NISHIME  

Orientador(a): ANTONIO CLAUDIO TESTA VARALLO  

 

Introdução:  

O Vale do Paraíba, como cenário de um grande acervo histórico-religioso no Brasil, despertou o desejo do 

compositor Renato Teixeira e do seu produtor cultural para interligar as principais cidades religiosas de 

Caçapava à Guaratinguetá. A fim de efetivar esta integração, elaborou-se o projeto de uma trilha cultural-

religioso. A proposta tornou-se realidade em parceria com a Universidade de Taubaté (UNITAU) através do 

projeto de extensão no Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural (NPPC). Para melhor desenvolvimento da 

pesquisa, dividiu-se a trilha em 7 (sete) percursos correspondentes às interligações de caminhos históricos entre 

os municípios de Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guaratinguetá. O 

projeto encontra-se na fase de elaboração do fragmento Taubaté-Tremembé, composto por 5 (cinco) segmentos. 

Este trabalho de pesquisa visa à elaboração e o detalhamento de um destes segmentos, que percorre a antiga 

estrada do Pinhão, com uma paisagem única, distrito de Quiririm município de Taubaté/SP. 

Metodologia:  

Foi realizada uma análise do Relatório Técnico I – Projeto Restau: Linha Guia de Trilhas Culturais Região 

Metropolitana Vale do Paraíba/SP, analisando o que deveria ser coletado em campo e para entender o propósito 

do projeto. A coleta de dados realizada em cinco dias iniciou-se com o levantamento topográfico do fragmento I 

do trecho B (Taubaté-Tremembé), constituído dos segmentos 1 a 6 na antiga estrada do Pinhão, saindo do distrito 

de Quiririm em direção ao bairro Parque Aeroporto, na cidade de Taubaté. Foi utilizado um teodolito eletrônico 

como ferramenta principal da medição, mira e piquetes. Na leitura, foram anotadas as informações do fio 

superior, inferior e médio através da observação na mira; e a leitura dos ângulos vertical e horizontal fornecidos 

no display do aparelho. As leituras foram feitas em pontos determinados no decorrer da estrada, onde foram 

criados estações e pontos estratégicos para o posicionamento da mira. Também foi elaborado o levantamento 

fotográfico com uso de smartphones Samsung e câmera Canon. Após a coleta de dados, realizado o 

processamento dos mesmos através de cálculos da projeção parcial X e Y, da projeção total X e Y e a elaboração 

de planilhas de compensação da poligonal das estações e a planilha dos pontos irradiados. Após a análise dos 

cálculos foram realizadas reuniões para divisão desse trecho em segmentos e a elaboração de uma proposta de 

solução para cada um. Na elaboração de cada trecho, utilizou-se como referência o Manual de Gestão de Trilhas 

do Estado de São Paulo (2008). Foram utilizadas também como referência as pesquisas de Fortuna (2013) e de 

Pires (2005). 

Resultado:  

Através das informações e cálculos realizados obteve-se o traçado do trecho no software AutoCAD. Fez-se 

também a sobreposição de uma imagem de satélite gerando o georreferenciamento. Com levantamento 

fotográfico possibilitou-se o detalhamento e compreensão da paisagem. Pela consulta do Manual de Manejo de 

Trilhas determinaram-se distâncias, largura e tipos de piso. Para o segmento deste estudo foi determinado para o 

pedestre 2,5m com pedrisco, ciclista 2,2m em terra batida; e carro 3m com sistema intertravado. Devido ao sol 

intenso e a falta de vegetação, a solução proposta foi o adensamento de trepadeiras para criação de pequenos 

tuneis, no qual permite luz e sombra e o contato maior com a natureza. Para valorização da vista para a serra da 

Mantiqueira foi proposto um deck de madeira onde as pessoas poderão apreciar e se conectar com a paisagem 

histórica, destacando a percepção sensorial da paisagem e sua influência social e cultural. 

Conclusão:  

O projeto de extensão foi fundamental para a interatividade da pesquisa, proporcionaram visitas in loco, 

interlocuções com a comunidade acadêmica e regional, e especialmente o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos estagiários envolvidos nestas atividades. Espera-se a construção deste projeto por parte das entidades pública 

e privada (PP), dentro das diretrizes de parcerias governamentais com financiamento misto. 
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ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NO ENSINO INTEGRAL – A.D.A  

SEMX201852733 

 
AMANDA MIGOTTO JULIANA MARIA DE CARVALHO FONTES  

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA  

 

Introdução:  

Partindo da perspectiva de que o Ensino Integral deve se focar no desenvolvimento de competências e 

habilidades, compreendendo estas como habilidades sócioemocionais, de convivência, de respeito à diversidade, 

entre outros aspectos, se faz necessário acompanhar o desenvolvimento dos educandos para nortear a reflexão e o 

planejamento das propostas e ações da equipe escolar. Tendo em vista que até pouco tempo o contra turno 

escolar era tido como um momento recreativo, sem agregar valor pedagógico e avaliativo. Assim, ao acompanhar 

o desenvolvendo dos alunos no período integral este deve ser norteado por uma avaliação processual, respeitando 

a singularidade de cada aluno, sendo reflexiva no que se refere a considerar: como o aluno iniciou na unidade, 

suas aptidões e dificuldades, quais suas formas de aprendizado e seus interesses. 

Metodologia:  

Ao implantarmos material de Acompanhamento do Desenvolvimento do Aluno, iremos avaliar nossas ações 

pedagógicas e institucionais para melhorar o nosso atendimento com foco na aprendizagem do aluno. Assim, o 

educador terá um papel fundamental como mediador e facilitador para o desenvolvimento dos educandos. Por 

meio das fichas de acompanhamento o educador irá nortear e direcionar os educandos apontando pontos de 

aptidões e boas condutas, bem como aspectos que necessitam de maior atenção e desenvolvimento, por isso é 

fundamental um cuidado com a escrita e a mensagem que irá transmitir. Os tutores deverão preencher as fichas 

ao término de cada bimestre, assim o mesmo deverá utilizar as horas de planejamento pedagógico e as reuniões 

da equipe pedagógica para realizar o preenchimento. Todos os alunos que constam na lista piloto da turma 

deverão ter uma ficha e esta deverá ser preenchida. Caso o tutor não tenha muito conhecimento sobre o aluno, 

deverá buscar informações com os colegas para fazer um preenchimento fidedigno da ficha de acompanhamento. 

Antes das reuniões, conforme data estipulada previamente, as fichas deverão ser apresentadas a equipe gestora 

para apreciação e assinatura do documento. As fichas serão apresentadas aos pais e/ou responsáveis nas reuniões 

de pais e mestre bimestrais. O tutor deverá apresentar e esclarecer aos responsáveis os dados preenchidos e as 

informações pertinentes ao desenvolvimento do educando. Os responsáveis deverão tomar ciência da ficha de 

acompanhamento, assinando o campo referente ao bimestre em vigor. Caso o responsável não compareça a 

reunião de pais, o campo de assinatura referente ao bimestre em questão deverá ser riscado, ficando clara a 

frequência dos pais nas reuniões. Após as reuniões as fichas deverão ser entregues na Direção, para que seja 

realizado um levantamento das frequências dos responsáveis e arquivado na secretaria desta unidade escolar.  

Resultado:  

Resultados: A ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento dos Alunos foi implantada no segundo semestre 

de 2017, na Unidade de Ensino Integral Hildebrando Rocha, do Município de Taubaté, e após algumas alterações 

na sua formatação, foi aplicada no ano letivo de 2018 e os resultados apresentados são referentes ao primeiro 

semestre do respectivo ano. Para a tabulação das informações e da avaliação do aluno em cada ficha foi 

elaborado um roteiro com os seguintes itens: Assiduidade (campo 9 da ficha) Comportamento (campos 11, 12, 14 

e 15) Interação (campos 1, 2, 7 e 13) Desenvolvimento (campos 3, 4, 5, 6, 8 e 10) Cada item tem classificação de 

A a D, resultando na seguinte legenda: A: Muito bom B: Bom C: Satisfatório D: Insatisfatório Abaixo seguem 

gráficos com a tabulação do 1° e 2º bimestres do ano de 2018 referentes ao total geral de alunos da escola: 

Conclusão:  

É importante ressaltar que o Ensino Integral precisa respeitar suas particularidades de organização e estrutura, 

mantendo a parceria com a escola regular, estabelecendo uma conexão entre as aprendizagens, afinal, quão 

integral e integrada está sendo a educação, visto que os diversos saberes compõem um currículo único. 

Embasados pelo diagnóstico realizado os profissionais envolvidos passaram a conhecer o aluno como um todo, 

com suas particularidades, aptidões e dificuldades, podendo trilhar novas estratégias de aprendizagem. Por fim, 

salienta-se que este material permitiu aos familiares e responsáveis conhecer a dinâmica do Ensino Integral, bem 

como aproximou a equipe escolar da sua comunidade.  
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UM OLHAR DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA APÓS TREINAMENTO FUNCIONAL APLICADO EM 

MEMBROS SUPERIORES DE IDOSOS ATIVOS  

SEMX201845910 

 
BEATRIZ PACHECO MONTEIRO ALIANDRA SILVA PAULA ELISA DE ALMEIDA COSTA LEONARDO 

SAMUEL MOREIRA LUCAS AZEVEDO SUELLEN RAYANE MARTINIANO DOS SANTOS  

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXAO PEREIRA  

 

Introdução:  

O envelhecimento populacional é um processo fisiológico que atinge a capacidade funcional do indivíduo, 

além de ser um desafio para saúde pública, socioeconômico, sendo necessária a criação de políticas 

nacionais para representar esse grupo populacional. O aumento da expectativa de vida está ligado ao 

aumento de doenças crônico degenerativa devido as mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas no 

organismo do indivíduo (Barbosa et al., 2014; Fortes et al, 2012). A função do membro superior inclui a 

capacidade de alcance direcionado, preensão e manipulação de objetos, as alterações presentes na habilidade 

manual decorrentes do envelhecimento estão vinculadas à redução na força, na velocidade de movimento e 

na coordenação; nas mudanças do sistema visual com redução da acuidade visual, da sensibilidade à luz e da 

percepção de profundidade. (Moura et al., 2015). Desta forma, presente estudo teve por objetivo promover a 

melhora dos movimentos funcionais e da qualidade de vida em idosos ativos. 

Metodologia:  

Este estudo fez parte da disciplina de grupos populacionais da Universidade de Taubaté, participaram do 

projeto “Treinamento funcional de membros superiores associado à coordenação motora e tato fino em 

idosos ativos” quatro idosos de ambos os sexos triados na Clínica de Fisioterapia da Universidade de 

Taubaté/SP. Todos foram avaliados quanto a presença de dor, amplitude de movimento, força muscular, 

coordenação motora e tato fino de membros superiores, no início do tratamento, e após oito sessões com 

duração de uma hora cada. Durante as intervenções os participantes receberam informações e treinamento 

sobre aspectos que podem melhorar a coordenação e mobilidade dos membros superiores. Os exercícios 

foram compostos por alongamento e fortalecimento muscular, coordenação motora, motricidade fina/grossa 

e treino de agilidade. 

Resultado:  

A experiência de colocar em prática conceitos e técnicas aprendidas durante toda a graduação pode trazer 

aos acadêmicos um aprendizado que extrapola os limites de metodologias voltadas apenas ao ensino e 

aprendizagem, navegando por caminhos que valorizam as relações interpessoais como instrumento 

fundamental para o sucesso de terapias. A prática das atividades funcionais nos idosos, foi percebível na 

melhora física, biopsicossocial, emocional, relacionamento pessoal entre os participantes e os terapeutas, 

aperfeiçoando o “olhar clínico”, torna-se fundamental o agradecimento aos quatros participantes que 

contribuíram para o conhecimento e pratica clínica dos acadêmicos.  

Conclusão:  

A intervenção foi muito proveitosa para os pacientes e acadêmicos que aplicaram as atividades, houve uma 

boa aceitação dos idosos quanto as tarefas propostas, trazendo melhora no relacionamento 

paciente/terapeuta, além de informações esclarecedoras sobre o processo do envelhecimento, fazendo com 

que os mesmos entendessem que as alterações não se restringem ao sistema musculo esquelética, mais 

também ao contexto psicossocial.  

Referências:  
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PASSARELA DA BOTÂNICA: IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO CULTURAL  

SEMX201825095 

 
NAYLA INGRID RAMOS MARTINS FERNANDA HELENA RODRIGUES THEODORO  

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO  

 

Introdução:  

A presente proposta de ações extensionistas é parte integrante do Projeto RESTAU: Linha Guia de Trilhas 

Culturais Região Metropolitana do Vale do Paraíba/SP. A segunda fase do projeto objetivou a elaboração do 

desenho técnico do Fragmento I, do quarto Segmento. As ações de extensão estão vinculadas ao Núcleo de 

Preservação do Patrimônio Cultural (NPPC), Pró-reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté. Trata-se de 

uma área de importância histórica, anteriormente contemplada pelo caminho da estação ferroviária que 

interligava o Distrito de Quiririm ao município de Tremembé, composta por fragmentos da antiga estação, vista 

ampla para a várzea e Serra da Mantiqueira, patrimônios culturais, ambientais e paisagísticos da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba do Sul. 

Metodologia:  

A metodologia empregada constituiu-se pela divisão do trecho entre o distrito de Quiririm/SP e Tremembé/SP. 

Dividido em cinco fragmentos de aproximadamente três quilômetros e posteriormente cada estagiário 

desenvolveu uma proposta referente a um dos segmentos. O levantamento de campo (in loco) realizou-se através 

de: levantamento fotográfico, com o uso de celular Samsung Gran Prime e Sony Xperya M5 Dual, máquina 

fotográfica digital Canon; levantamento topográfico, com o auxílio de teodolito digital; e a elaboração de fichas 

técnicas e desenvolvimento de croquis, para a catalogação de elementos característicos da paisagem histórica. 

Para a concepção da proposta foram avaliados os potenciais das áreas de intervenção, realização de estudos de 

caso, tendo como base o Manual de Construção e Manutenção de trilhas (BRASIL, 2009) e visitas técnicas ao 

Parque Amantikir, Campos do Jordão, estado de São Paulo.  

Resultado:  

O fragmento estudado caracteriza-se por aclividade e declividade as margens do caminho, proporcionando 

visuais na trilha e sensações de aproximação e proteção. Foram identificadas massas de bambuzais significativas 

com características peculiares de vegetação exótica. Ainda observa-se vestígios históricos da implantação do 

processo de irrigação do período dos monges trapistas (século XIX), resultando em uma paisagem uniforme e 

extensa. Do levantamento, resultam também ações antrópicas como: muros extensos delimitando os antigos 

caminhos históricos, reorganização da arquitetura em um processo de ruurbanização, ou seja, transformação das 

áreas rurais com serviços de áreas urbanas como a substituição de antigas chácaras por casas de veraneio. 

Resíduos de materiais foram encontrados ao longo do percurso caracterizados por peças de ferro e outros 

materiais corrosivos. Identificou-se uma área muito sugestiva que foi denominada a grande esplanada, espaço 

adequado para um futuro projeto de um belvedere. 

Conclusão:  

Com as atividades desenvolvidas o projeto de extensão visará à elaboração de uma proposta para a comunidade 

em geral. Criação de vias destinadas a pedestres, com revestimento em pedriscos, e outra, passarela elevada em 

madeira, permitindo o escoamento de água e conexão com um muro interativo. Uma via designada aos ciclistas, 

em terra e, a carroçável, tijolos, com intuito de diminuição da velocidade e referência as olarias regionais. A 

criação de um belvedere com jardim lúdico, plantas frutíferas e flores, nas proximidades da várzea, para 

contemplação e oficinas para as escolas municipais.  

Referências:  
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ARQUITETURA VERNÁCULA E TRILHAS CULTURAIS: FUTURAS CASAS GELEIADAS  

SEMX201819589 

 
FERNANDA HELENA RODRIGUES THEODORO NAYLA INGRID RAMOS MARTINS  

Orientador(a): ANTONIO CLAUDIO TESTA VARALLO  

 

Introdução:  

A produção alimentícia de áreas rurais em determinadas regiões brasileiras ainda é desconhecida. Atualmente 

designada região metropolitana do vale do Paraíba e litoral norte apresenta cenário repleto de diversidade cultural 

e paisagístico, reconhecidas por desenvolvimento da produção artesanal e gastronômica. Nesta paisagem 

desenvolvemos um projeto de extensão, através do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural (NPPC), da 

Universidade de Taubaté. Nomeado Linha Guia de trilhas culturais região metropolitana vale do Paraíba, 

encontra-se na 2º fase: visa elaboração de projetos que acolham usuários da trilha, engloba o trecho B, da cidade 

de Taubaté a Tremembé. Tendo como projeto piloto foi desenvolvido uma proposta para fragmento I, distrito de 

Quiririm (Taubaté), o segmento 3: arquitetura vernácula e futuras casas geleiadas, projeto EMBRAPA (2017). A 

relevância do projeto encontra-se embasada no reconhecimento da produção artesanal local e a melhoria das 

instalações de moradia e adequação dentro das normas técnicas sanitárias de produção.  

Metodologia:  

O presente trabalho tratando-se da segunda fase do projeto linha guia de trilhas cultuais visando a criação de um 

projeto piloto para o fragmento I. Iniciou-se com a definição do trecho a ser percorrido e mapeado, em segundo 

momento ocorreram reuniões para elaboração de fichas de observação e coleta de dados do percurso e da 

arquitetura rural, elaboração de um cronograma e agendamento das visitas em campo. Na trilha foi realizado o 

preenchimento das fichas, fazendo uso de pranchetas, lápis e trena; com a identificação dos seguintes dados: 

coordenadas de localização, elementos da paisagem, geomorfologia, elementos da arquitetura vernácula, largura 

e comprimento da trilha, infraestrutura urbana e rural disponível e instalações tecnológicas. O levantamento 

fotográfico, com o auxílio de máquina fotográfica CANON EOS Rebel T6 e aparelho celular Iphone 6S Plus, 

buscando principalmente visuais e vegetações existentes; paralelamente foi realizado o levantamento 

planimétrico cadastral com teodolito eletrônico da marca pentax, afim de delinear o traçado e registrar pontos de 

interesse. Todos os dias subsequentes ao campo foram de trabalho no Departamento de Arquitetura 

esquematizando dados, planilhas e fotografias. Após o fim de todos os levantamentos foi iniciada a fase 

projetual, primeiramente por pesquisas e identificação normas técnicas, como o manual técnico de produção de 

trilhas do estado de São Paulo. Os dados foram analisados comparativamente com a situação real em campo e os 

dados históricos. A base da proposta de projeto teve como apoio, os resultados nestas ações. 

Resultado:  

Através das fichas de observação e coleta de dados foram descriminados pontos influenciadores da fase projetual 

como barreiras físicas e visuais, tráfego, existência de percursos d’água, nascentes e bicas, vegetação, clima, 

presença de energia e sinal de telefonia. Pelas fotografias foi produzido um banco de dados com 

aproximadamente 700 imagens, que traduzem o perfil da trilha, atentando-se a ambientação, vegetação e visuais, 

que serão disponibilizadas a comunidade regional. A paisagem foi caracterizada pela serra da Mantiqueira e 

plantações de arroz na várzea do rio Paraíba. O percurso totalizou 511,33m de comprimento e larguras que 

variam de 3,37m a 6,55m. Nas edificações foram identificados elementos de arquitetura vernácula e potencial 

para geração de produtos artesanais gastronômicos, como geleiadas. As pesquisas embasaram o 

dimensionamento viário, estabelecendo 2,5m para pedestres, 2,2m para ciclistas e no mínimo 3m para veículos. 

Esses parâmetros resultaram no projeto piloto para concepção da trilha cultural no seguimento 3.  

Conclusão:  

O processo de desdobramento do presente projeto de extensão se baseia no envolvimento da comunidade e 

fortalecimento de suas raízes culturais, construindo um caminho alternativo para visitantes e romeiros 

proporcionando a valorização cultural da sociedade local. As diretrizes deste projeto poderão subsidiar as 

políticas públicas municipais com a finalidade de proporcionar qualidade na mobilidade do turismo religioso, 

ambiental e cultural na região.  
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TAUBATÉ PARA TAUBATEANOS: PERCURSO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA 
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Introdução:  

O projeto de extensão vinculado ao Projeto RESTAU do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural 

(NPPC) tem por objetivo incentivar o envolvimento da população em atividade preservacionista em relação 

aos bens culturais e ambientais. Este projeto conta com caminhadas monitoradas por estagiários do NPPC 

tendo como pontos de leitura e observação os patrimônios municipais da cidade de Taubaté. Durante este 

percurso os envolvidos e participantes são estimulados a dialogarem sobre a história, cultura e arquitetura 

das obras relevantes da cidade e seus contextos urbanos, mostrando que os patrimônios são riquezas de bem 

comum a toda sociedade. A preservação da continuidade histórica do ambiente é essencial para a 

manutenção ou criação de um modo de vida que permita ao homem encontrar sua identidade e experimentar 

um sentimento de segurança face as mutações brutais da sociedade [...] (Declaração de Amsterdã, 1975). 

Metodologia:  

Este projeto inicia-se com a seleção do setor histórico a ser contemplado na visita guiada possuindo duração 

de 1 hora. Posteriormente, houve a identificação dos patrimônios históricos mais relevantes seguindo a idade 

cronológica da transformação urbana. Os integrantes responsáveis pela monitoria e explanação dos 

conteúdos a comunidade, realizaram estudo histórico e iconográfico sobre os patrimônios de forma 

individual com enfoque em questões arquitetônicas e importância cultural do bem tombado para a 

sociedade. Seguidamente, ocorreu a divisão dos patrimônios para cada integrante e uma leitura in loco com 

o professor responsável Ms. Benedito Assagra Ribas de Mello, pelo treinamento e esclarecimento sobre a 

forma de atuação de um guia cultural e definição dos potenciais e elementos marcantes do percurso à serem 

mencionados a população. Concluindo na elaboração de um roteiro através de: cartografia urbana, horários 

disponíveis e acessos as edificações, disponibilizado para a população por meios digitais como: site da 

prefeitura municipal de Taubaté. A recepção da comunidade no ponto de encontro, ficou ao encargo da 

Luciene Santos Souza gestora de turismo da Secretaria de turismo e cultura e de Fernando Paschoal de 

Oliveira gestor da área de museus, patrimônio e arquivos históricos, afim de esclarecerem o intuito do 

evento e a parceira com Projeto Restau do NPPC. 

Resultado:  

Realizado nos dias 16/12/2017; 20/05/2018 e 22/07/2018 contando 8 patrimônios em média como: Igreja 

Santa Terezinha, Vila Santo Aleixo, Solar da Viscondessa, Igreja do Rosário, Lopes Chaves, Catedral de 

São Francisco, tendo em cada nova edição a mudança do trajeto, trazendo novas obras a serem mencionadas. 

Em cada uma delas foi observado o estilo arquitetônico, a materialidade, período de construção e seu 

contexto de inserção urbana. Durante o percurso, como foi orientado pelo professor responsável, o conteúdo 

foi explicado à comunidade de forma interativa e clara, sem primícias de cunho técnico-cientifico por se 

tratar de participantes leigos sobre o tema abordado. O evento obteve grande aceitação e contentamento da 

comunidade, que parabenizou o projeto e os membros pela iniciativa inovadora e o compromisso social, 

questionando-os quando seria o próximo evento por tratar de um tema fundamental para sociedade 

contemporânea.  

Conclusão:  

A realização do projeto contribuiu para a conscientização da população quanto a importância e a 

necessidade de preservação dos patrimônios e da memória do povo taubateano, visando a melhoria da 

qualidade de vida a partir do reconhecimento do patrimônio como um bem próprio, demonstrando o quanto 

é rica sua história e cultura, afim de proporcionar a educação patrimonial sobre um tema complexo e 

essencial a vida em comunidade. 
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Introdução:  

O câncer de colo de útero é o crescimento anormal de células uterinas, cuja a principal causa é a infecção 

pelo vírus HPV, transmitido principalmente por via sexual. Na fase inicial, essa doença costuma cursar de 

forma assintomática e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, 

além de corrimentos e dores abdominais. As formas de prevenção são o uso de preservativos durante a 

relação sexual, pois esta é uma das formas de evitar o contágio pelo HPV, realizar anualmente o exame 

preventivo (Papanicolau), um exame indolor capaz de detectar as lesões que precedem o câncer de colo de 

útero e a vacinação para as meninas e meninos. (¹) O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da ação 

educativa realizada acerca da importância da prevenção do câncer do colo de útero. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência das acadêmicas de Enfermagem da Universidade de Taubaté, durante o 

período de Estágio de Saúde da Mulher II, no primeiro semestre de 2018. Foi elaborado uma campanha 

preventiva pelas acadêmicas nos dias 04 e 05 de maio contra o Câncer de Colo do Útero e a sua relação com 

o HPV. O local da ação foi o Campus Bom Conselho e a Praça Santa Terezinha, onde houve abordagem 

dinâmica com as pessoas ali presentes. Na campanha havia um stand com banner e foram entregues folhetos 

educativos, marcadores de página, elaborados pelas próprias acadêmicas, além de preservativos. No 

momento da abordagem foi explicado sobre a definição, sinais e sintomas, métodos preventivos e a 

importância do exame Papanicolau além do esclarecimento de dúvidas. 

Resultado:  

Os resultados obtidos foram altamente importantes, pois observamos que existe um déficit de conhecimento 

da maioria das pessoas abordadas em relação ao conhecimento do tema apresentado. 

Conclusão:  

A experiência foi válida, pois conseguimos atingir nosso objetivo, orientando tanto o público feminino 

quanto o masculino sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero e sua relação com a 

infecção do vírus HPV. Sugere-se novas ações preventivas para que se possa orientar a população com 

objetivo de promover a saúde. 

Referências:  

CANCER COLO DO ÚTERO. INCA. Disponível em 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_utero/definicao. Acesso em 01 de 

maio de 2018. (¹) HPV. Ministério da Saúde. Disponível em http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/hpv. 

Acesso em 01 de maio de 2018. (²) 
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EDUCAÇÃO DE BENS CULTURAIS E SOCIOAMBIENTAIS: ESTUDO DE CASO BICA DO SAPO  
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Orientador(a): ANTONIO CLAUDIO TESTA VARALLO  

 

Introdução:  

Na sociedade contemporânea observa-se algumas áreas com descaso e desconhecimento das origens culturais e 

ambientais da região. Buscando melhorar esta perspectiva, cria-se um caminho que possibilite ao passante 

perceber os elementos histórico-cultural presentes no local. Desenvolve-se assim, no Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural (NPPC) o projeto Linha Guia De Trilhas Culturais para a Região Metropolitana Vale do 

Paraíba/SP, que propõem desviar os romeiros da beira da rodovia onde correm perigo e proporciona-los um 

caminho seguro, com acentuadas paisagens da várzea do rio Paraíba do Sul e da serra da Mantiqueira. O projeto 

encontra-se na segunda fase de elaboração, atentando-se ao projeto piloto do trecho B, no distrito de Quiririm–

Taubaté. Após estudos na extensão desta linha guia, acarretou na divisão do trajeto em seis segmentos, para 

facilitar o andamento das propostas. O presente trabalho de pesquisa refere-se à concepção do segmento 1: 

Antiga ferrovia à Bica do Sapo.  

Metodologia:  

O procedimento aplicado para a realização desta pesquisa, iniciou-se através de estudos para a organização dos 

métodos a serem utilizados no processo do levantamento e na produção do projeto, e reuniões que definiram a 

divisão do fragmento da linha guia em alguns segmentos. Efetuou-se então pesquisas de normatizações para 

trilhas e a preparação de fichas para facilitar a observação em campo. Foram realizadas 7(sete) visitas em campo 

para a realização do levantamento planimétrico cadastral, operando um teodolito eletrônico da marca Pentax; 

preenchimento das fichas criadas e levantamento fotográfico de pontos que possuem potencial físico e cultural 

neste trecho, utilizando um aparelho celular - Iphone 6s Plus. Separadamente do trecho de caminhada, foi 

efetuado o levantamento da região que abrigará o Núcleo de Apoio ao Turista (NUAT), o levantamento 

fotográfico para o restauro da antiga caixa d’agua - usando uma câmera fotográfica da marca Canon EOS Rebel 

T6; e uma análise de potabilidade da água da Bica do Sapo. Houveram pesquisas de estudos de caso de trilhas e 

parques de alguns lugares do mundo e visitas técnicas a parques da região. Posteriormente analisou-se os dados 

obtidos em campo e efetuaram-se novas pesquisas de métodos e soluções para o planejamento da área. 

Procedendo então na criação do projeto priorizando seus pontos de bens culturais como a antiga caixa d’água e 

socioambientais como a proposta para o NUAT e base institucional da trilha, onde se desenvolverá a introdução 

do trajeto e dos seus elementos ambientais e culturais, utilizando o Software CAD. 

Resultado:  

Tendo os dados coletados em campo do levantamento topográfico organizados, foi possível desenvolver uma 

base guia do segmento 1 no Software CAD, respeitando e destacando os elementos ambientais e culturais 

presentes. A partir do levantamento fotográfico realizado, obteve-se um banco de dados digitais de 350 fotos 

gerais e 104 da caixa d’agua para subsidiará o projeto de restauração. Afim de preservar a Bica do Sapo, 

componente ambiental principal do trecho, foi definido um raio de 30m de proteção, preservando a vegetação 

natural e a qualidade da água, já comprovada ser apta para o consumo. Para a estruturação física da trilha foi 

definido materiais in loco e sustentáveis como bloquetes intertravados, pedriscos e terra batida. As vias foram 

dimensionadas baseadas nas normas do Neufert (2013) e no Manual de Construção e Manutenção de Trilhas-SP 

(2009): pedestres 2,5m de largura; ciclistas 2,2m e automóveis no mínimo 3m.  

Conclusão:  

O projeto de extensão trilha cultural enaltece elementos geomorfológicos promovendo a educação cultural e 

socioambiental. Como trilha de valor religioso, cultural e ambiental, o caminho visa a retirada dos romeiros da 

rodovia e a criação de uma rota alternativa para os segmentos de turísticos, voltados a comunidade regional 

envolvidos no projeto. Favorecendo presença de paisagens naturais e projetos socioeducativos, proporcionando 

conforto e segurança ao longo do caminho. O segmento 1: antiga ferrovia à Bica do Sapo, procura realçar o 

conjunto paisagístico: serra Mantiqueira e da várzea do rio Paraíba do Sul, destacando potencial existente nesta 

região para desenvolvimento turístico. 
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Introdução:  

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) é um programa de extensão que busca atender desde 

criança ao idoso. A natação oferecida pelo PAFS tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e a 

iniciação a pratica esportiva de crianças e adolescentes. A natação é considerada uma das atividades mais 

completas que existem, isso porque, ao nadar se trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, 

estimulando o desenvolvimento geral do praticante. 

Metodologia:  

aulas semanais de duração de 50 minutos às quartas e sextas feiras, com aulas desde a adaptação ao meio 

líquido, passando pela iniciação e aprimoramento de algumas técnicas dos nados Crawl, peito, costas, 

borboleta. As aulas são elaboradas e administradas pelos bolsistas e professor responsável. Para aplicação 

das aulas a piscina é dividida em três porções, uma para alunos mais novos e iniciantes na pratica da 

natação, outra para alunos intermediários com iniciação dos nados e os alunos avançados com correção e 

direcionamento dos movimentos dos diferentes estilos de nados. 

Resultado:  

a partir da aplicação das metodologias de ensino passada pelo professor responsável, foi possível identificar, 

por meio de observação, uma melhora de coordenação motora para o nado, uma adequação na noção 

espacial, melhora na atenção e concentração dos alunos, e o desenvolvimento de habilidades dentro da água 

por parte dos alunos. 

Conclusão:  

com base nas observações dos bolsistas participantes do projeto foi possível concluir que os benefícios da 

natação na vida das crianças e adolescentes participantes são de grande importância para o aprendizado e 

desenvolvimento geral desses ao longo das aulas. Para os bolsistas foi agregado muito conhecimento prático 

durante as aulas aperfeiçoando sua formação e conhecimento.  

Referências:  

ARAUJO Junior, Bráulio. Natação: Saber fazer ou fazer sabendo? Editora da Unicamp, Campinas/SP, 1993 

SANTOS, S. SOUZA, S. P. Atividades aquáticas: contribuições para o desenvolvimento psicomotor no 

inicio da infância. Data de publicação: 21 de janeiro de 2010. Disponível em: http://www.cdof.com.br 

Acesso em: 28 de abril de 2011. 
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Introdução:  

O TGFU (Teaching Games for Understanding) é uma pequena parte da pedagogia do esporte em que se tem 

como metodologia, para iniciação esportiva, o aprendizado da modalidade por meio de jogos. Buscar por 

meio de jogos o interesse pela prática esportiva, no qual o professor deve promover diferentes tipos de 

jogos, e o papel do aluno não será somente executar as propostas apresentadas pelo professor, mas, também 

de participar na elaboração das atividades, avaliando o próprio desempenho e de seus colegas, buscando por 

respostas inteligentes e criativas.  

Metodologia:  

As aulas são realizada no Sesc, com a participação de alunos do ensino fundamental de duas escolas rurais 

no projeto “Esportes Coletivos Com as Mãos”, sendo uma média de 20 alunos por escola. A proposta do 

desenvolvimento da aula foi por meio de jogos, fazendo com quem os alunos participassem de forma 

coletiva para que todos conseguissem se expressar e assimilar as atividades resolvendo entre si os problemas 

naturais que surgiram durantes as aula, como regras, honestidade, como melhorar o desenvolvimento dos 

jogos. O jogo foi apresentado para os alunos explicando de maneira fácil de ser entendida passo a passo cada 

parte no primeiro momento. Após isso o professor ficou atento para ver se os alunos estavam aplicando 

corretamente as propostas que foram feitas. Em seguida, foi realizado variações dentro do jogo buscando 

trabalhar os fundamentos de uma forma que os alunos realizassem e executassem a tarefa não prejudicando a 

sua forma, mas sim agregando de maneira gradativa a introdução de regras para uma melhora do jogo, com 

as mesmas propostas, porem de uma maneira diferente. Conforme o jogo foi acontecendo percebeu se a 

necessidade de trazer uma melhora para torna-lo mais interessante para os alunos e mais fundamentado na 

visão do professor, isso tudo dentro do contexto de que a implicação de regras e fundamentos foram feitos 

de forma gradativa e conforme os alunos estivessem preparados para passar para um próximo estágio. 

Resultado:  

Durante o decorrer das aulas e dos jogos observamos um desenvolvimento e amadurecimento dos alunos em 

diversos contextos, a forma de se portarem e como entre si resolveram os problemas que foram surgindo 

durante as aulas. Analisando em partes de aprendizado vemos que durante os jogos eles aprenderam e 

recriaram conhecimentos de diferentes modalidade de esportes, nas quais as atividades que acabavam sendo 

empolgantes e divertidas os ensinaram movimentos e técnicas de diferentes esportes de uma forma fácil de 

ser trabalhada com um grande grupo de alunos sem especificar exercícios técnicos. 

Conclusão:  

Assim, podemos considerar que os objetivos estão sendo alcançados, pois os alunos estão gradativamente 

interagindo, aprendendo, praticando efetivamente de todas as etapas que compõem a metodologia proposta. 

Referências:  

PAES, R. R. Educação física escolar: o esporte como conteúdo pedagógico do ensino fundamental. Canoas: 

Ed. da Ulbra, 2001. BALBINO, H. F. ,PAES, R. R; Processo de ensino-aprendizagem do basquetebol: 

perspectivas pedagógicas. In: DE ROSE JUNIOR, D.; TRICOLI, V. Basquetebol uma visão integrada. 

Barueri: Manole, 2005. 
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Introdução:  

O PAFS- Programa de atividade física e saúde, é um programa que faz parte de uma extensão universitária 

da UNITAU, onde proporciona a população atividade física e proporciona aos estudantes da universidade a 

oportunidade de acompanhar, auxiliar os alunos e os professores durante as aulas. 

Metodologia:  

Tive a oportunidade de participar do programa por dois anos como bolsista e consegui observar como a 

atividade física tem uma extrema importância na vida de cada individuo, principalmente dos idosos, 

trazendo inúmeros benefícios físicos, psicológicos e sociais. O PAFS além de promover diversas atividades, 

também proporciona aos alunos interação social, fazendo crescer seu circulo de amizade, tornando um 

ambiente descontraído e agradável. É notável que a prática regular de exercícios físicos causa um impacto 

muito grande no processo de envelhecimento, trazendo inúmeros benefícios que se manifestam sob diversos 

aspectos do organismo do individuo que participa, as pesquisas indicam que pessoas da terceira idade que 

realizam atividade física regularmente faz com que aumente a expectativa de vida da pessoa e que diminue o 

risco de doenças cardiovasculares, entre outras.  

Resultado:  

A participação dos alunos é gratificante, pois conforme os mesmos freqüentam as aulas semanalmente, 

conseguimos observar uma evolução significativa na saúde física e mental do aluno, e eles conseguem trazer 

um retorno positivo do projeto, pois eles relatam que melhora o bem estar, melhora a disposição, e ouvir isso 

é gratificante tanto para quem aprende, quanto para quem ensina.  

Conclusão:  

Considero que o estágio realizado na Universidade de Taubaté, trouxe para mim, tanto como bolsista e tanto 

como pessoa, um aprendizado muito importante que usarei no dia a dia, como aprender a ser professor, entre 

demais conhecimentos diários que aprendemos no projeto de extensão. Trabalhar com os idosos é uma 

experiência maravilhosa, pois eles se mostram participantes, com disposição e ótima auto estima para 

participar da aula.  

Referências:  
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Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA  

 

Introdução:  

O conceito de Patrimônio sofreu adaptações de acordo com os contextos nos quais foi inserido no decorrer 

do tempo. Essas mudanças foram sendo consolidadas e legitimadas em documentos legais em diversas 

esferas: nacional, internacional, municipal e estadual. Pensando nesta contextualização a pesquisa realizada 

tem como objetivo investigar como a interdisciplinaridade entre educação regular e patrimonial pode 

contribuir tanto para o conhecimento como para formação cidadã, e ainda, apresentar como a legislação 

promove condições para a realização dessa prática.  

Metodologia:  

Metodologicamente, nesta pesquisa recorreu-se à análise documental da legislação nacional, como foco nas 

Constituições Federais e considerando documentos legais em âmbito internacional como as convenções da 

UNESCO. Discorrendo através da legislação brasileira passando pela Carta Magna emitida pelo Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada primeiro documento que contempla a noção de importância patrimônio e 

“influenciada pelo movimento europeu do pós-guerra, quando os países, destruído pelo conflito, acordaram 

para a emergência de reconstruir a sua memória coletiva” (1ª Carta Magma, 1934) constatamos que após a 

publicação da Constituição de 1934 até as atualizações ocorridas nos anos de 1937, 1946, 1961 e 1967 não 

tiveram alterações significativas no que tange ao conceito de valorização do patrimônio como identidade, 

apesar de já existiram órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio como o IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional criado no ano de 1934. Somente haverá uma elevação do dever do 

poder público de incentivar a produção e o conhecimento de bens e valores culturais anos mais tarde com a 

constituição de 1988 com o deputado Ulysses Guimarães. E de acordo com a delimitação do tema os 

cadernos temáticos de educação patrimonial do IPHAN e legislação educacionais vigentes do MEC – 

Ministério Educacional da Educação também foram consultados. 

Resultado:  

Foi possível verificar que as políticas públicas educacionais se voltam para a junção de saberes do homem e 

a comunidade criando estratégias para que esta articulação aconteça e visando oferecer no processo 

ensino/aprendizagem uma produção de conhecimento baseando-se não somente no patrimônio como 

produto final, mas o utilizando como ferramenta que auxiliará na transformação de saber em consciência 

tendo como canal de intermediação a escola. Numa parceria consolidada em 2011 no II Encontro Nacional 

de Educação Patrimonial, realizado em Ouro Preto (MG) coloca a educação patrimonial no Macro-campo 

“Cultura e Artes” do programa Mais Educação. O mesmo compõe as estratégias do Governo Federal para 

induzir a ampliação da jornada escolar com a Educação Integral, promovendo a ampliação de tempos, 

espaço além de diversas oportunidades educativas como: música e esportes. A adesão ao mesmo é optativa 

as escolas. 

Conclusão:  

Entendeu-se que todo o processo de valorização do patrimônio está ligado a identidade de uma forma geral e 

que tanto o processo de mudanças nas constituições como na iniciativa de novas politicas públicas 

educacionais, é ponderável insistir que baseado nos documentos consultados que a soma do uso adequado 

dos recursos mais a integração entre escola e comunidade poderão contribuir para o processo de cidadania, 

além de oferecer a oportunidade do individuo de se reconhecer como protagonista no espaço em que vive. 

 

 

 

 

 



 

27 

 

Referências:  

BRASIL/MEC. Decreto Número 7083, de 27 de Janeiro de 2010. Caderno Temático 2 de Educação 

Patrimonial/Átila Bezerra Tolentino (Org.) João Pessoa: Superintendência do Iphan na Paraíba, 2012. 

Constituição Civil Brasileira. Disponível no site: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 07/08/2018 

BRASIL, Portaria Interministerial n° 17/2007. Parceria entre MEC e IPHAN. Disponível no site 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/867/mec-e-iphan-disponibilizam-publicacao-voltada-para-

educacao-patrimonial-nas-escolas-brasileiras . Acesso em 07/08/2018 Rede de Saberes Mais Educação. 

Pressupostos para Projetos Pedagógicos de Educação Integral. Série Mais Educação, Brasília: MEC, 

SECAD, 2009. SILVA, Kalina Vanderlei. Dicionário de Conceitos Históricos. São Paulo: Contexto, 2017. 

  



 

28 

 

BRINQUE, CANTE E DANCE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO 
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Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES  

 

Introdução:  

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) é um programa de extensão que busca atender da criança 

ao idoso. O Projeto Brinque, cante e dance é uma das atividades oferecidas que tem por objetivo estimular o 

ritmo e a musicalidade daqueles que o praticam. Tal projeto é uma parceria com a Prefeitura Municipal de 

Taubaté para atender crianças que frequentam creches municipais. As crianças devem ser estimuladas desde 

pequenas, pois essa fase é benéfica para o aprendizado e desenvolvimento motor. Este projeto tem como 

objetivo desenvolver atividades rítmicas e dança por meio da ludicidade, favorecendo o desenvolvimento 

motor, psíquico e social. 

Metodologia:  

Partindo das necessidades da escola as atividades desse projeto ocorrem duas vezes por semana em uma 

escola de educação infantil localizada na cidade de Taubaté – SP. No projeto participam duas turmas, sendo 

25 alunos em cada uma. As aulas ocorrem na quadra e em uma sala de aula, e ficam separadas pela diferença 

de idade entre eles. Os bolsistas e voluntários do PAFS são encarregados de preparar as atividades que serão 

aplicadas e selecionar as músicas previamente, bem como aplicar as atividades e auxiliar os alunos que 

apresentam dificuldades no decorrer das aulas. Os alunos das atividades se acomodam e aos comandos dos 

bolsistas executam as atividades e brincadeiras, considerando as dificuldades dos alunos e respeitando as 

limitações de cada turma. Ao longo das aulas são feitas observações com o intuito de verificar a participação 

e o desenvolvimento de cada criança. 

Resultado:  

Ao término do primeiro semestre foi possível notar que houve melhora na capacidade psicomotora das 

crianças ao executar os movimentos solicitados durante as aulas, embora uma minoria ainda apresente 

defasagem motora. 

Conclusão:  

Para os bolsistas e voluntários foi agregado conhecimento prático quanto a importância do cantar, brincar e 

dançar para a melhora do desenvolvimento global das crianças, bem como, possibilitou uma reflexão da 

relevância do profissional de Educação Física para a conscientização da população para a prática de 

exercícios físicos desde a infância.  

Referências:  
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BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da Dança. 3ª ed. São Paulo: Ícone, 2007. 

  



 

29 

 

ANÁLISE HISTÓRICA DA ARQUITETURA DO PATRIMÔNIO DE TAUBATÉ E RELAÇÕES DE CIDADANIA  

SEMX201819669 

 
NATHÁLIA MARIA NOVAES VICTOR LUIZ FELIPE BARNI DE CASTRO FOGAÇA ALEXANDRE MANOEL 

CAMARGO GUILHERME LOPES NUNES DA SILVA.  

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA  

 

Introdução:  

Taubaté possui cerca de 350 mil habitantes com 372 anos de história. É um município paulista que 

participou ativamente do processo de desenvolvimento histórico e econômico do país. Foi um centro 

irradiador do bandeirismo, participou do ciclo do café sendo a maior produtora do Vale do Paraíba, e uma 

das primeiras a participar da Revolução Industrial com a instalação da Companhia Taubaté Industrial 

(1894). A cidade possui assim diversas construções antigas entre casarões, igrejas, teatros, estações e 

complexos industriais, sendo alguns já tombados como patrimônios históricos da cidade. Partindo do ponto 

de vista da Educação Patrimonial, o ponto focal da nossa pesquisa foi identificar os patrimônios que ao 

longo do tempo estabeleceram uma relação de pertencimento e de identificação com a população e quais 

seus estilos arquitetônicos, pois através desse conhecimento é possível promover maior identidade com o 

ambiente que nos cerca, e assim estimular a própria preservação dos patrimônios. 

Metodologia:  

Metodologicamente, foi realizado um levantamento documental englobando, a lista de bens tombados no 

município disponibilizado pela área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico Municipal de Taubaté 

(AMPAH) e a Lei Complementar n. 55 de 8 de junho de 1994 que dispõe sobre a preservação do patrimônio 

no município. Além disso, realizou-se sessões de trabalho de campo para observação e reconhecimento dos 

bens arquitetônicos e históricos da cidade de Taubaté e de sua situação de preservação, bem como de sua 

relação com o entorno. Investigou-se, por meio da observação nas sessões de visitas técnicas e de 

levantamento bibliográfico os períodos e os estilos arquitetônicos mais identificados nos edifícios da cidade, 

percebendo a relação que se estabelece entre as pessoas e o seu entorno. Essas visitas foram acompanhadas 

pela professora coordenadora e pela equipe da AMPAH em trabalho realizado por esse setor da prefeitura. O 

trabalho envolveu reuniões de orientação metodológica e discussão dos dados da pesquisa e de indicações 

bibliográficas. A observação do comportamento das pessoas nas ruas em relação aos bens foi realizada de 

modo sistemático por bem e por região. 

Resultado:  

Considerando-se a relevância histórica da cidade de Taubaté e de sua longevidade, verificou-se que há 

poucos bens tombados e preservados. Michel de Certeau afirma em suas análises sobre as diferenças entre 

lugar e território que lugar é o espaço social a partir do qual o ser humano desenvolve suas atividades e com 

o qual estabelece uma relação de significado. Sendo assim, desenvolve-se, no caso de memórias 

compartilhadas sobre a cidade na qual se vive uma espécie de orgulho coletivo. Identidade, memória, cultura 

e tempo são aspectos e conceitos que devem ser trabalhados continuamente nos processos educativos pois 

segundo Ulpiano Menezes “O suporte fundamental da identidade é a memória, mecanismo de retenção de 

informação, conhecimento, experiência, quer em nível individual, quer social e, por isso mesmo, é eixo de 

atribuições, que articula, categoriza os aspectos multiformes de realidade, dando-lhes lógica 

inteligibilidade.” (MENESES: 1992, p. 183.) 

Conclusão:  

Como resultados parciais da primeira fase desta pesquisa, que envolve diretamente a população, 

caracterizando sua dimensão extensionista, verificou-se que há poucas informações sobre os bens tombados, 

restringindo-se, em sua maioria aos respectivos decretos municipais de tombamento. Como desdobramento 

principal prevê-se a realização de entrevistas por meio de questionários junto à população. Assim, os 

indivíduos identificam-se com os acontecimentos públicos relevantes para o seu grupo, ou seja, lembram 

mesmo aquilo que não experienciaram diretamente. Esse é justamente o processo constitutivo da História e 

por esse motivo é necessário manter referências concretas que nos lembrem de fatos, acontecimentos e de 

momentos históricos.  
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Introdução:  

O PAFS – Programa de Atividade Física e Saúde é um programa de extensão da Universidade de Taubaté 

que visa atender a necessidades da comunidade com foco em idosos e crianças. Dentre as atividades 

propostas existe a ginastica artística infantil, com o intuito de auxiliar no crescimento e desenvolvimento 

motor das crianças, melhorar a aptidão física prevenindo futuros problemas de saúde, implementando a 

importância da pratica de atividade física, além do aumento de massa muscular, nos níveis de flexibilidade, 

na capacidade aeróbia e anaeróbia, e auxiliar nos aspectos psicossociais. Com o Objetivo de relatar as 

experiências observadas e vivenciadas pelos bolsistas quanto ao desenvolvimento e aprendizado das crianças 

praticantes de ginástica artística. 

Metodologia:  

As aulas foram ministradas no salão de ginastica artística do campus Bom Conselho da Universidade de 

Taubaté, sempre nas terças e quintas feiras, das 15:00 as 16:30. A aula começa com um aquecimento 

articular preparando o corpo para prevenir lesões, em seguida a turma é dividida em duas de acordo com a 

idade e a habilidade para a parte principal que consiste em uma turma ficar com a professora e algum 

bolsista treinando a parte rítmica, a outra metade geralmente fica sobre orientações dos bolsistas realizando 

exercícios e variações sobre aparelhos de ginastica artística como solo, mesa, paralelas masculinas, 

assimétricas femininas, argolas masculinas, barra fixa masculina, cavalo masculino e trave feminina, além 

do uso do trampolim acrobático, que mesmo não pertencendo a ginastica artística tal aparelho funciona 

como suporte ao treinamento de movimentações. Na metade da aula ocorre a troca das turmas. A elaboração 

e administração das aulas foram realizadas em determinados momentos pela professora orientadora e em 

outros pelos bolsistas. Os bolsistas além de pensarem em variações também realizam as proteções dos 

movimentos e realizam a correção aos alunos. Ao final da aula ocorreu treino de flexibilidade, com auxílio 

dos bolsista na condução dos exercícios e auxílio nos alongamentos passivos visando maior amplitude de 

movimento. 

Resultado:  

Ao longo do primeiro semestre foi possível observar melhora na capacidade de execução dos movimentos 

acrobáticos dos alunos, melhora na postura, maior consciência corporal, ganho de equilíbrio dinâmico e 

estático, ganhos rítmicos e de flexibilidade. Para os bolsistas foi proporcionada um vivência prática, tanto da 

montagem como condução das aulas. O trabalho realizado em conjunto com a orientadora foi fundamental 

para o aprendizado e enriquecimento curricular dos bolsistas.  

Conclusão:  

Pode-se concluir que a ginastica artística vem obtendo resultados positivos de acordo com seus objetivos, 

tanto para auxilio no crescimento e desenvolvimento das crianças. Para os bolsistas vivenciar atividades 

diversificadas que proporciona para o futuro uma opção de atuação profissional acaba sendo enriquecedor. 

Referências:  
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Introdução:  

O PAFS – Programa de Atividade Física e Saúde é um programa de extensão da Universidade de Taubaté 

que visa atender as necessidades da comunidade com foco em idosos e crianças. Dentre as atividades 

propostas existe a musculação para a terceira idade, com o intuito de melhora da aptidão física voltada para 

a saúde, além do aumento e/ou manutenção da massa muscular, melhora da densidade mineral óssea, nos 

níveis de flexibilidade, diminuição dos riscos de queda, melhora na capacidade aeróbica, melhora nas 

atividades funcionais do dia a dia e a interação social. Com o objetivo de relatar a experiência vivenciada 

por bolsistas do referido programa de extensão no que tange aos benefícios observados nos idosos, bem 

como a importância do projeto para a formação do graduando em Educação Física.  

Metodologia:  

As aulas foram ministradas no salão de musculação do campus Bom Conselho da Universidade de Taubaté, 

onde os alunos foram divididos em duas turmas, sendo a turma A as terças e quintas e a turma B as quartas e 

sextas, ambas das 14:30 as 15:30. A aula apresenta 3 momentos: um aquecimento articular preparando o 

corpo para a execução dos movimentos com pesos; a parte principal que consiste na realização de circuito 

com 12 estações, divididas por grupos musculares (no primeiro dia se trabalha peitoral, membros inferiores 

e bíceps, e no segundo dia dorsal, ombros e tríceps), os alunos foram dispostos em dupla nas estações e 

realizaram duas séries alternadas de 45 segundos cada; e ao final ocorre o alongamento visando relaxar a 

musculatura e prevenir lesões. Os bolsistas auxiliam os alunos na execução e correções do movimentos, 

troca de pesos, utilização dos aparelhos e se necessário adaptações de movimentos, após a passagem pelas 

estação é realizado, bem como na montagem do treinamento com intervenção do professor orientador.  

Resultado:  

De acordo com auto relato dos idosos foi possível observar melhoras nas atividades cotidianas, alivio de 

dores articulares, mais disposição, até mesmo a suspensão de alguns medicamentos controlados conforme 

indicação médica. Ainda, pode-se observar melhora na capacidade dos participantes em executar os 

movimentos solicitados ao longo das aulas. Para os bolsistas foi proporcionada a rotina de um salão de 

musculação, o trabalho realizado em equipe com auxílio de professores capacitados transferindo suas 

experiências, a montagem de séries e adaptações de movimentos, além da parte de interação social. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que a musculação proporciona resultados positivos dentro de seus objetivos, tanto para 

melhora na qualidade de vida dos alunos, quanto para os bolsistas proporcionando experiências profissionais 

e uma opção de público para se trabalhar no futuro. 

Referências:  
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Introdução:  

Os músculos necessitam ser alongados para que, no momento em que se exigir determinado esforço não se 

lesione. A falta de alongamento pode trazer consequências negativas ao corpo como dificuldades em realizar 

atividades simples do dia-a-dia. As aulas de alongamento podem proporcionar uma melhorar da postura, 

elevar os níveis de mobilidade articular e livrar-se de tensões advindas do cotidiano.  

Metodologia:  

METODOLOGIA: As aulas ocorrem duas vezes por semana, e devido a grande procura há duas turmas com 

30 participantes em cada. Cada aula tem a duração de 45 minutos e ocorre no Laboratório de Atividades 

Rítmicas, Gímnicas e Dança do Departamento de Educação Física da Universidade de Taubaté. Os bolsistas 

do PAFS são encarregados de preparar o local distribuindo colchonetes e os outros materiais para a prática, 

bem como auxiliar os idosos na execução correta dos movimentos evitando que se machuquem. Os 

participantes da atividade se acomodam e aos comandos da professora executam os movimentos pedidos. 

Todo o trabalho é desenvolvido considerando as condições dos alunos e respeitando as limitações de cada 

um.  

Resultado:  

RESULTADOS e CONCLUSÃO: Ao término do primeiro semestre observou-se melhora na capacidade dos 

participantes ao executar os movimentos solicitados nas aulas, foi possível constatar uma melhora subjetiva, 

relatada pelos idosos, quanto a realização das tarefas diárias fora do programa.  

Conclusão:  

Para os bolsistas foi agregado conhecimento prático e a percepção da importância das aulas de alongamento 

na melhora da qualidade de vida dos idosos.  

Referências:  

Oliveira JR. Os benefícios do alongamento muscular na pessoa idosa. Universidade Estadual da Paraíba. 

João Pessoa, 2014. Santos ML, Borges GF. Exercício físico no tratamento e prevenção de idosos com 
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Introdução:  

Inicialmente a atividade era voltada apenas aos alunos da universidade, mas devido a uma grande procura 

foi aberta também a comunidade. OBJETIVO: relatar a experiencia vivenciada por bolsistas quanto aos 

resultados obtidos a partir da prática de GPT 

Metodologia:  

METODOLOGIA: Treinos semanais (1 hora e 30 minutos) no Laboratório de Atividades Rítmicas, 

Gímnicas e Dança do Departamento de Educação Física da Universidade de Taubaté, às quartas e quintas 

feiras, às 11:00; compostos por alongamento, aquecimento, parte principal na qual os alunos aprendem 

movimentos de ginastica e com eles desenvolvem coreografias com a proposta de apresentarem para a 

comunidade e em eventos da universidade e/ou externos. O grupo possui em média 15 componentes por 

semestre, a maioria jovens entre 18 e 25 anos que nunca tiveram contato com a modalidade, estudantes de 

diversos cursos da Unitau.  

Resultado:  

RESULTADOS: Além dos benefícios físicos a atividade promoveu socialização e integração dos cursos. 

Muitos movimentos sugeridos foram inéditos para os alunos, o que despertou neles a vontade de se superar a 

cada treino. Observou-se entre os integrantes relatos de uma evolução significativa em seus corpos, pois 

antes sentiam medo e insegurança de executar determinados movimentos, porém conforme os treinos se 

sucederam as dificuldades foram minimizadas refletindo resultado positivo na autoestima. Movimentos que 

em um primeiro momento eram difíceis de realizar foram se tornando mais fáceis conforme a frequência e 

disposição para os treinos aumentaram.  

Conclusão:  

Para os bolsistas e participantes da GPT, o aprendizado foi fundamental e a experiência enriquecedora pois 

foi possível perceber que o corpo humano possui a capacidade de superar seus limites e que o grupo tem 

alcançado seu objetivo na melhora, desenvolvimento e obtenção de nova cultura corporal de movimento 

promovendo conhecimento e qualidade de vida.  
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PROJETO GRUPO DE REFERÊNCIA: DESTACANDO APTIDÕES E TALENTOS.  
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Introdução:  

O Ensino Integral é composto de atividades variadas que vão desde Esportes, Espanhol, Robótica até Dança, 

Teatro, Música; devido esta vasta quantidade de oficinas percebeu-se que os alunos apresentavam aptidões em 

algumas delas e dificuldades em outras, por isso surgiu o projeto de Grupos de Referência, estes grupos são 

formados por alunos de idade e anos escolares variados, porém todos com a mesma vocação, com isso as 

atividades aplicadas são mais específicas para a área de formação do grupo, como dança, por exemplo, e esses 

grupos participam de apresentações, campeonatos, entre outros; tendo como objetivo principal desenvolver os 

alunos em suas habilidades e tem como consequência estimular a boa participação na Escola como um todo, 

tendo bom comportamento e boas notas, estimulando assim os alunos que estão com dificuldades no 

desenvolvimento pedagógico e/ou social.  

Metodologia:  

Os Grupos de Referência foram criados por área, sendo eles: Artes, Dança, Esportes, Lutas, Música, 

Robótica/Informática e Teatro. Os alunos que participam destes grupos foram selecionados por testes, ou seja, 

eles se inscreveram nos grupos de interesse e passaram por testes como forma de seleção, visando à aptidão do 

aluno para aquela área pretendida. Após a formação dos grupos foi elaborado um horário de aula específica para 

cada grupo, para que os treinos e ensaios ocorram em horários determinados. A proposta de Grupos de 

Referência foi muito bem recebida pelos nossos alunos e tem surtido efeitos positivos aos nossos educandos. As 

apresentações acontecem na escola e em lugares externos, como por exemplo, apresentações no SESC, Teatro 

Metrópole, Escolas da Rede Municipal, assim como campeonatos no SESI, entre outras. Acreditamos que todo 

aluno deve ser valorizado e respeitado, por isso conhecer o aluno e dar oportunidades a ele de escolher e 

desenvolver suas aptidões é parte fundamental na formação de sua personalidade.  

Resultado:  

Foi observado que os alunos participantes de Grupos de Referência tiveram um desenvolvimento significativo 

nos aspectos relacionados à participação, responsabilidade, companheirismo e trabalho em grupo, assim como, 

desenvolvimento motor, social, cognitivo e cultural. Atualmente nossos grupos participam de apresentações e 

campeonatos diversos, como citado anteriormente, sendo estes um gatilho motivador para cada vez mais outros 

alunos se interessarem em participar e perceberem que a escola pode ser, além de local de aprendizagem, 

também um local de diversão, de trabalho coletivo e de transformação, como por exemplo, uma aluna de 

vulnerabilidade que apresentava sinais de depressão e que hoje faz parte do grupo de referência de lutas e 

juntamente com os demais colegas são campeões paulistas de Kung Fu na categoria grupo juvenil, superando o 

quadro citado e apresentando interesse e motivação para frequentar as aulas.  

Conclusão:  

Com base na vivência e nos resultados já obtidos, concluímos que o projeto de Grupo de Referência foi muito 

bem recebido e executado em nossa Unidade Escolar, uma vez que os alunos compreenderam a proposta e 

participam de forma positiva e prazerosa dos ensaios, treinos, apresentações e campeonatos. Portanto o Projeto 

de Grupo de Referência é um diferencial em nossa Unidade, sendo atrativo, produtivo e veio a somar com nossas 

demais propostas de oficinas e aulas, proporcionando aos nossos alunos a oportunidade de escolher suas 

atividades e assim possibilitar aos educandos autonomia e responsabilidade.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DAS DROGAS NO CONTEXTO 
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Introdução:  

Este trabalho é resultado de um relato de experiência das graduandas do Curso de Serviço Social da Universidade 

de Taubaté do Projeto de “Prevenção ao uso de drogas no contexto escolar”. O referido Projeto foi criado no ano 

2017 como parte do convênio estabelecido entre a UNITAU e a Prefeitura Municipal de Taubaté para 

implantação da política de educação integral no Município. Seu contexto de intervenção é a escola EMIEF 

Vereador Mário Monteiro dos Santos. Dentre os objetivos do Projeto busca-se conscientizar os alunos e seus 

familiares sobre os inúmeros riscos e danos ocasionadas pelo uso das drogas com informações necessárias e 

didáticas para o entendimento da comunidade educativa sobre o tema abordado, com enfoque sob os malefícios 

das drogas licitas e ilícitas na contemporaneidade.  

Metodologia:  

A base deste relato de experiência ancora-se na prática das graduandas que atuam no Projeto de “Prevenção ao 

uso de drogas no contexto escolar”, tendo como eixo metodológico suas intervenções nesse lócus e observações 

cotidianas. A importância de um relato de experiência deve-se ao conhecimento construído na prática concreta, 

portanto na vivência das situações evidenciadas colaborando dessa forma com a práxis institucional. Ressalta-se 

que o Projeto em tela é desenvolvido com crianças entre 7 e 12 anos. A cada encontro trabalha-se um tema por 

meio de atividades lúdicas e educativa, tais como: exposição dialogada, pintura, caça-palavras, questões 

dissertativas, jogos, vídeos, entre outras mediações que de forma pedagógica possibilita informá-los, gerando 

reflexões e diálogos coletivos. A metodologia participativa e a postura receptiva e compreensível adotada pelas 

graduandas resultaram em relatos que evidenciaram e nos aproximaram das expressões da questão social 

presentes na vida escolar e familiar dos alunos. 

Resultado:  

O Projeto tem o intuído de provocar reflexões sobre os malefícios das drogas no cotidiano escolar e ao mesmo 

tempo contribuir com a sua prevenção objetivando um futuro mais promissor aos estudantes. Deparamo-nos com 

resultados positivos das atividades realizadas, especialmente quando os alunos demonstram interesse pelo 

assunto e repassam para seus pais ou pessoas próximas o conhecimento adquirido. Diante do exposto, tem sido 

gratificante ver os resultados do Projeto na formação e ampliação da consciência dos estudantes, visto que essa 

problemática é comum na realidade de grande parte dos alunos, pois muitos sofrem com essa situação na própria 

família, trazendo questões emblemáticas sobre as drogas. As estudantes do Curso Serviço Social tecem uma 

leitura ampla dessa realidade, identificando-a como expressão da questão social. 

Conclusão:  

Ao perpassar por essa experiência as graduandas do Curso de Serviço Social demonstraram a importância de 

Projetos que conscientizem os alunos das escolas públicas sobre o uso de drogas licitas e ilícitas. A partir da 

motivação dos sujeitos em ações de prevenção e desenvolvendo reflexão e diálogo tem-se realizado um trabalho 

impactante nessa direção. Constata-se ser um Projeto essencial na vida dos alunos inseridos em uma realidade em 

que as drogas são expostas livremente nas mídias, na sociedade e dentro da própria família. Nesse sentido, por 

todos os aspectos citados torna-se de extrema importância proporcionando conscientização e criticidade aos 

sujeitos.  
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Introdução:  

O Projeto de extensão universitária Redenção da Serra: História, Territorialização e Memória foi 

inicialmente motivado pela intenção de contribuir no processo de preservação da memória redencense a a 

partir de suportes de memória e de reconhecimento da História da cidade e da valorização da 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 

abastacer 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 espaço 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 trabalho de composição de 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 extensao universitária tem sido a aproximação com a comunidade e a 

aprendizagem da equipe do projeto no que se refere aos processo de elaboração de suportes de memória e de 

valorização dos processo sociais e 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 da reunião pública 

com a população foi um importante momento de troca que resoltou 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, pois, 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 de 

criar oportunidades para a ocupação desse espaço de memória e de cultura pelos moradores do município e 

as especificidades do processo histórico vivido em Redenção da Serra.  
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Introdução:  

A dor lombar crônica se tornou uma das condições que mais gera anos de vida perdidos e anos de vida com 

incapacidade no Brasil e no mundo, de acordo com a revista científica médica britânica The Lancet. Para 

diminuir o crescente número de pessoas com esse problema, a solução é a educação da população sobre o 

que é mito, e o que é verdade em relação às dores nas costas, utilizando ferramentas como o livro Explain 

Pain e o jogo Dolorômetro criado pelo grupo de pesquisa em dor. Sendo o objetivo da intervenção, a 

educação em dor e triagem dos pacientes da lista de espera da clínica de Fisioterapia UNITAU, para 

encaminhá-los ao atendimento individual.  

Metodologia:  

O trabalho de “Educação em Dor” desenvolvido com os pacientes em fila de espera da clínica de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté é realizado inicialmente pelos professores e alunos integrantes do 

projeto de extensão e logo após os alunos do último ano de Fisioterapia que estão na Prática Fisioterapêutica 

Supervisionada (PFS) em Ortopedia e Traumatologia avaliam e tratam estes pacientes. São agendados 

periodicamente 50 pacientes que em uma única sessão passam por: uma triagem, realizada por meio dos 

questionários, Inventário Breve de Dor e Start Back; uma palestra no qual se tem como objetivo introduzir o 

assunto Dor nas Costas e a importância de informações atuais baseadas em evidências cientifícas sobre o 

assunto e ao final os participantes são divididos em grupos para realizar uma dinâmica por meio do jogo 

chamado Dolorômetro, o qual apresenta o tema dividido em seis domínios Ansiedade, Cinesiofobia, 

Atitudes, Conhecimento, Aceitação e Catastrofismo. 

Resultado:  

Através da abordagem adotada pode-se notar que ao final dos encontros há desmistificação de algumas 

crenças debatidas. A triagem realizada auxilia no conhecimento prévio sobre as queixas principais dos 

pacientes, informações que facilitam o tratamento fisioterapêutico individual na PFS. Além disso, o jogo 

Dolorômetro promove um momento descontraído entre os pacientes no qual a Educação em Dor passa a ser 

prazerosa e permite a troca de experiências entre os participantes.  

Conclusão:  

Através desta intervenção esperamos que o processo de recuperação dos pacientes possa ser acelerado. O 

auto manejo do problema é enfatizado facilitando assim os atendimentos fisioterapêuticos individuais. Além 

disso, nós alunos tivemos a oportunidade de vivenciar a prática ainda no período inicial da graduação, ter 

contato com as queixas dos pacientes, o que foi uma experiência muito rica e gratificante, sabendo da 

importância dos nossos estudos teóricos das mais atuais formas de tratamento, aprofundando nossos 

conhecimentos sobre o tema “Dor Crônica” para bom andamento do programa de educação relacionado ao 

assunto. 
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Introdução:  

O presente trabalho faz parte do projeto Trilhas Culturais - Linha Guia fase 2: Projeto Piloto do Fragmento I 

– segmento 5 - Arqueologia Hidráulica, que busca interligar algumas cidades do Vale do Paraíba por meio 

de trilhas culturais. Os vestígios de antigas construções presentes na trilha ocupam um espaço importante na 

memória da arquitetura rural de Taubaté, e para resgatar tais memórias foi necessário entender o espaço em 

que esses vestígios se encontram, a paisagem marcante do lugar e como o resgate dessa antiga construção 

vai contribuir para a valorização dessa memória e ao mesmo tempo agregar novos elementos educacionais 

que ensinarão às próximas gerações a importância da educação ambiental e memória da arqueologia hídrica 

da região, caracterizada por antigas construções da Sabesp. 

Metodologia:  

Foi levantada a topografia do percurso com o uso do teodolito eletrônico para analisar as condições de 

acessibilidade da trilha, e levantamento fotográfico por meio de smartphone Sansung Galaxy Gran Prime 

dos elementos marcantes na paisagem e fauna encontrados no percurso. Foi realizada pesquisa de campo da 

percepção visual por meio de desenhos in loco feitos a mão e estabelecimento das diretrizes projetuais 

juntamente com as normativas de acessibilidade que levaram ao plano de massa e pré-projeto de adequação 

da trilha, feito com o uso de software de projetos de arquitetura AutoCAD, e uma proposta de restauração da 

arqueologia hidráulica da antiga Estação de Tratamento de Esgoto da Sabesp. 

Resultado:  

Através do levantamento topográfico chegou-se que este segmento possui dificuldade média de 3%, 

considerada como dificuldade moderada ( Manual das Trilhas de SP,2009). Com o levantamento fotográfico 

destacou-se elementos importantes da flora-fauna presentes no local, marcados pela plantação de arroz na 

várzea do Rio Paraíba do Sul e animais de criação. Executando-se desenhos de percepção visual in loco 

chegou-se a paisagem marcante da trilha e sua memória afetiva. Por meio das diretrizes projetuais a 

adequação do projeto nas normativas legais presentes na norma 9050 da ABNT (2004) chegou-se na 

dimensão de 2,0m da via para pedestres, 2,5m para carros e 1,20m para ciclistas. No plano de massa 

estabeleceu-se em que local cada elemento do projeto da restauração da arqueologia hídrica se situaria e o 

espaço destinado a educação ambiental, e no pré-projeto chegou-se ao detalhamento de tais elementos como 

dimensão da passarela, iluminação e área de convivência. 

Conclusão:  

Conclui-se que a partir dos levantamentos feitos em campo seria viável o projeto de adequação da trilha 

como fator importante de integração do homem com sua área rural; e o projeto de restauração e adequação 

da arqueologia hidráulica existente seria essencial para trazer um resgate da memória local. 
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Introdução:  

O que mais gera anos de vida com incapacidade no mundo, inclusive no Brasil, são as dores crônicas 

musculoesqueléticas, com ênfase nos problemas da coluna vertebral. Estudos demonstram que os maiores 

problemas que geram perpetuação das dores são as atitudes e os comportamentos que os pacientes tomam a 

partir de uma primeira crise de dor. Desta forma, percebe-se o quanto importante são as boas informações, 

pautadas em evidências científicas, as quais a população precisa ter acesso. Ações educativas junto à jovens 

podem ser um importante caminho no foco em ajudar a mudar o entendimento sobre o tema abordado na 

presente ação.  

Metodologia:  

O projeto teve início a partir de reuniões realizadas por docentes bolsistas e voluntários do projeto sob a 

supervisão de docentes dos Departamentos da Fisioterapia, Comunicação Social e Pedagogia. Tais ações 

geraram a base para futuras intervenções a serem realizadas nas escolas EMEF Vereador Mario Monteiro do 

bairro Gurilândia, e EMEF Vereador Joaquim França do bairro Esplanada, dentro do município de Taubaté. 

Desta forma, com o foco na contextualização educacional sobre o problema comportamental diante das 

crenças sobre dor persistente em jovens de 11 a 15 anos, realizar-se-á ações semanais com os escolares com 

escopo na construção de conhecimentos pautados em boas evidências sobre o manejo comportamental 

diante do presente tema, sendo destacadas as seguintes ações: 1) Estudo e entendimento da realidade sobre o 

conhecimento dos jovens estudantes diante do tema; 2) Intervenções lúdicas com foco no aprendizado 

pautado nas melhores informações; 3) Estímulo de disseminação das informações passadas aos jovens à 

realidade de seu convívio familiar e social.  

Resultado:  

Espera-se com tais ações construir boas informações em saúde com foco na dor persistente; estimular a 

autoestima das crianças e adolescentes; valorizar ações que busquem agregar valor à relação familiar junto 

ao ambiente escolar; contribuir para a ampliação da permanência dos alunos nas unidades escolares da Rede 

Municipal de Ensino; auxiliar no desenvolvimento de atividades em locais potencializadores da 

aprendizagem em espaços externos à escola; oferecer aos alunos das unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino do Município de Taubaté acesso às diferentes áreas do conhecimento; minimizar o risco da 

perpetuação de dor crônica musculoesquelética na população; e propiciar a relação interdisciplinar no 

âmbito acadêmico dentro da Universidade de Taubaté. 

Conclusão:  

Conclui-se que ações educativas podem propiciar a propagação de boas informações em saúde e desta forma 

construir novos conceitos a serem lapidados em jovens estudantes do ensino Fundamental II. 

Referências:  

Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, 

and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013. 

Lancet. 2015 Aug 22;386(9995):743-800 Setchell et al. Individuals' explanations for their persistent or 

recurrent low back pain: a cross-sectional survey. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Nov 17;18(1):466. Ma 

et al. Incidence, prevalence, costs, and impact on disability of common conditions requiring rehabilitation in 

the United States: stroke, spinal cord injury, traumatic brain injury, multiple sclerosis, osteoarthritis, 

rheumatoid arthritis, limb loss, and back pain. Arch Phys Med Rehabil. 2014 May;95(5):986-995 
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Introdução:  

O uso de equipamentos e tecnologia de ponta possibilita aos especialistas o levantamento dinâmico de dados 

complexos que são necessários ao processo de pesquisa e investigação do ambiente, meio físico e em especial 

aqueles relacionados ao manejo da água, importante para a vida humana. A temática do XI Internacional Summer 

School, Survey for Planning: New Technologies and Land Protection “H²O = LIFE é um evento que proporciona 

o aprendizado de novas tecnologias e espaço para a interação e compartilhamento de experiências profissionais 

globalmente. O evento ofereceu ampliação dos conhecimentos em aula expositiva, experiência de campo, 

atividades e manipulação de equipamentos, oportunizando proposta de trabalho em equipes internacionais de 

caráter multidisciplinar. 

Metodologia:  

Organizou-se equipe com componentes profissionais e países diversificados para apresentação da proposta final 

do XI International Summer School. Realizada em Alberobello, província de Bari, localizada na região da 

Apúlia, sul da Itália. Os conhecimentos prévios foram adquiridos durante apresentações de especialistas e 

workshop em que possibilitou-se o contato com novas técnicas e equipamentos que viabilizam de forma 

dinâmica, precisa e rápida diversas informações para a solução e estudos voltados ao ambiente construído e em 

especial que envolvem a água como fonte de vida. A geração de dados, tabelas, gráficos, imagens 

tridimensionais, georreferenciamento e vídeos possibilitou a análise diagnóstica dentro e fora do patrimônio 

arquitetônico, reprodução de peças modelagem, assim como obtenção de informações sobre intervenção 

realizadas no meio natural. Utilizou-se equipamentos para fotogrametria arquitetônica, câmeras, laser scanner, 

modelagem 3D, simulação e utilização de drones e software (SIG). Como experiência de campo ocorreram visita 

as cidades e sítios arqueológicos em: Alberobello, Bari, Lucera, Grottaglie, Lecce e Matera. E o objeto de estudo 

trata-se da construção vernacular trullo, edificada por volta do século XIV na Itália, província de Alberobello. 

Por ser Mestre em Ciências Ambientais pela UNITAU e atuar em projetos de pesquisa que envolvem a água, 

minha proposta para o grupo trata-se de projeto de captação de água da chuva do telhado. Atentou-se que na 

região o clima mediterrâneo, apresenta verão seco e inverno chuvoso. Justificou-se a proposta de reserva de água, 

visando a sensibilização ambiental e manutenção de horta. Dividimos a tarefa de organização do projeto em 

sequência: 1) levantamento de dados e pesquisa prévia bibliográfica. 2) Produção de mapa de localização e 

generalização cartográfica. 3) Sugestão de protótipo de captação da água do telhado e horta 4) Formatação dos 

slides. 5) Apresentação do trabalho a comunidade. 

Resultado:  

A proposta apresentada teve como referências pesquisa sobre aspectos experienciados durante o curso com 

equipamento que gerou dados da imagem de fotogrametria do Trullo Tinelli. Com análise diagnóstica sobre a sua 

estrutura e intervenção. Atentou-se para levantamento de dados e pesquisa referentes a localização geográfica e 

observação de elementos de permanência e mudança histórica ao longo do tempo, relacionados ao uso do trullo. 

Cogitou-se a organização de espaço interativo com visita monitorada e oficinas de sensibilização histórica e 

ambiental. Ao propor a captação da água do telhado e manutenção de horta, espera-se atrair para o local público 

curioso com a vida cotidiana dos moradores do trullo. 

Conclusão:  

A programação dos organizadores do Congresso Internacional em Alberobello Itália atendeu aos objetivos de 

vanguarda, ao propor a especialistas a nível mundial, momentos propícios para contextualizar, sofisticar, abstrair 

e formalizar o conhecimento. Atentando que os equipamentos apresentados fazem parte de revolução tecnológica 

significativa. Ao dinamizar o tempo e gerar dados com infinidade de informações necessárias ao processo de 

conhecimento. Os equipamentos apresentados permitem a interação de pesquisadores na solução de diversos 

propósitos de pesquisa e criação. As informações podem ser geradas á nível real e virtual, compartilhadas, 

atualizadas e reunir grupo de diferenciado nível.  



 

43 

 

Referências:  

DADDABBO, Antônio. 1985-1995: Il progetto finalizzato “Fotogrammetria e tutela del território”. Bari: 

Levante, stampa 1995. LEAL, Jane Terezinha da Costa Pereira. Água para consumo na propriedade rural. Belo 

Horizonte: EMATER-MG, 2012. 18 p. 1. Água. 2. Saneamento. I. EMATER-MG. II. Título. CDU 628.1. 

MORIN, E. A cabeça bem-feita. Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2000. The Story off the Trulli, Disponível em <http://www.aurasia.it/index.php/en/la-storia-dei-trulli>, acessado 

em 29 de julho de 2018. 

  



 

44 

 

IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS: METODOLOGIA APLICADA ÀS CRIANÇAS  

SEMX201860961 

 
LARA DOS REIS SILVA TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS NICOLE AP. GODOY NICOLETTI 

BEATRIZ CARVALHO COSTA MARIANA FLORENTINO MONTEIRO GUSMÃO NATHALIA SANCHES DOS 

SANTOS  

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA  

 

Introdução:  

A lavagem das mãos tem como objetivo principal prevenir infecções relacionadas à saúde, que interferem no 

bem-estar das pessoas. A mão é o local principal de transmissão de microrganismos entre uma pessoa e 

outra, pois é na pele que se localiza o maior reservatório deles. É importante que a lavagem das mãos seja 

realizada antes do preparo de alimentos, antes e após o uso do banheiro, antes de se alimentar, entre outras 

situações que as pessoas podem estar sujeitas a contaminação. A lavagem das mãos promove a remoção das 

sujidades, suor, pelos e células mortas e evita a transmissão de muitas doenças, por isso é de extrema 

importância, pois impede que a contaminação direta ou cruzada venha a acontecer. Este trabalho tem como 

objetivo apresentar a metodologia aplicada às crianças para ensiná-las a lavagem das mãos e sua 

importância. 

Metodologia:  

É importante que desde cedo as pessoas aprendam e propaguem essa informação, tanto dentro de casa, como 

na escola e/ou local de trabalho, por isso observa-se a importância de ensinar a lavagem das mãos 

corretamente para as crianças. O ambiente escolar é um dos locais que a criança passa mais tempo, sendo 

um local apropriado para ensinar a higienização correta das mãos. É importante que as crianças sejam 

orientadas a seguir os passos para execução correta da técnica. Além da orientação adequada, as crianças 

precisam ter um local apropriado para executar a lavagem das mãos corretamente, para que possam 

reconhecer a importância e assim fazer do ato de lavar as mãos um hábito do dia-a-dia na vida de cada uma 

delas. Para realizar está aula, propôs-se a utilização de tinta guache colorida para que a criança reproduzisse 

os movimentos aprendidos em sala de aula com slides e filme. A criança foi encaminhada a uma torneira 

com pia e reproduziu em grupos de três junto ao professor estagiário do Projeto Saber cuidar, Promover 

saúde e Ecocidadania e Saúde a lavagem das mãos com tinta e verificou as partes que não ficaram pintadas, 

sendo estas as que não foram lavadas adequadamente, terminando a lavagem com sabão liquido e secando 

com toalha de papel. 

Resultado:  

Ensinar e demonstrar a técnica correta da lavagem das mãos às crianças é uma forma de propagação deste 

método de prevenção, já que as crianças são importantes chaves na divulgação destas informações para os 

pais, parentes, amigos e comunidade. Além disso, apresentam desfalque de informações a respeito do 

assunto, o que se faz necessário para enriquecer o conhecimento da importância e do real significado a 

respeito do tema. Esta técnica com tinta é usada em sala de aula para os alunos do primeiro semestre de 

Enfermagem e traz um retorno muito bom de aprendizado e aceitação da aula, fato que foi encontrado 

também entre as crianças na escola que o Projeto atua. 

Conclusão:  

A higienização das mãos é de extrema importância como ferramenta de prevenção de doenças 

infectocontagiosas. Assim sendo, o ensino se faz significativo a fim de propagar a técnica correta da 

lavagem, além de reforçar a importância e o valor da prevenção contra doenças e afecções que debilitam ou 

alteram a integridade corpórea. 

Referências:  
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Introdução:  

Diante das crenças em relação a dor crônica enraizadas na população, como por exemplo: “Tenho uma dor 

na coluna lombar, não posso realizar exercícios físicos”, “A dor crônica é sempre terrível e nunca irá 

melhorar”, “O maior alívio de dor será sempre com o uso de medicamentos”, o jogo Dolorômetro foi 

pensado e criado, por um grupo de pesquisadores em dor, patrocinado pelo Instituto Federal do Rio de 

Janeiro através da campanha Crowdfunding em 2017, como uma forma de educação lúdica de 

conscientização sobre dor, baseado em evidências científicas. 

Metodologia:  

O jogo Dolorômetro é composto de dois tabuleiros um para cada personagem: o Sr. Oscar e a Dona Alice, 

com uma escala de 0 a 10 indicando a intensidade da dor, sendo 0 o nível mais baixo e 10 o nível mais alto. , 

sendo que o jogo se inicia em escala 8. Possui cartas divididas em seis domínios, sendo eles: Ansiedade, 

Cinesiofobia, Atitudes, Conhecimento, Aceitação e Catastrofismo, podendo ou não ser escolhido o domínio 

a ser abordado. O profissional de saúde será responsável por criar uma história de dor para o personagem e 

aplicar o jogo individualmente ou em grupo, tendo como função ler as cartas em voz alta para o(s) 

paciente(s) refletir e responder se considera a frase uma verdade ou mito. Se houver um acerto o paciente 

ajuda o personagem a melhorar diminuindo a escala de dor, se houver um erro o personagem piora, 

aumentando na escala de dor de acordo com o valor da carta apresentada, abrindo a possibilidade de uma 

abordagem educativa ao corrigir a resposta do paciente e explicar, com evidências científicas atuais 

mudando a crença errada dele(s). Ao final do jogo, o(s) paciente(s) podem associar a melhora ou piora do 

personagem à quantidade de crenças erradas ou corretas que ele possui sobre dor. 

Resultado:  

O jogo Dolorômetro se apresenta como uma ferramenta pedagógica simples e lúdica para os profissionais da 

saúde trabalharem a educação em dor com uma abordagem que possui uma linguagem acessível para todas 

as pessoas, através de desenhos e histórias, que realizada em grupo ou individualmente promove discussões 

importantes, que possibilitam o profissional conhecer o seu paciente, e educá-lo em relação a conceitos 

errôneos importantes que ele possui sobre as dores nas costas, e que precisam ser modificados para garantir 

a sua recuperação e qualidade de vida.  

Conclusão:  

Por ser uma ferramenta recém criada e ainda pouco utilizada, são necessários estudos científicos que 

investiguem e certifiquem a eficácia do jogo Dolorômetro como uma ferramenta pedagógica de educação 

para pacientes com dor crônica. 

Referências:  
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Introdução:  

Crianças entre seis a doze anos são classificadas na fase escolar do desenvolvimento, e devem ser 

estimuladas de maneira lúdica e interativa para assimilarem da melhor maneira o conteúdo. Segundo a teoria 

de Lev Vygotsky o aprendizado se dá por meio da interação social, cada pessoa aprende de um jeito e da um 

significado diferente para cada experiência vivida, e o aprendizado ocorre quando o conteúdo é 

compreendido pelo indivíduo. Atividades lúdicas como vídeos e desenhos facilitam a aprendizagem, pois 

prendem e chamam a atenção das crianças nesta faixa etária, proporcionando enriquecimento do 

desenvolvimento intelectual. O objetivo do presente trabalho é apresentar a importância da utilização de 

métodos complementares como atividades lúdicas para a aprendizagem e desenvolvimento da criança na 

fase escolar. 

Metodologia:  

Propôs-se atividades lúdicas compatíveis com a idade da criança para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Dentre as dinâmicas propostas, foi apresentados vídeos de curta duração com animações, brincadeiras que 

estimulam a competitividade e interação entre os alunos, desenhos para colorir e atividades de 

questionamento verbal sobre o assunto abordado em aula, sempre avaliando e levando em consideração a 

idade da criança. Quanto mais cedo iniciar o aprendizado melhor será a assimilação. Portanto, o Projeto 

Saber cuidar, Promover saúde e Ecocidadania elaboraram aulas de higiene para alunos do primeiro ano no 

ensino fundamental; estas crianças receberam em aula instruções de como executar corretamente as técnicas 

de higiene corporal, lavagem de mãos e vestuário. Estas aulas foram apresentadas de maneira clara e 

objetiva, sendo complementadas com a parte prática, envolvendo brincadeiras, jogos, vídeos e desenhos para 

colorir, com o foco no aprendizado e de acordo com a idade do aluno em sala.  

Resultado:  

A aplicação de atividades lúdicas na infância acarreta em um maior aprendizado, como as que receberam 

aulas de higiene desde o ensino fundamental, serão adultos mais saudáveis e poderão reproduzir em sua vida 

e seus familiares. Esta afirmação foi observada quando em sala se trabalhou com as crianças que 

devolveram o aprendizado realizando as atividades, relatando como é feita em casa e expressando que ao 

chegar em casa irá conversar com a mãe e falar tudo que aprendeu. Esse resultado imediato da compreensão 

das atividades mostrou que realmente a utilização de eventos lúdicos facilita o aprendizado da criança, mas 

também trouxe um importante aprendizado aos alunos do projeto quanto a forma de preparar uma aula a 

uma população tão especial remetendo a utilização de seus aprendizados nos bancos da Universidade. 

Conclusão:  

É de suma importância associar desde a infância as aulas com atividades lúdicas visando prender o foco do 

aluno, e ver o brincar como um complemento do desenvolvimento e a sua importância.  

Referências:  
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Introdução:  

O ensino de química é tradicionalmente transmitido de forma conteudista e abstrata, o que pode contribuir para 

que a Química seja considerada uma disciplina difícil, despertando pouco interesse do estudante. Neste contexto, 

é fundamental diversificar as estratégias pedagógicas para despertar o interesse dos alunos. A utilização de 

atividades lúdicas, em que o aluno aprende brincando, de maneira dinâmica e descontraída, pode corroborar para 

uma aprendizagem mais significativa [1] Fazer uso de um ensino contextualizado é de extrema importância para 

que o aluno se sinta familiarizado com o que está sendo abordado na sala de aula. A questão alimentícia se 

apresenta como um vasto campo para se trabalhar a química, de forma interdisciplinar e contextualizada, por se 

tratar de uma tema presente do dia-a-dia de todos os alunos. [2]  

Metodologia:  

Desenvolveu-se um jogo de cartas, que é constituído de X envelopes, dentre os quais existem envelopes que 

possuem uma figura e o nome de um determinado alimento, dentro desse envelope há uma carta contendo 

curiosidade, benefícios ou malefícios do alimento à saúde, a citação de algum tipo de elemento químico presente 

no determinado alimento e de suas propriedades atômicas como símbolo, número atômico, massa atômica, de 

elétrons, família, período e distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, adotando-se o elemento 

citado em seu estado neutro. Os outros envelopes são os Coringas, que conferem pontos ao jogador portador da 

carta, sem a necessidade de ele resolver os desafios da rodada, e outros o Azar, nos quais o jogador perde pontos 

se errar os desafios da rodada, mas se acertar não ganha e nem perde pontos. O jogo consiste em unir os alunos 

em grupos de cinco integrantes. Inicialmente, os envelopes serão embaralhados, de maneira que os jogadores não 

vejam qual é o alimento de cada envelope, e cada grupo tirará um envelope e o guardará consigo. Após todos 

estarem com seus envelopes em mãos, reveleraão o nome do alimento que pegaram. Em uma folha, os alunos 

irão escrever qual o elemento que suspeitam estar presente em cada um dos alimentos citados, e, em seguida, 

deverão escrever todas as propriedades atômicas de tal elemento. Cada item valerá 1 ponto, totalizando uma 

pontuação máxima de 8 pontos por cada alimento citado corretamente. No fim do jogo, ganha quem possuir a 

maior pontuação.  

Resultado:  

Os alunos mostraram-se motivados a participar da atividade proposta, uma vez que a temática Alimentos 

abordada no jogo, está presente no cotidiano dos estudantes. Desta forma, a atividade lúdica proposta pode 

corroborar para que conteúdos associados a elementos químicos, à distribuição eletrônico e à tabela periódica não 

é algo abstrato, mas está presente no seu dia a dia. A contribuição para assimilação, fixação e compreensão dos 

conceitos abordados no jogo foi de grande eficácia, pois quando ocorriam os erros, os alunos aprendiam ainda 

mais, unindo conhecimentos prévios com aqueles aprendidos no momento da atividade. 

Conclusão:  

Conclui-se que o jogo se apresentou como uma boa estratégia didática, permitindo retratar de forma 

contextualizada, conteúdos que normalmente são abordados de maneira estritamente teórica. Além disso, a 

diversificação da estratégia pedagógica pode despertar o interesse dos alunos em participar da atividade, 

corroborando para uma aprendizagem mais significativa, gerando curiosidade em aprender mais sobre o que está 

sendo abordado durante a atividade lúdica. 

Referências:  
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Introdução:  

A cárie dentária é uma doença multifatorial e, para desenvolver-se, são necessários três fatores interagindo: 

o hospedeiro de dentes susceptíveis, a colonização bucal por microrganismos cariogênicos e o consumo 

frequente de carboidratos. O Cimento de ionômero de vidro foi inventado no início da década de 70 do 

século passado, a partir do desenvolvimento do cimento de silicato. Desde então, passou a exercer um papel 

significante na odontologia restauradora. Recentemente passou a ser o material de escolha na técnica 

restauradora atraumática (ART). São considerados materiais biocompatíveis, sua eficiente capacidade de 

vedamento marginal, impedindo a penetração bacteriana e seus efeitos deletérios à estrutura dental é o 

principal efeito biologicamente favorável deste material. A presença de flúor no CIV empregado como 

selante traz benefícios, mesmo considerando-se que sua retenção é temporária, por exemplo durante a fase 

de erupção de primeiros molares permanentes em pacientes com alta atividade de cárie.  

Metodologia:  

Foram selecionados aleatoriamente acadêmicos de odontologia, durante a clínica de Odontopediatria do 

Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté. O selamento foi realizado com cimento de 

ionômero de vidro convencional, preparado de acordo com as indicações do fabricante. O trabalho foi 

desenvolvido em duas etapas: 1ª. Etapa: o acadêmico após realizar o selamento de um molar permanente, 

preencheu a ficha clínica do paciente, em que constava itens como: idade, gênero, dente selado, condições 

de realização (isolamento relativo ou absoluto; criança colaborativa ou reativa); 2ª. Etapa: Na próxima 

consulta (após 7 dias), os selantes foram avaliados por dois examinadores, com isolamento relativo, após 

profilaxia e sob a luz do refletor, para verificar a presença ou ausência do mesmo. 

Resultado:  

Foi observado 51,9% de selantes presentes, 29,6% de presença parcial e 18,5% de ausência. Dos 51,9% 

presentes, 33,45% estavam com o isolamento relativo adequado, e os ausentes, todos estavam com o 

isolamento relativo inadequado. A análise estatística, comparando o isolamento relativo adequado e 

inadequado, demonstrou diferença significante (p-valor= 0,0281 - ?=0,05) quando se considerou apenas os 

selantes totalmente presentes como bem-sucedidos quando o isolamento foi adequado. Ao considerarmos os 

selantes presentes e parcialmente presentes, como bem sucedidos comparados aos ausentes com a qualidade 

do isolamento, a diferença estatística não foi significativa (p-valor= 0,1748 - ?=0,05). 

Conclusão:  

Podemos concluir que a qualidade do isolamento relativo foi importante para a retenção do selante com 

cimento de ionômero de vidro nos molares permanentes avaliados. 

Referências:  

COSER, M. C. et al. Frequência de cárie e perda dos primeiros molares permanentes. Rev Gaúcha Odontol, 

v. 53, n. 1, p. 63-6, 2005. GOPINATH, V.K. Comparative evaluation of microleakage between bulk esthetic 

materials versus resin-modified glass ionomer to restore Class II cavities in primary molars. J. Indian Soc. 

Pedod. Prev. Dent., n.35, p. 238-243, 2017. MARINO, A. C.; REGO, M. A. Diagnóstico de cárie oclusal e 

indicação de selamentos de cicatrículas e fissuras. Rev. biociênc., v.8, n.2, p.59-67, jul.-dez.2002.  
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Introdução:  

INTRODUÇÃO: O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) é um programa de extensão da UNITAU 

que oferece, desde 2007, às pessoas de diversas faixas etárias a prática de atividade física. Para o público da 

terceira idade são realizadas diversas atividades físicas, entre elas a Zumba Gold®, que tem como objetivo 

trazer inúmeros benefícios para o bem-estar para os participantes. A aula de Zumba Gold® é uma aula pré 

coreografada, voltada para as pessoas iniciantes na modalidade ou com limitações físico-motoras, com 

movimentos de fácil execução e de baixo impacto. relatar as alterações observadas por bolsistas atuantes no 

programa quanto a participação de idosos nas aulas de Zumba Gold®.  

Metodologia:  

As aulas são ministradas às terças e quintas, no período matutino, nas dependências do Departamento de 

Educação Física, na Universidade de Taubaté. O público alvo foi constituído de homens e mulheres da 

terceira idade (embora, neste ano, tem-se a presença somente de mulheres) com uma média de 25 alunos. As 

aulas de Zumba Gold® transcorrem de forma harmoniosa, descontraída e são bem agitadas, chamando a 

atenção dos participantes. As aulas iniciam com aquecimento envolvendo passos básicos. Nas demais 

coreografias são realizadas movimentos com variações nos níveis de dificuldade. As aulas são pré 

coreografadas e, conforme a evolução da turma, as coreografias são adaptadas, progredindo na 

complexidade e intensidade, utilizando de diversos estilos musicais nas aulas. 

Resultado:  

Notou-se, por meio da participação dos alunos, a satisfação com a atividade, pois conforme frequentam as 

aulas semanalmente, foi observada uma evolução dos participantes no que se refere a execução das 

coreográfica, sendo realizadas de forma mais harmoniosa e fácil. Além disso, os idosos relataram melhora 

no bem-estar, na disposição e na relação interpessoal dos mesmos. E ouvir isso é gratificante, tanto para 

quem aprende, quanto para quem ensina.  

Conclusão:  

Considerou-se que a participação nessa atividade, trouxe para aos idosos uma melhora na condição geral de 

saúde, com base em relatos pessoais ao longo das aulas. Para os bolsistas ocorreu um aprendizado muito 

importante que será usado no dia a dia, como aprender a ser professor, comandar uma aula pré coreografada, 

entre tantos conhecimentos aprendidos diariamente no projeto de extensão. Trabalhar com os idosos é uma 

experiência maravilhosa, pois eles se mostram ativos com uma ótima disposição e auto estima para 

participar da aula. 

Referências:  

PAIVA, A.C. de S. et al. Dança e envelhecimento: uma parceria em movimento. Revista Brasileira de 

Atividade Física e Saúde. v. 15, n. 1, Rio Claro – SP, 2010. Disponível em: 

http://www.sbafs.org.br/_artigos/297.pdf Acessado em 10 set.2017. 
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Introdução:  

Este trabalho foi desenvolvido como objeto de conclusão das atividades do IX International Summer School, 

"H2O = LIFE - Survey for Planning: New Technologies and Land Protection", COIFA (Comitato Internazionale 

Fotogrammetria Architettonica), Itália. Convênio entre a Universidade de Taubaté e Politecnico di Bari Attilio 

Alto. A proposta teve como objetivo o projeto de intervenção para o Trullo Tinelli, localizado na Comune di 

Alberobello, Bari, Itália, a partir do levantamento realizado com o uso de diferentes tecnologias. O termo italiano 

“il trullo” (da palavra grega, cúpula) refere-se a uma casa cujo espaço interno é coberto por uma pedra seca ou 

abóbada (Aurasia.it). Trata-se de um modelo de arquitetura vernacular de forma cônica, construída com pedras 

secas, típica do Vale do Itria, na área de Murge da região italiana da Apúlia.  

Metodologia:  

Ao longo dos nove dias do congresso nos foram apresentados diferentes métodos e tecnologias de pesquisa 

arquitetônica e urbana para levantamentos de campos e sítios. De modo a desenvolver uma maior percepção da 

importância das correlações entre a construção e o ambiente em que está inserida, assim como o estudo de 

centros urbanos e suas respectivas edificações. Para a compreensão dos métodos, realizaram-se workshops, em 

que nos foram apresentadas novas técnicas e seus respectivos equipamentos, como a fotogrametria arquitetônica, 

o uso de termo câmeras, laser scanners, modelagem 3D, georadares, pilotagem de drones e softwares SIG 

(Sistema de Informações Geográficas). Também ocorreram visitas de campo a diferentes cidades e sítios 

arqueológicos em Alberobello, Bari, Lucera, Grottaglie, Lecce e Matera, localizados na região da Apúlia, Itália. 

Atentou-se também para a integração dos participantes oriundos de diferentes países, por meio de atividades, 

seminários e formação de grupos para a elaboração da proposta final. 

Resultado:  

Como encerramento das atividades, nos foram propostas a análise e elaboração de um projeto de intervenção 

para o Trullo Tinelli, no qual foi desenvolvido o levantamento fotogramétrico e o uso do Radar de Penetração no 

Solo (RPS) para diagnóstico da área. Estabeleceu-se a análise das relações do objeto de estudo com seu estado de 

conservação, contexto urbano e relação com a comunidade local. Observou-se que o trullo apresentava as 

características construtivas originais, e necessitava de algumas ações de restauração. Localiza-se em uma região 

distante do centro, necessitando de uma ação que promovesse sua reinserção a dinâmica urbana. O turismo em 

Alberobello é de curto prazo e apesar de caracterizar-se pela agricultura, havia poucos vestígios da produção 

local frente à venda de souvenires importados da China. Foi descoberta uma cisterna abaixo da construção, 

potencial que poderia ser aproveitado no projeto, por tratar-se de uma região com baixo índice pluviométrico. 

Conclusão:  

A proposta de intervenção baseou-se na restauração da estrutura antiga, com a intenção de reintegrá-la ao 

contexto urbano de Alberobello. Transformando-a em um museu interativo, que apresentaria a composição 

interna de um antigo trullo habitado, com a presença de mobiliário característico e designação de cada espaço, 

como forma de expor aos visitantes um pouco da história e contato com a comunidade. Na área externa, uma 

horta, composta pelas principais produções agrícolas locais e uma praça com espaços de lazer, sombra e fontes 

de água. A cisterna existente seria aproveitada para a coleta de água pluvial, tornando o espaço sustentável. 

Referências:  

DADDABBO, Antonio. 1985-1995: Il progetto finalizzato “Fotogrammetria e tutela del território”. Bari: 

Levante, stampa 1995. The Story of the Trulli, Disponível em http://www.aurasia.it/index.php/en/la-storia-dei-

trulli, acessado em 29 de julho de 2018. Survey for Planning: New Technologies and Land Protection, 

Disponível em < http://coifa.it/iss2018/schedule.html>, acessado em 28 de fevereiro de 2018, às 15h.  
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Introdução:  

O puerpério é o período que vai desde o parto até a retomada do estado geral da mulher à condição 

gravídica, o que geralmente varia entre 40 a 45 dias após o parto (Barbosa, 2014). Neste período é 

importante que a puérpera retorne para consulta ambulatorial, onde será avaliada pela enfermeira quanto a 

cicatrização da cesárea ou da episiorrafia, receberá orientações sobre cuidados de vida diária, importância da 

alimentação balanceada, cuidados e higiene com as mamas, sobre a relação sexual (alertar dos riscos de 

adquirir infecção e de engravidar), os cuidados com o recém-nascido (RN), o aleitamento materno 

exclusivo, assim como a importância das vacinas e da consulta com o pediatra, principalmente as 

primíparas, é neste momento que elas podem esclarecer as dúvidas (Corrêa, 2017). O objetivo deste trabalho 

é mostrar a importância da consulta de puerpério e relatar a experiência vivida pela acadêmica. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato descritivo da experiência vivenciada por uma graduanda de enfermagem, do 7º 

período durante o estágio da disciplina de Estágio Curricular I, realizado na maternidade de um hospital 

geral do Vale do Paraíba, no primeiro semestre de 2018, onde foi possível acompanhar consultas de 

puerpério realizada pela enfermeira. 

Resultado:  

Durante as consultas foram esclarecidas dúvidas das puérperas que receberam orientações quanto ao cuidado 

com a saúde e quanto aos cuidados com o RN. Foi observado o preparo e conhecimento da enfermeira 

quanto as particularidades do puerpério ao conduzir a consulta de enfermagem. 

Conclusão:  

Concluí-se que durante o estágio prático na maternidade a graduanda teve oportunidade de aplicar a teoria 

na prática durante as consultas de enfermagem no período de puerpério adquirindo uma boa experiência e 

direcionando a mesma para o aprofundamento nesta área do conhecimento. 

Referências:  

Barbosa EMG, Oliveira FDM, Guedes MVC, Monteiro ARM, Rodrigues DP, Silva LF, et al. Cuidados de 

Enfermagem a uma puérpera fundamentos na teoria do conforto. Rev Min Enferm. out/dez 2014;18(4):845-

9. Corrêa MSM, Feliciano KVO, Pedrosa EM e Souza AI. Acolhimento no cuidado à saúde da mulher no 

puerpério. Cad. Saúde Pública 2017;33(3):e00136 Skupien SV, Ravelli APX, Acuan LV. Consulta puerperal 

de enfermagem: Prevenção de complicações mamárias. Cogitare Enferm. 2016 Abri/jun; 21(2): 01-06. 

Mazzo AHSN, Brito RS, Santos FAPS. Atividades do enfermeiro durante a visita domiciliar pós-parto. Rev 

Enferm UERJ; 2014 set/out; 22(5):663-7  
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Introdução:  

As interações e brincadeiras são práticas pedagógicas que estruturam a Educação Infantil, a partir da promoção 

de experiências onde as crianças se apropriam do conhecimento, possibilitando aprendizagens, socialização e 

desenvolvimento (BRASIL, 2016). Um trabalho experimental deve oportunizar situações de investigação aos 

alunos. Os Jogos Lúdicos são instrumentos que motivam, atraem e estimulam o processo de construção do 

conhecimento, e podem ser definidos como uma ação divertida, seja qual for o contexto linguístico, 

desconsiderando o objeto envolto na ação. Unindo esses conceitos, foi criada a oficina “Não é magia, é ciência” 

para crianças de quatro e cinco anos, objetivando a partir da experimentação promover uma observação e 

descrição de mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo 

fenômenos naturais e artificiais. 

Metodologia:  

Para composição da oficina, foram pensados quatro experimentos lúdicos: lanterna de lava, balão da reação, 

balão veloz e afunda ou não afunda. Eles foram confeccionados a partir de materiais recicláveis e de baixo custo. 

A oficina foi aplicada em uma escola de educação infantil, situada na região periférica da cidade de Taubaté - SP, 

no primeiro dia trabalhando com crianças de quatro anos e no segundo dia trabalhando com crianças de cinco 

anos. Ao iniciar a oficina foi dada a seguinte introdução: “Os experimentos de hoje parecem mágica, mas não é, é 

ciência”. Em seguida, separou as crianças de bancadas circulares para aplicar os experimentos. O primeiro foi a 

lanterna de lava, que consistia de um pote de plástico, com água e óleo, acrescido de uma vitamina C 

efervescente, simulando o movimento da lava do vulcão. O segundo foi o afunda ou não afunda, que era 

composto em um pote grande e transparente com água e um kit com diversos objetivos que eram testados, 

verificando se afundavam ou não. O terceiro foi o balão da reação, que tinha como objetivo encher o balão, preso 

numa garrafa pet, por meio da reação entre o vinagre e bicarbonato de sódio. O quarto e último experimento foi o 

balão veloz, que precisava de canudo de papel, barbante, durex e uma bexiga. 

Resultado:  

Foi escolhido esse público alvo, pois as crianças nessa fase são curiosas, as brincadeiras oferecidas pelas creches 

e pré-escolas são muito monótonas e carecem de conhecimentos específicos de Matemática e Ciências. A 

participação das crianças de ambas as idades foi efetiva, que, por fim, fizeram relatos com base em suas 

observações durante os experimentos. No experimento balão veloz as crianças notaram que quanto mais ar tinha 

na bexiga, mais rápido o balão percorria o barbante. No experimento afunda ou não afunda, as crianças notaram 

que cada material testado tinha tamanhos e “pesos” (massa) diferentes, e isso influenciava se o material afundaria 

ou não. No experimento da lanterna de lava e do balão da reação foram mais expositivos e sem grandes relatos 

das crianças. 

Conclusão:  

O objetivo desse trabalho foi promover uma observação e descrição de mudanças em diferentes materiais. 

Devido aos estímulos dados para as crianças, elas criaram gosto pela ciência e tornaram-se mais críticas, 

questionando e opinando sobre os fenômenos que aconteceram nos experimentos e tirando suas próprias 

conclusões.  

Referências:  

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ano de atualização: 2016. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc/>. Acesso em: 22 fev. 2018. ELLENSOHN, Ricardo 

Machado; GOI, Mara Elisângela Jappe. Experimentação e Jogos Lúdicos na formação continuada de professores 

de ciências da natureza. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Disponível em: 

<http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0744-1.pdf>. Acesso em: 03/08/2018.  
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Introdução:  

Segundo Melo (2008) a Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma interrupção dos movimentos respiratórios e 

dos batimentos cardíacos, afetando assim a consciência do indivíduo, uma condição inesperada que oferece 

uma grande ameaça de vida principalmente em crianças podendo trazer consequências graves. Neumar etal., 

(2015) menciona que de acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA), ao identificar uma 

PCR, a equipe deve iniciar o protocolo de Parada C-A-B (C: compressões torácicas, A: vias aéreas, B: boa 

ventilação). As compressões devem ser realizadas 30 vezes com duas ventilações manuais em uma equipe 

com dois ou mais socorristas. Nos momentos de PCR é importante que a equipe multiprofissional trabalhe 

em conjunto para a eficiência do atendimento e assim diminuir as chances de óbitos infantis. O presente 

estudo tem como objetivo relatar como foi à vivência das acadêmicas de enfermagem diante da PCR em 

criança.  

Metodologia:  

Este estudo baseia-se na descrição da experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem do sétimo 

período do curso de enfermagem de uma Universidade do Vale Paraíba Paulista, durante o estágio da 

disciplina de Estagio curricular I, realizado na Pediatria em um Hospital geral. Além desta descrição, foram 

utilizados artigos científicos que enalteceram o conhecimento das acadêmicas.  

Resultado:  

Durante o período de estágio realizado no setor da pediatria em um hospital geral do Vale do Paraíba 

Paulista, foram observadas varias paradas cardiorrespiratórias. Durante as paradas, as acadêmicas puderam 

observar a equipe realizando procedimentos como a manobra C-B-A e auxiliaram em procedimentos não 

evasivos. Ao analisar a execução do protocolo, as acadêmicas conseguiram visualizar de maneira efetiva 

tudo que foi passado em teoria. Em alguns momentos, observou-se à utilização de equipamentos como: 

aspirador, aparelho de Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), ou seja, pressão positiva contínua em 

vias aéreas, além da troca da cânula de traqueostomia e administração de medicamentos. Cabe ressaltar que 

a atuação da equipe multiprofissional foi importante para a eficácia do atendimento de forma correta e 

coordenada para salvar a vida de uma criança.  

Conclusão:  

Concluí-se que a experiência vivenciada no campo de estágio, por acadêmicas de enfermagem foi 

satisfatória pudemos observar tudo que foi transmitido sobre PCR durante a teoria, proporcionando um 

maior conhecimento no atendimento de uma parada cardiorrespiratória. 

Referências:  

1. Melo MCB, Gresta MM, et al. Atendimento à parada cardiorrespiratória: suporte progressivo à vida. 

Revista Médica de Minas Gerais. 2008;18(4): 267-274. 2. Neumar RW, Shuster M, et al. American Heart 
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Introdução:  

A variação de preços dos produtos da cesta básica tem sido um dos problemas que mais impactam nas decisões 

de consumo das pessoas. Tendo em vista a queda na renda verificada nos últimos anos, a variação tem 

influenciado os consumidores a serem mais atenciosos na hora de decidir, assim como a pesquisarem mais nas 

redes de supermercados da região. A pesquisa tem como objetivo comparar a variação dos preços da Cesta 

Básica Familiar dos supermercados da cidade de Caçapava, com o propósito de identificar possíveis diferenças 

de preços entre os supermercados de grande redes e os de vizinhança, no período de 12 meses.  

Metodologia:  

O método utilizado nesta pesquisa foi o de pesquisa de campo, através da coleta dos preços dos produtos que 

compõem a cesta básica em 4 (quatro) supermercados, sendo (dois) no segmento de grande redes, e outros 2 

(dois) supermercado de vizinhança localizados na cidade de Caçapava do Estado de São Paulo. O procedimento 

baseia-se na coleta de uma amostra no total de 44 (quarenta e quatro) produtos da cesta básica familiar, de 

ponderação de 33 (trinta e três) alimentos somados em um percentual de 84% da cesta. A coleta dos alimentos da 

Cesta Básica Familiar na cidade de Caçapava é subdivida em 33 (trinta e três) produtos de alimentação com 

diversas marcas, 5 (cinco) produtos de higiene pessoal e 7 (sete) produtos de limpeza doméstica e suas 

respectivas quantidades, essenciais à sobrevivência. A pesquisa compara a variação por grupos de: hortifrúti, 

carnes, mercearia (arroz e feijão), limpeza e higiene. Essa coleta de preços da Cesta Básica Familiar foi realizada 

em 4 (quatro) semanas no mês de julho do ano de 2017 a julho do ano de 2018. Por fim, foi realizada também a 

leitura e análise dos relatórios fornecidos mensalmente pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais (NUPES) 

da Universidade de Taubaté – UNITAU, somente no mês de julho do ano de 2017 e julho de 2018, além da 

leitura de periódicos científicos voltados ao assunto.  

Resultado:  

Segundo os resultados obtidos, de julho do ano de 2017 a julho de 2018, o alimento que mais sofreu alteração na 

cidade de Caçapava, dentro do grupo dos derivados do leite, foi o queijo muzarela, que antes era de R$ 19,96 e 

passou a ser R$ 27,95 uma variação de mais ou menos 40%, no segmento de supermercado de vizinhança. Já 

dentro dos grupos das carnes, a carne que mais sofreu alteração no preço foi o contra filé com uma variação de 

15,77%, no segmento de supermercado de grande redes. Para o grupo de hortifrúti, o alimento que apresentou 

oscilações no preço foi o tomate com uma queda de -43% no segmento de supermercado de vizinhança. Já o 

grupo de mercearia, o feijão obteve uma queda de -37% no supermercado de grande redes, preço que antes 

chegou a R$ 5,60 no mercado e que atualmente é encontrado por R$ 3,51.  

Conclusão:  

Conclui-se, que nos supermercados de vizinhança, o grupo que mais variou positivamente foi o hortifrúti, isso 

devido os alimentos serem cultivados na região local, sendo assim, sofrendo pouco impacto dos transportes na 

composição dos custos. Adicionado a isto as condições climáticas da região favorecem as culturas e, 

consequentemente, pouca oscilação nos níveis de oferta para os mercados da cidade O grupo com maiores 

aumentos denomina-se o grupo de carnes nos supermercados de segmento de grande redes, relacionados a fatores 

como aumento dos custos de produção decorrente de aumento de preços da ração elevando assim os custos de 

criação.  

Referências:  
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Introdução:  

A gripe H1N1, doença causada por uma mutação do vírus da gripe, também conhecida como gripe suína. O 

H1N1 é subtipo da influenza A, que se tornou conhecido quando afetou grande parte da população entre 

2009 a 2010 (OMS, 2009). Os sintomas da H1N1 são bem parecidos como da gripe comum e a transmissão 

ocorre da mesma forma. Até maio de 2018 foram registrados 2.088 casos de influenza em todo o país, com 

335 óbitos. A vacina é a melhor forma de prevenção para evitar a doença. No Brasil as vacinas são 

tetravalentes, ou seja, imunizam contra três tipos de vírus diferentes. A campanha de vacinação contra a 

gripe tem como importância imunizar a população dos grupos de riscos para reduzir o número de casos e 

óbitos (Brasil, 2018). Objetivo deste relato é apresentar a visão que as acadêmicas de enfermagem tiveram 

durante participação na campanha de vacinação da gripe. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato descritivo da experiência das alunas do 7º período durante o estágio da disciplina de 

Estagio Curricular I, realizado em uma Unidade Básica de Saúde do Vale do Paraíba Paulista, durante o 

período de 24/04 a 14/06 de 2018, na campanha de vacinação da gripe H1N1 nos dias. 

Resultado:  

Durante o estágio observou-se a baixa procura da população pela vacina da população e como a meta 

esperada não foi atingida até o dia 1° de junho de 2018, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da 

campanha até o dia 15 de junho de 2018. Cabe mencionar que houve uma grande procura da população que 

não fazia parte do grupo de risco, notou-se que havia um contra censo, onde os frascos de vacina abertos 

durante o dia e que ao término do dia sobrava eram descartadas e não podendo ser utilizadas para imunizar 

as pessoas que estavam fora do grupo de risco. 

Conclusão:  

Concluí-se que a procura pela vacina foi baixa para a população considerada grupo de risco, enquanto que a 

procura foi grande pelos que não faziam parte desse grupo de risco. Portanto cabe salientar que a equipe de 

enfermagem exerce um papel importante durante a campanha de vacinação, orientando a importância da 

imunização, as possíveis reações da vacina e os riscos por não tomar a vacina. 

Referências:  
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Introdução:  

Segundo Schlinz (2016) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor do hospital que contribui para um 

suporte avançado de vida, para os pacientes em grave estado geral, os quais necessitam de profissionais 

preparados e qualificados para atender a demanda do setor. Kamada (1978) mencionou em seu estudo que a 

reunião multiprofissional é um encontro entre todos profissionais da UTI, onde analisam os casos clínicos 

dos pacientes, proporciona troca de experiências entre os profissionais além de ampliar o conhecimento de 

todos da equipe e promover uma assistência de qualidade e eficaz. Segundo um estudo desenvolvido por 

Araujo Neto (2016) os profissionais que participam da reunião são: nutricionistas, fonoaudiólogos, 

assistentes sociais, farmacêuticos, enfermeiro, dentista, médicos, biomédicos e biólogos. O objetivo deste 

relato é apresentar a relevância da reunião multiprofissional em uma UTI.  

Metodologia:  

Este estudo é um relato descritivo, tipo observacional baseado na vivência das acadêmicas de enfermagem 

no sétimo período do curso de enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista, durante o 

estagio da disciplina estágio curricular I na UTI de um hospital do Vale do Paraíba Paulista. O estágio 

ocorreu entre os meses de abril a junho de 2018 com a supervisão das enfermeiras do setor e das docentes da 

Universidade.  

Resultado:  

As reuniões multiprofissionais da UTI ocorrem toda quarta-feira, na qual a médica responsável pelo setor 

discute os casos mais críticos com os demais profissionais. A equipe que participa da reunião é composta 

por médicos (clínico e infectologista), enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutica, biomédica, 

infectologista, dentista e residentes de medicina, tendo como meta a melhora do quadro do paciente. Esta 

troca de informação é fundamental, pois cada profissional auxilia de acordo com a sua profissão, assim 

olhando o paciente como um todo e cuidando não somente da patologia, mas também da parte 

biopsicosócioespiritual. Ao término da reunião cada profissional assina-se um documento comprovando sua 

participação.  

Conclusão:  

Concluí-se que é relevante a reunião multiprofissional na UTI, para detalhar e esclarecer o caso clínico do 

paciente, assim definir qual a intervenção será mais eficiente e eficaz para cada caso dentro das diversas 

áreas profissionais e dessa forma oferecer uma assistência de qualidade e um melhor prognóstico ao 

paciente. 
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Introdução:  

Tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria Mycobacterium tuberculosis ou 

Bacilo de Koch (BK) que acomete pulmões, ossos, rins e meninges. A doença é transmitida de pessoa para 

pessoa através da tosse, fala e/ou espirros, os sinais e sintomas são: tosse seca ou produtiva por mais de três 

semanas, cansaço excessivo, febre baixa e geralmente no final da tarde, palidez e sudorese noturna. O 

tratamento é eficaz com duração de até seis meses (Brasil, 2018). Orientar as pessoas e promover a saúde é 

uma tarefa primordial para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) (Costa, 2018). Este 

estudo tem como objetivo relatar a experiência vivida pelos acadêmicos de enfermagem no campo de 

estágio em uma UBS durante a campanha da tuberculose. 

Metodologia:  

Trata-se do relato descritivo da vivência dos acadêmicos do último ano de graduação do curso de 

Enfermagem, de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista. Durante o estágio os acadêmicos realizaram 

atividades na sala de espera em grupos, onde procuravam identificar o conhecimento das pessoas sobre a 

doença e suas dúvidas; e após orientavam sobre a Tuberculose, com uso de folder ilustrativo e explicativo, 

falando das principais manifestações clínicas, forma de transmissão e cuidados de prevenção; e em seguida 

verificavam a compreensão dos envolvidos. A campanha foi realizada no primeiro semestre de 2018 com 

duração de 20 dias, cujo foco era sanar as principais dúvidas referente a doença. Foi também informado 

quanto à possibilidade de realizar exames para checar a presença da doença para as pessoas que 

apresentavam sintomas como: tosse há mais de duas semanas, febre ou contato com alguém com esses 

sintomas. Caso os resultados fossem positivos para a doença, os mesmos eram convocados para iniciar 

tratamento. 

Resultado:  

Participaram dessa ação 114 pessoas adultas que se interessaram e assim formaram grupos para as 

orientações, percebeu-se uma interação melhor com os grupos de número menor de pessoas. Cada pessoa 

apresentava sua dúvida e ao término de toda a abordagem era entregue um folder ilustrativo e explicativo 

sobre a doença. Observou-se que o folder foi bem aceito e a maneira como estava descrito facilitou o 

entendimento das pessoas.  

Conclusão:  

Com o estágio na UBS durante a campanha da tuberculose, foi possível observar o quanto as pessoas ainda 

são carentes de informação e que ainda persistem os mitos sobre a transmissão e o tratamento da doença. 

Concluiu-se que ter participado da campanha nos trouxe experiência prática de como é trabalhar diretamente 

com essas pessoas leigas sobre assunto e poder orientá-los a se tratar e assim evitar adoecer e/ou até morrer.  

Referências:  
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Introdução:  

O exame preventivo de câncer de colo úterino, popularmente conhecido como preventivo ou Papanicolau, é um 

exame altamente eficaz para diagnóstico precoce de inúmeras alterações patológicas no sistema reprodutor 

feminino como: câncer de colo uterino, lesões pré-invasivas, doenças genitais, além de ser essencial para reduzir 

a mortalidade de mulheres por estes motivos (Araujo etal., 2011). Vale mencionar que segundo a resolução do 

COFEN n° 381/2011, este exame pode realizado pelo enfermeiro. Segundo Carvalho (2013) compete ao 

enfermeiro durante a consulta de enfermagem realizar o exame físico da paciente que envolve palpação e 

inspeção das mamas, axilas, e linfonodos. O objetivo deste estudo é relatar a experiência das acadêmicas de 

Enfermagem com relação ao exame preventivo de colo do útero e auto-exame das mamas durante o estágio.  

Metodologia:  

Trata-se de um relato descritivo da vivência das acadêmicas de Enfermagem de uma Universidade do Vale do 

Paraíba Paulista, durante o estagio do 7º período na disciplina de estagio curricular I, em um posto de saúde, 

sobre o conhecimento do assunto, coleta eficaz e eficiente durante a técnica do Exame Preventivo de Câncer de 

Colo Útero. Para realizar a coleta é necessário providenciar o cadastro da paciente, ter lâmina de vidro 

identificada com o nome da paciente, espátula, escova endocervical “cito brush” esterelizada, fixador da secreção 

na lâmina, encaminhar para o laboratório de citolpatologia e o resultado fica pronto dentro 30 a 40 dias. Além do 

exame de Papanicolau, foi explicado a importância do auto exame das mamas e ensinado como se realiza, 

durante consulta na área Saúde da Mulher. As pacientes eram atendidas por ordem de chegada, realizando o 

exame em uma sala de ginecologia, onde as acadêmicas coletavam os dados das mesmas, por meio do histórico 

obstétrico e de exames pré existentes, quando se tratava da primeira consulta. As acadêmicas orientavam e 

entregavam os encaminhamentos médicos para cada exame em especifico.  

Resultado:  

Após a chegada dos resultados dos exames, os mesmos eram avaliados pela Enfermeira responsável e pelas 

acadêmicas de Enfermagem. Quando o resultado mencionava a presença de Gardinerela vaginais, Candida 

Albicans ou outros microrganismo patológicos, as pacientes eram convocadas a comparecerem ao posto de saúde 

para a consulta de enfermagem, onde era apresentado os resultados obtidos e era orientada as condutas 

necessárias, como: o uso de medicamentos previamente prescritos pelo médico de acordo com o protocolo da 

instituição. Nos casos de normalidade as pacientes eram contatadas para a retirada do resultado no posto de 

saúde. Se houvesse diagnóstico alterado como o de Carcinoma, esses dados eram anotados no prontuário da 

paciente, protocolado no caderno de controle, a paciente era convocada para consulta com enfermeira e médico 

juntos e a mesma era encaminhada para o laboratório de colposcopia.  

Conclusão:  

Conclui-se que a realização do exame preventivo, previne o aparecimento de doenças como câncer do colo do 

útero e Infecção Sexualmente Transmitidas (IST’s), proporcionando melhor qualidade de vida a mulher. As 

experiências vivênciadas pelas acadêmicas, proporcionou o aprimoramento técnico - cientifico, segurança, 

confiança na realização coleta do exame e nas orientações necessárias à uma consulta de ginecologia e obstetrícia 

de forma clara, objetiva e segura.  

Referências:  
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Introdução:  

Na atenção primária, uma das principais ferramentas para a Educação são os grupos de promoção à saúde, 

como Hiperdia (hipertensão e diabetes) e gestantes. Atualmente vivenciamos uma problemática na falta de 

adesão ao Programa Nacional de Imunização (PNI) devido a pré-conceitos e mitos relacionados às vacinas. 

Esta realidade pode desencadear o retorno de doenças imunopreveníveis já erradicadas e surtos causados por 

mutação viral. Desde o primeiro surto de gripe (influenza) em 2009, a vacina é ministrada aos grupos de 

risco anualmente (Brasil, 2018). Após a morte de macacos infectados com o vírus da febre amarela no 

Estado de Minas Gerais o Ministério da Saúde investigou os casos e produziu a vacina fracionada, iniciando 

a campanha em todo o País (Xavier, 2018). O objetivo deste estudo é relatar a vivência das acadêmicas de 

Enfermagem em uma ação socioeducativa, na Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

Metodologia:  

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a vivência das acadêmicas em uma 

ação socioeducativa no Grupo Hiperdia, atividade desenvolvida em uma ESF, durante o estágio, na 

disciplina de Estágio Curricular I, do curso de Enfermagem de uma Universidade do interior Paulista. Foram 

realizadas pesquisas prévias sobre vacinação, apresentadas em cartaz, discutidas as idéias chaves em roda de 

conversa sobre a vacina da Febre Amarela e Gripe (Influenza). O grupo Hiperdia é composto por 

hipertensos e diabéticos de uma ESF no município de Taubaté. Os encontros ocorrem mensalmente para 

discussão de temas sobre saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, visando à educação da população na 

atenção primária.  

Resultado:  

Por meio do diálogo e questões levantadas pelos participantes do grupo Hiperdia, as acadêmicas 

comprovaram que mesmo com a divulgação pela mídia, frisando a importância da vacinação e as medidas 

para prevenção das doenças, a população ainda mantém ideias pré concebidas e crenças que dificultam a 

adesão ao Programa Nacional de Imunização, reafirmando a importância da Enfermagem na Educação em 

Saúde. 

Conclusão:  

Conclui-se que a ação socioeducativa realizada por profissionais da saúde é importante para sensibilizar a 

população quanto a vacinação e que o vínculo criado por meio dos encontros do Hiperdia, possibilita a 

interação da população com a equipe e assim desmistificando crenças e promovendo a saúde.  

Referências:  
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Introdução:  

A primeira etapa da Educação Básica é a Educação Infantil, caracterizada pelo início processo educacional. 

As brincadeiras são práticas pedagógicas que estruturam a educação, a partir da promoção de experiências 

onde as crianças se apropriam do conhecimento (BRASIL, 2016). Tendo como base a autoeducação e a 

educação científica, a educadora e pedagoga Maria Montessori propõe uma educação libertadora à Criança 

Nova, a qual possui habilidades a serem descobertas. A primeira infância é a fase mais rica e deve ser 

explorada ao máximo na educação. (MONTESSORI, s.d.) Visto isso, o objetivo do Projeto B.E.A.B.A das 

Ciências é levar as ciências exatas para as crianças, através de atividades lúdicas e jogos confeccionados, e 

assim despertar a curiosidade e o gosto pela ciência desde os anos iniciais.O projeto acontece nas creches e 

pré-escolas municipais da cidade de Taubaté atendendo crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Metodologia:  

Este projeto segue uma série de procedimentos que ajudam na elaboração e na organização das atividades 

propostas para desenvolver a aprendizagem significativa das crianças. Para alcançar os objetivos propostos, 

foram estipuladas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico, conhecimento da realidade escolar, 

desenvolvimento e aplicações dos jogos e atividades. O levantamento bibliográfico foi pautado em 

documentos de caráter normativo que regem a Educação Infantil no Brasil, além de artigos que abordam a 

importância dos jogos na Educação e métodos pedagógicos. O documento principal utilizado foi a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Foi realizada uma visita inicial no ambiente escolar para conhecer o 

espaço, a equipe gestora e as salas participantes do projeto. Posteriormente, foi feita a observação das turmas 

de Maternal II e Jardim, para averiguar como os alunos se portam em atividades propostas pela professora e 

a identificação do nível das salas de acordo com os campos de experiência da BNCC. Com isso, foram 

elaborados jogos e suas descrições, contendo os seguintes itens: objetivo do jogo, habilidades, materiais e 

procedimentos.Devido à falta de recursos financeiros, foram utilizados materiais recicláveis para a 

confecção dos kits pedagógicos. Os dias propostos pela escola para aplicação do projeto foram, as terças-

feiras com as salas de Maternal II A e B (crianças de 4 anos de idade), e as quintas-feiras com as salas de 

Jardim A e B (crianças de 5 anos de idade). Os procedimentos utilizados para desenvolver o projeto na 

escola seguiam uma cadencia lógica: roda musical, apresentação do roteiro e aplicação das atividades, e, por 

fim, uma roda de conversa (com perguntas, observações, conclusões e análise de satisfação da participação 

dos alunos). O roteiro de atividade era construído com temáticas específicas e relacionadas para cada dia, 

intercalando conceitos de matemática e ciências. 

Resultado:  

A escola selecionada para a aplicação do projeto durante os meses de maio e junho se encontra em um bairro 

periférico de Taubaté e atende uma comunidade carente. Em média, cada sala contém 20 alunos. Após a 

leitura de diversos materiais, o maior desafio foi transformar os conhecimentos em atividades, transmitindo 

às crianças, de forma lúdica, os conceitos das Ciências Exatas. As principais oficinas desenvolvidas foram a 

“Não é mágica, é ciência”, que abrangia experimentos interativos, e a “Sistema Solar”, que englobava 

observação de planetas e brincadeiras relacionadas ao dia e a noite. Na primeira semana, foi observado que 

os alunos não tinham muito interesse nos jogos, conceitos e fenômenos abordados. Conforme o andamento 

do projeto, a afetividade entre alunos e bolsistas aumentou, e as crianças se mostraram mais produtivas e 

interessadas. Essa evolução proporcionou o resultado esperado: despertar, durante a primeira infância, a 

curiosidade e o gosto pelas ciências. 
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Conclusão:  

O Projeto B.E.A.B.A das Ciências é um dos 19 projetos de extensão da UNITAU, aplicados na Rede 

Municipal de Ensino Integral e tem previsão de continuidade, visto sua efetividade. Foi observado que a 

BNCC, foca e direciona o desenvolvimento das habilidades e por esse motivo foi adotada como base para a 

construção do projeto.Para atender a demanda, foram trabalhadas atividades lúdicas sobre Ciências Exatas, e 

o resultado alcançado superou as expectativas. Foi possível concluir que, para formar crianças apreciadoras 

das Ciências, críticas, questionadoras e capazes de construir suas próprias percepções, é necessário orientá-

las e estimulá-las, com planejamento e competência. 

Referências:  
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CAÇA AO LIXO: TRABALHANDO A CONTAGEM E A CONSCIENTIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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Introdução:  

A Educação Infantil é a primeira etapa do processo educacional, e parte importante dessa etapa diz respeito à 

conscientização ambiental. Por meio da inserção da educação ambiental, o aluno tem a possibilidade de 

realizar conexões necessárias com seu cotidiano, destacando a relevância social, e com isso, contribuir para 

o seu desenvolvimento intelectual. Vygotsky (1984), ao fazer a análise da importância do “brincar” no 

desenvolvimento dos conceitos, apontou a eficácia do jogo simbólico nas crianças e o papel que ele exerce 

na evolução do pensamento. Associando o jogo ao processo de construção dos conceitos matemáticos, 

encontramos possibilidades pedagógicas de elaborar um jogo, dentro de uma metodologia de ensino 

relacionando os conceitos matemáticos à conceitos ambientais. 

Metodologia:  

O jogo para ensinar matemática deve cumprir o papel de auxiliar e propiciar a aquisição de habilidades, 

permitir o desenvolvimento social e intelectual do sujeito. Trabalhando com esses temas de cuidados ao 

meio ambiente juntamente à aprendizagem matemática, foi criado o jogo “Caça ao Lixo” que tem como 

objetivo trabalhar com os alunos de quatro e cinco anos (maternal II A e B, jardim A e B) a importância da 

conscientização ambiental, por meio de conceitos de reciclagem, sustentabilidade e contagem de objetos. O 

jogo foi elaborado a partir de materiais recicláveis, como: 16 galões de 7L e bolinhas de plástico; e materiais 

de papelaria, como EVA e sulfite (com impressões de imagens de plástico, vidro, papel, metais e orgânicos). 

A aplicação do jogo foi organizada da seguinte forma: foram apresentadas as lixeiras da reciclagem, 

identificadas com suas devidas cores e materiais a serem reciclados (azul – papel, vermelho – plástico, 

amarelo – metal, e verde – vidro); foram mostradas as bolinhas que representam cada lixo, representadas 

pela cor equivalente ao lixo e uma figura; as equipes foram divididas de acordo com a cor das lixeiras de 

reciclagem, e uma explicação sobre quais bolinhas os alunos deveriam caçar; a turma foi levada para um 

espaço amplo; foram lançadas as bolinhas no chão deixando-as espalhadas, assim como as lixeiras; o jogo 

foi iniciado, depois que todas as lixeiras foram cheias, foi feita a contagem das bolinhas de forma coletiva e 

dinâmica, cada garrafa suportava cerca de quinze bolinhas. No final, fizemos perguntas para averiguar se o 

que foi aplicado durante a brincadeira tinha atingido o objetivo proposto pela atividade. 

Resultado:  

Com a aplicação da proposta, foi observado que a sala do maternal II B atendeu a expectativa referente à 

contagem de bolinhas recicladas por grupo e só associavam as cores das bolinhas correspondentes aos lixos, 

por isso o aspecto de conscientização não foi alcançado; já a sala do maternal II A, atingiu o objetivo de 

conscientização, pois olhavam a figura que estava colada na bolinha e observavam qual o lixo correspondia, 

porém, no momento da contagem, sabiam apenas a sequência numérica, e não associavam à quantidade. 

Com as salas do jardim, o objetivo foi alcançado de maneira igualitária, conseguiram distinguir as diferentes 

cores, identificaram as representações feitas e realizaram a contagem das bolinhas no final da brincadeira. 

Conclusão:  

O projeto apresentado teve como proposta associar a matemática na manifestação dos temas de cuidados ao 

meio ambiente, seguindo o que propõe a Base Nacional Comum Curricular. O jogo se apresenta para os 

alunos como uma brincadeira. De maneira geral, o objetivo, quanto a matemática, foi parcialmente atingido. 

Quanto à conscientização houve uma grande dificuldade entre as salas, pois não identificavam a diferença 

entre as representações dos materiais e suas respectivas cores. Isso se deve ao fato da coleta não ser 

praticada no ambiente residencial. 
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A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DE GESTANTES COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL  
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Introdução:  

O termo Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) tem sido utilizado para definir qualquer nível de intolerância 

a carboidratos, resultando em hiperglicemia de gravidade variável, diagnosticado no início da gestação1. O 

surgimento do diabetes mellitus (DM) na gravidez aumenta o risco de complicações clínicas tanto para a 

mãe quanto para o feto2. O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância do cuidado de enfermagem 

às pacientes com DMG, para se evitar complicações que a patologia pode causar a mãe e ao bebê. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato descritivo, baseado na experiência da acadêmica do sétimo período do curso de 

enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba, durante o estágio curricular I, em uma maternidade 

de um Hospital Geral no Vale do Paraíba Paulista, no período de abril a junho do ano de 2018.  

Resultado:  

Durante a internação de gestantes com DMG na maternidade, pode-se observar que grande parte dessas 

mulheres estavam obesas ou com sobrepeso e tinham casos de familiares de primeiro grau com DM. Essas 

gestantes acabavam desenvolvendo algumas complicações durante a gravidez, como polidrâmnio e bebês 

com macrossomia, levando muitas vezes a realização de uma cesariana antes do tempo. 

Conclusão:  

Conclui-se que a DMG é uma complicação que trás riscos durante a gestação, para a mãe e para o bebê, mas 

que esses riscos podem ser evitados ou minimizados, com cuidados e orientações de um enfermeiro durante 

a consulta de pré-natal. Os cuidados devem visar a prevenção, com orientações voltadas para uma 

alimentação balanceada, realização de atividade física adequada à gestação, utilização correta de 

medicamentos hipoglicemiantes e a realização do acompanhamento de pré-natal. 

Referências:  
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Introdução:  

O foco da educação em dor tem sido amplamente destacado na literatura como uma ferramenta de mudanças 

de comportamentos que podem auxiliar no processo árduo de diminuição da quantidade de pessoas que 

desenvolvem dor crônica músculo esquelética. Isto se justifica diante da quantidade de pessoas que possuem 

dores persistentes. Atualmente, o que gera mais anos de vida com incapacidade no mundo, inclusive no 

Brasil, é a condição de dor crônica na coluna vertebral, que leva a uma condição de grande sofrimento aos 

pacientes e com custos elevados para tratamento dos mesmos. Como ajudar a mudar este processo? Estudos 

mostram que atitudes e comportamentos errados que as pessoas tomam a partir de uma primeira crise de dor 

facilitam a perpetuação do problema. Desta forma, meios de educação sobre o tema devem ser utilizados na 

construção de conhecimentos que ajudem a diminuir a possibilidade de tal problema. 

Metodologia:  

O projeto “Luz, Câmera e Movimento” é realizado entre os Departamentos de Fisioterapia, Comunicação e 

Pedagogia da Universidade de Taubaté e aplicado nas escolas municipais de Taubaté no bairro Gurilândia, 

na escola EMEF Vereador Mario Monteiro e no bairro Esplanada, na escola EMEF Vereador Joaquim 

França. Para o desenvolvimento das ações são executadas oficinas de aprendizagem com foco na construção 

de conteúdo de vídeo e fotografia com temas predefinidos relacionados com dor crônica e, para isso, 

utilizam-se ferramentas de captação de imagens e vídeos junto com suas formas de editoração, dinâmicas de 

aprendizado, gincanas de conhecimento e ações com a comunidade, com envolvimento de outras oficinas 

das escolas participantes. Tais produções serão vinculadas as mídias sociais e disponibilidades aos 

interessados em forma de domínio público. 

Resultado:  

Espera-se com tais ações construir na formação de jovens na contextualização do estímulo ao conhecimento 

sobre fotografia, vídeo, editoração e introdução do problema “sofrimento” com foco nas dores em geral; 

introduzir conceitos básicos sobre foto e vídeo; realizar práticas relacionadas com a interação das 

ferramentas de foto e vídeo com o tema "sofrimento"; realizar uma prática de editoração; construir um 

ambiente de divulgação das ações em ambiente de mídia eletrônica; realizar meios de premiação aos jovens 

participantes do projeto. 

Conclusão:  

A introdução de ferramentas como fotografia e vídeo no contexto da educação em dor pode ser útil na 

melhora do processo ensino/aprendizagem, agregando valor ao ensino de jovens. Em adição, com o presente 

projeto buscar-se-á valorizar a autoestima de crianças e adolescentes e envolver os familiares e a 

comunidade em ações do projeto concomitante com a educação sobre assuntos relacionados ao processo de 

cronificação da dor 
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TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: FÉ, POLÍTICA E CONTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA  
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Introdução:  

Esse estudo visa refletir sobre a densa relação histórica entre Igreja Católica e a Política, principalmente 

durante o período em que se estabeleceram ditaduras civils-militares na América Latina. O caráter popular e 

social desta teologia chamada Comunidades Eclesiais de base -CEBs ,que serviram como um catalisador 

religioso fomentando o diálogo entre “a Igreja dos pobres” e a realidade social da população dos mais 

desfavorecidos. 

Metodologia:  

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a análise descritiva de dois textos base, o primeiro, o trabalho de 

conclusão de curso do aluno Rodney da Silva Amador, “A Igreja dos Pobres: Uma análise da teoria e das 

práticas da Teologia da Libertação” (2014), e o segundo, o livro “O que é Teologia da Libertação” (1989), 

de Francisco Catão. Outro motivo para a realização do trabalho foi a minha experiência, em janeiro de 2014, 

no XIII Encontro Intereclesial da CEBs, em Juazeiro do Norte, no Ceará. 

Resultado:  

Por meio deste trabalho levantamos a reflexão sobre a conexão e compromisso que o cristianismo deve 

manter com as camadas mais pobres da sociedade, revigorando a estreita relação entre fé e política, 

valorizando e informando o caráter revolucionário desta vertente da doutrina cristã, que nasce em um 

momento histórico tão difícil para a América-latina com as enormes desigualdades sociais, resultado de um 

cenário político mundial extremamente conturbado da época, a chamada Guerra Fria. 

Conclusão:  

Em nossa pesquisa constatamos que religiosidade deveria ser inerente à política, comprometendo-se com a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária .Neste contexto, ressalta-se a importância da Teologia 

da Libertação comum instrumento de analise da realidade de uma Igreja que se mostra progressista, com o 

intuito de valorizar práticas de caráter revolucionário adotadas por Jesus Cristo,conforme narram os 

Evangelhos. 

Referências:  
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Introdução:  

Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em pediatria, ginecologia, clínica geral, 

enfermagem e odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, 

curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica (Brasil, 2006 e Brasil, 2018). Este estudo tem como 

objetivo relatar a vivência de aprendizagem das acadêmicas de enfermagem quanto ao papel do enfermeiro 

em uma Unidade Básica de Saúde. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência, baseado na vivência das acadêmicas de graduação em Enfermagem 

durante o estágio da disciplina de Estagio Curricular I em uma Unidade Básica de Saúde. O estagio foi 

realizado na UBS, contando com a participação ativa da enfermeira da unidade, que nos mostrou o dia a dia 

do trabalho em um posto de atendimento da população.  

Resultado:  

O estágio proporcionou às acadêmicas um conhecimento diferenciado sobre o papel do profissional em uma 

unidade básica, mostrando o trabalho assistencial como, consultas de enfermagem, teste rápido para doenças 

contagiosas, avaliação de curativos e troca de sondas, também o trabalho gerencial como a alimentação do 

sistema de informação da atenção básica diariamente.  

Conclusão:  

Concluí-se que o papel do enfermeiro em uma UBS é essencial, pois o serviço abrange desde uma consulta 

de enfermagem até o gerenciamento de uma unidade de saúde. Com isso podemos compreender a 

importância deste profissional na unidade básica.  

Referências:  
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Introdução:  

O Ensino de Física na maioria das escolas públicas e privadas da região do Vale do Paraíba, realiza aulas 

expositivas, com ênfase em aspectos quantitativos. Muitas vezes essa prática pedagógica não dissemina o 

interesse dos alunos pelos estudos da física e ao mesmo tempo reforça a sedimentação de uma imagem de 

que a física é uma disciplina de difícil aprendizagem. Como consequência verifica-se a falta de professores 

de física, e baixo número de alunos interessados pela Licenciatura. A intervenção do Projeto Show da Física, 

envolvendo alunos, professores, graduandos e o público em geral, visa a mostrar o lado fantástico e curioso 

da Física por meio de experiências que estimulem a curiosidade, despertem interesse e demonstrem aos 

professores novas formas de se ensinar Física. 

Metodologia:  

Partindo da premissa que a aprendizagem de Física é estratégica para a sociedade moderna e tecnológica em 

que vivemos, o Projeto Show da Física se justifica como uma contribuição para reverter tal situação e 

divulgar a importância da aprendizagem de Física. 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 

(plástico, vidro, metal, papel, madeira), além do reaproveitamento de componentes eletrônicos. O projeto 

completa 10 anos de existência em 2018, e atende escolas públicas e particulares, principalmente no 

município de Taubaté, e também faz participações em eventos que promovam a ciência. Parte das atividades 

e experimentos realizados são confeccionados pelos próprios alunos de graduação.  

Resultado:  

A experiência de graduandos em Física e Matemática (licenciatura) confeccionando e apresentando os 

experimentos, agrega na formação dos mesmos, pois buscam novos métodos de didática e meios para o 

ensino. O projeto proporciona ao público uma maior acessibilidade às Ciências, pois algo que antes era visto 

como inalcançável, agora se torna de senso comum. Vale destacar que, dentre as apresentações feitas no ano 

de 2018, este projeto participou do evento internacional conhecido como Science Days que ocorreu em São 

José dos Campos. 

Conclusão:  

Constata-se que o Projeto Show da Física é um meio de divulgação das atividades do Departamento de 

Matemática e Física da Universidade de Taubaté, nos quais são realizados de uma forma prática, lúdica e 

interativa, contribuindo fortemente para a melhoria da formação dos acadêmicos do curso e divulgação 

científica para a sociedade em geral.  

Referências:  
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Introdução:  

A Física é uma área da ciência presente no nosso cotidiano, onde ocorrem diversos fenômenos da natureza, 

muitas das vezes sem que percebamos isso detalhadamente, e, portanto, uma aprendizagem de grande 

importância nas escolas para o entendimento de diversas situações as quais estamos expostos rotineiramente. 

Entretanto, já algum tempo, há certa carência em novos graduandos na área devido à falta de interesse e 

estímulos, desse modo o resultado é a dificuldade no aprendizado do aluno. A partir do Show da física, projeto 

no qual eram feitas apresentações para o público em geral, em eventos e escolas do Vale do Paraíba, observou-se 

um grande despertar da curiosidade dos presentes, em especial nos alunos do ensino fundamental, não só nas 

explicações dos fenômenos físicos, mas também em suas aplicações no cotidiano, além de demonstrarem 

interesse na construção dos experimentos. 

Metodologia:  

Para apresentar a relação próxima que a física tem com o cotidiano, é importante que os alunos vivenciem 

experiências relevantes que estimulem a criatividade e contribua para a vivência da área, necessitando, então, 

aumentar a interação e o incentivo aos alunos do ensino fundamental. Sendo assim, este projeto surgiu 

objetivando despertar o interesse pela física por meio de experiências concretas, problematizar as relações entre a 

física e o cotidiano além de realizar experimentos representativos dos fenômenos físicos, tornando o contato do 

experimento com o aluno mais tangível. Inicialmente, fazendo um levantamento de quais fenômenos físicos 

poderiam ser demonstrados e explicados para alunos de 6° a 9° ano e, ao mesmo tempo, se mostrassem 

suficientemente interessantes para prender suas atenções, chegou-se ao entendimento de que existem inúmeras 

literaturas abordando o assunto, sendo selecionado o livro Físico Mais Que Divertida (Valadares 2012) como 

base para a aplicação dos experimentos nas escolas. Inserido numa escola de ensino fundamental da rede pública 

de Taubaté, o projeto buscou tornar o contato do aluno, mais próximo com o experimento apresentado, levando 

todo seu processo de desenvolvimento para a sala de aula. Foram apresentadas experiências que os próprios 

alunos seriam capazes de reproduzir, todas a partir de materiais de baixo custo e outros encontrados com 

facilidade em equipamentos com defeitos ou mesmo descartados. As experiências, desenvolvidas pelos alunos, 

variavam entre desde a construção experimentos que necessitaram de alguns encontros com os alunos para a sua 

finalização, até outros que em apenas alguns minutos eram executados. Por fim, para apurar o conhecimento 

adquirido pelos alunos, foi solicitado que realizassem uma apresentação de seus experimentos construídos, 

avaliando-os acerca dos fenômenos envolvidos no experimento e sua construção. 

Resultado:  

Atendendo uma média de 12 alunos em cada encontro realizado na escola, foram construídos 4 experimentos 

mais elaborados, 1 para cada grupo de alunos, sendo eles, um disco de Newton, uma fonte de Heron e dois 

giroscópios. Já os experimentos de rápida execução não foram contabilizados. O número reduzido de alunos 

possibilitou que cada aluno tivesse uma atenção maior, sendo respondidas as dúvidas sempre que surgiam. Isso 

também acarretou em outro aspecto positivo, o maior atarefamento de cada grupo, a vista que, com uma 

quantidade superior de alunos em cada grupo, eles interagiriam menos em seus experimentos. Dentre as 

problemáticas encontradas, cabe destacar a inconstância da presença semanal de cada grupo, alterando os 

participantes em quase todo encontro. 

Conclusão:  

Foi possível observar uma grande motivação em relação ao projeto pela maior parcela dos alunos presentes, 

principalmente no contato com experimentos semelhantes a brinquedos, além do constante anseio em manusear 

algum equipamento durante sua construção. Durante as apresentações, os alunos demonstraram ter adquirido seu 

próprio jeito de explicar o experimento, sem fugir aos detalhes necessários para o entendimento dos fenômenos 

físicos envolvidos, mesmo que citados de uma maneira mais simples e num vocabulário menos formal, 

constatando o conhecimento massificado gerado nos alunos.  
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Introdução:  

Este artigo aborda o uso das narrativas transmídia - forma colaborativa de narrar histórias em múltiplos suportes 

midiáticos – na documentação, preservação e divulgação da cultura regional no Vale do Paraíba. O projeto 

“Trilhas Culturais” utiliza alguns suportes midiáticos para informar e conscientizar sobre a formação histórico-

cultural, econômica-turística do Vale do Paraíba, região situada no eixo Rio-São Paulo, que teve início a partir d 

meados de 1656, segundo Sergio Buarque de Holanda no seu livro Velhas Fazendas. Na obra, ele comenta que a 

colonização do Vale do Paraíba se deu a partir de São Paulo, mas só foi possível quando as tribos indígenas da 

região foram “pacificadas”. Os bandeirantes foram estes “pacificadores” que passaram na região em busca de 

metais preciosos. Durante suas viagens, foram fundando pequenos povoados que se tornavam grandes fazendas e 

assim se deu o desenvolvimento econômico da região através do café, arroz, leite e demais culturas. 

Metodologia:  

Metodologicamente, essa pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa. No aspecto quantitativo, foram 

coletados dados de visitação no site Trilhas Culturais, no canal do youtube e da Radio FM Unitau. Optou-se por 

analisar os dados do registro do site na plataforma www.wix.com, desde sua criação até o mês de agosto de 2018. 

O projeto Trilhas Culturais teve início em 2008, como uma iniciativa do Departamento de Comunicação Social 

da Universidade de Taubaté, sendo posteriormente assumido pela Pró-reitoria de Extensão, produzindo 

exposições, documentários e publicações sobre aspectos culturais dos habitantes do Vale do Paraíba, Serra da 

Mantiqueira e Litoral norte do Estado de São Paulo. O projeto parte da premissa que o patrimônio cultural 

imaterial além de documentado e classificado, deve ser valorizado, preservado e difundido, e caso isso não 

ocorra, se perderá ao longo do tempo sem deixar qualquer vestígio. Procurando sempre integrar professores, 

pesquisadores, técnicos e, principalmente, alunos da Universidade de Taubaté, o projeto ‘Trilhas Culturais’ tem 

se transformado em uma vitrine de conhecimentos, saber e difusão cultural. A partir da Coleta de Dados 

realizada nos indicadores de visualização do canal do Youtube, foi realizada análise documental do número de 

visualizações de cada vídeo já postado pelo projeto em seu próprio canal na rede social. Este documento fica 

disponível a todo o publico na pagina da publicação do vídeo . Na Radio FM Unitau, no programa Panorama, o 

Quadro Trilhas Culturais, oferece ao publico todas as quartas feiras, notas e informações sobre as cidades que 

compõe o Vale do Paraiba. Neste quadro, são apresentados curiosidades, história e pontos turísticos de cada 

município. De acordo com o número de vezes que o programa vai ao ar, desde maio ate agosto, foi feito um 

levantamento da média de pessoas que ouvem o programa. 

Resultado:  

A tabulação de dados constatou que no site www.trilhasculturaisunitau.wix.br, desde sua criação em 2015, até o 

mês de agosto de 2018, por meio dos registros de fluxo de internautas em suas quatro fases: “Sabores do Vale”, 

“Que profissão é essa?” e “Sons&Letras”, atingimos a marca de mais de 300 mil visitas. No canal do youtube, 

com a divulgação dos vídeos produzidos tivemos o maior numero de visitações: de 150 mil e 670 visualizações, 

salientando que desse total, são de 27 programas de vídeos documentários. Na Radio FM Unitau, no programa 

Panorama, com o Quadro Trilhas Culturais, não foi possível mensurar a quantidade de ouvintes. No entanto, 

estimam-se em torno de 15 mil ouvintes, considerando alunos, professores e funcionários da UNITAU. 

Conclusão:  

Com o desenvolvimento desse estudo, abre-se uma gama de outras possibilidades investigativas, observando-se 

que a utilização de recursos transmidiáticos tem suma importância para a produção de conteúdo e influenciam no 

fluxo de dispersão das informações. Considerando que a história do Vale do Paraíba é riquíssima e pouco 

estudada, o trabalho cumpre com o objetivo de divulgação do seu histórico cultural. Sobre os dados analisados, 

devemos considerar que alguns sites computam quantas vezes as pessoas tiveram acesso à informação, não 

discriminando quantas vezes a pessoa o produto assistiu. Sendo assim, esses registros apresentam dados 

relevantes para a comunidade do Vale do Paraíba. 
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Introdução:  

O programa de iniciação à docência (PID), é um programa destinado a alunos de uma universidade para 

acompanharem as atividades acadêmicas diária de um professor de uma matéria específica, e assim 

aprenderem sobre o comportamento de um educador e quais os meios que ele utilizará para obter uma 

didática adequada a cada sala de aula. A disciplina de Enfermagem em Saúde da Mulher é uma das 

essenciais no currículo do enfermeiro, pois mostra com é o surgimento da vida, ciclo menstrual, doenças 

mais comuns que afetam a mulher e o ciclo gravídico puerperal.(Corrêa) 

Metodologia:  

Trata-se de um relato descritivo da experiência vivenciada por uma graduanda de enfermagem de uma 

Universidade do Vale do Paraíba, estando no 7º período, sendo parte do PID na disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Mulher, realizado no primeiro semestre de 2018. Onde foi possível acompanhar o dia a dia de 

uma professora da matéria de Enfermagem em Saúde da Mulher. 

Resultado:  

Durante as atividades educacionais pude compreender melhor como é a vida do professor, como ele prepara 

as aulas, as provas, trabalhos, como faz a divisão de nota e avaliação. Pude também ajudar os alunos com 

grupos de estudo e plantão de dúvidas. 

Conclusão:  

Este programa oferecido pela universidade é muito enriquecedor, pois o aluno acaba estudando mais aquela 

matéria para poder ajudar os outros alunos, ele proporciona um conhecimento de como é se tornar um 

professor, nos mostra suas dificuldades e nos ajuda a ter um conhecimento crítico e metodológico de como 

ofertar um conhecimento em sala de aula. 
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Introdução:  

A escova dental é uma forma eficaz e prática de higienização com alcance coletivo, e de boa repercussão 

social, porém, também pode ser uma forma de transmissão de doenças podendo servir como fonte de 

inoculação e reinoculação de microrganismos, caso sejam higienizadas e armazenadas de forma inadequada. 

A Universidade de Taubaté através do projeto de Extensão, Educação em Saúde Bucal em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Taubaté, está realizando o trabalho de educação e prevenção nas escolas do 

município.  

Metodologia:  

O trabalho consistiu em um relato de experiência vivenciado pelas alunas do curso de Odontologia e 

Pedagogia da Universidade de Taubaté. As ações foram realizadas nas escolas Municipais de Educação 

Infantil (E.M.E.I), no 1º semestre de 2018, com a proposta de orientar as crianças e seus responsáveis, 

Professoras e ADI’s (Auxiliares de desenvolvimento infantil) a respeito da importância do adequado 

armazenamento de escovas dentais e respectiva higienização. 

Resultado:  

Obteve-se um feedback positivo, já que os mesmos desconheciam a adequada forma de armazenamento, 

higienização da escovas, bem como o momento correto para sua troca . De acordo com os Bolsistas, a 

experiência foi maravilhosa e gratificante já que além da assistência a comunidade, o projeto contribui para 

formação e experiência dos alunos. 

Conclusão:  

Concluímos que apesar da população reconhecer a importância da saúde bucal são necessários trabalhos 

contínuos de amplo alcance, com informações técnicas e científicas na educação e prevenção das doenças 

bucais. 
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Introdução:  

Desde seu surgimento no Rio Paraíba do Sul, Nossa Senhora Aparecida atrai os olhares de muitos homens e 

mulheres que recorrem a sua imagem para agradecer por alguma graça alcançada ou para fazer um pedido. 

Essa realidade, porém não era algo corriqueiro nesses trezentos anos de devoção. Durante toda a sua história 

muitos iam ao seu encontro movidos pela fé, enquanto outros usaram de sua popularidade para proveito 

próprio. Nos três períodos delimitados neste projeto a imagem adquiriu significados diferentes. As 

significações variaram de uma fé e devoção verdadeira até de uma ‘falsa benção’.  

Metodologia:  

A metodologia aplicada neste projeto foi analisar a imagem de Nossa Senhora Aparecida nos momentos 

históricos tendo como recorte temporal as visitas da Família Real à Vila de Guaratinguetá nos anos de 1843 

– 1868, na Era Vargas nos seus anos iniciais entre 1931 e 1932, passando pela Revolução Constitucionalista 

e o início da Ditadura Militar com o General Castello Branco em 1964. Utilizamos à obra biográfica do 

jornalista Rodrigo Alvarez, no qual ele relata detalhes antes nunca discutidos a respeito do maior símbolo 

católico no país. Outra fonte fundamental foi a página na Internet do Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida. Além disso, levantamentos históricos sobre cada período contribuíram para dar consistência à 

pesquisa.  

Resultado:  

A Princesa Isabel como devota de Nossa Senhora Aparecida para alcançar a graça de ser mãe e deixar 

herdeiros para o trono intercede por ela. Como forma de agradecimento por esta graça recebida ela 

presenteia a imagem com uma coroa de diamantes. Em 1930 o Vaticano proclama Nossa Senhora Aparecida 

como padroeira do país. A Igreja Católica estava descontente com os governos anteriores. Com Getúlio 

existia a esperança de que essa influência seria retomada. Em 1931, a imagem em procissão se desloca para 

o Rio de Janeiro. Getúlio se aproveita dessa oportunidade para poder ter em suas mãos a imagem, beijando-

a. No início a Ditadura Militar se torna “uma aliada” na luta contra o comunismo. Boa parte da hierarquia da 

Igreja abençoa este regime e os militares têm sua benção para a governabilidade da nação até a implantação 

do AI-5.  

Conclusão:  

Concluindo, Nossa Senhora Aparecida num primeiro momento, possui uma simbologia de mãe que 

intercede pelos seus filhos, desde o mais simples ao mais importante do país - como a Princesa Isabel, num 

segundo momento, tem o respeito de alguém que não era religioso – Getúlio Vargas e, num terceiro 

momento pela sua intercessão o comunismo seria varrido do país e os generais da ditadura militar instaurada 

no país, seriam abençoados pela santa “negra” em suas ações. 
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Introdução:  

O Lar e escola Santa Verônica foi fundado pelos frades Capuchinhos e as Irmãs da Congregação 

Franciscana do Coração de Maria, deu início às atividades daquele abrigo de meninas órfãs. Com a ajuda da 

população e de benfeitores inauguraram o novo prédio em 1925 e novos pavilhões foram construídos. Em 

1937, dois pavimentos com salas de aulas e de trabalhos manuais, assim abrigou as internas já diplomadas 

pelo então curso primário que podiam permanecer até os 25 anos. Em 1945 a instituição já havia abrigado 

429 meninas, além de outras 130 internas admitidas esse ano. Hoje se divide na área da educação com 

creche e na área da assistência social com: Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social de Média Complexidade.  

Metodologia:  

O primeiro passo foi um levantamento bibliográfico, cujo foco fosse a construção do prédio e suas 

transformações ao longo do tempo, que possibilitaram o um melhor atendimento aos necessitados. O 

levantamento de dados foi feito por meio de revistas, artigos e fotos sobre a trajetória do Lar e Escola Santa 

Verônica. Já, num segundo momento, faremos entrevistas e análise de documentos a respeito do tema. 

Como referencial teórico utilizamos as diretrizes Carlos Lemos que em seu livro O que é patrimônio 

histórico. Como também nos fundamentamos em materiais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN. 

Resultado:  

A partir desta pesquisa constatamos a importância do conjunto arquitetônico e do papel social e educacional 

do Lar e Escola Santa Verônica. Conhecer e propagar o valor histórico desta instituição poderá promover 

um interesse na preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial da cidade. 

Conclusão:  

Concluímos que toda pesquisa acadêmica pode ser posteriormente ampliada. O Patrimônio Material e 

Imaterial representado pelo Lar Santa Verônica tem relevância histórica e um importante espaço de memória 

e que não se esgota em uma única pesquisa.  
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Introdução:  

Na atualidade o número de idosos e sua longevidade vêm aumentando no mundo1, este aumento vem 

acompanhado de situações que levam idosos a dificuldades, como a deficiência motora podendo levar as 

quedas. As quedas são causadas por inúmeros fatores e podem sinalizar para a presença da fragilidade 

exigindo maior atenção de quem envelhece2. Os programas de prevenção de quedas foram criados para 

estimular os idosos e seus familiares da importância da prevenção de acidentes, atentando quanto aos fatores 

de risco como: sedentarismo, demência, medicações, desequilíbrio, doenças crônicas, prevenção e 

tratamento. Um dos cuidados mais importantes a serem tomados é a adequação da casa aos idosos, 

promovendo espaços abertos, livres de tapetes, bem iluminados e sinalizados3. Este estudo tem objetivo de 

identificar a proporção de idoso de ambos os sexos, com alguma deficiência motora no município de 

Taubaté no Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP)4.  

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa documental, realizada na base de dados do SISAP, onde inicialmente a dimensão 

selecionada foi estado funcional, e a busca por índices de idosos do sexo masculino e feminino com alguma 

deficiência motora no Estado de São Paulo e no município de Taubaté nos anos de 2000 e 2010. 

Resultado:  

De acordo com os dados disponíveis, nos anos 2000 a porcentagem de idosos do sexo feminino com 

limitações motoras em Taubaté era de 24,29 e em 2010 subiu para 36,19, enquanto no Brasil era de 29,11 

em 2000 e foi para 38,47 em 2010. No sexo masculino em 2000 era de 19,21 e em 2010 obteve um aumento 

para 21,81, já a proporção nacional em 2000 era de 22,36 e em 2010 de 26,17. 

Conclusão:  

Os dados do SISAP apontam para uma preocupação quanto ao aumento da presença de idosos de ambos os 

sexos com alguma deficiência motora no município de Taubaté e no Brasil. A expectativa de vida está 

aumentando e com ela as alterações funcionais de quem envelhece. As políticas públicas bem como a 

população devem atentar para a importância da elaboração e execução de projetos que estejam direcionados 

para a mobilidade urbana, com calçadas adequadas para a locomoção de idosos na prevenção de quedas que 

podem levar à agravos na saúde do idoso.  
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Introdução:  

A alta no preço do óleo diesel e o problema com o frete elevado no transporte rodoviário serviram de 

estopim para as manifestações dos caminhoneiros que gerou o desabastecimento nos mercados e, a elevação 

abrupta dos preços, sobretudo dos hortifrútis, apontando a forte dependência do modal rodoviário de 

transporte. O NUPES (Núcleo de Pesquisa Econômica e Social) faz um levantamento semanal nos preços da 

cesta desde 1996 e identificou uma das maiores altas no período, no entanto após o fim das manifestações os 

preços voltaram à normalidade. Tendo em vista tal relevância do transporte no abastecimento e na variação 

dos produtos da cesta básica, a pesquisa tem como objetivo relacionar e analisar o impacto das 

manifestações dos caminhoneiros nos preços de alguns itens da cesta básica no vale do Paraíba.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo quantitativa realizada pelo o NUPES nos meses de abril, 

maio, junho e julho de 2018. Os dados foram extraídos da coleta de preços nas 04 cidades da Região do Vale 

do Paraíba, o foco foi o valor geral da cesta, com destaque para o segmento de hortifrúti. A coleta de preços 

acontece em 17 supermercados do Vale, tanto nos supermercados de rede como nos de vizinhança. No 

Banner, caso o trabalho, for aprovado será colocada à apresentação dos gráficos e tabela das principais 

variações. 

Resultado:  

Percebe-se que durante o mês de maio, período da paralisação, houve um aumento de 1,20% no preço médio 

da cesta básica nas quatro cidades, em relação ao mês anterior de abril, No período em análise foi constatado 

que a manifestação ainda teve alto reflexo no mês de junho, com aumento de 1,94% no preço médio da cesta 

básica, por conseguinte maior alta dos últimos dois anos sendo da pesquisa. No entanto, após o fim das 

manifestações, em julho os preços voltaram aos patamares do mês de abril com a redução média no preço da 

cesta em 2,9%, maior queda de preço no único mês desde o início da pesquisa em 1996. Os principais itens 

que obtiveram maiores variações de aumento de preços durante as manifestações foram a batata 102,46%, 

cebola 87,63% e tomate 53,94%.  

Conclusão:  

Conclui-se que, ao analisar e comparar os dados existe um reajuste significativo nos preços, principalmente 

no setor de hortifrúti, nas quatro cidades pesquisadas, estabelecendo uma correlação direta do aumento dos 

preços com a manifestação. Logo, percebe-se o alto impacto que a elevação dos preços aponta a forte 

dependência do país do modal de transporte rodoviária. A boa notícia para os consumidores foi que com o 

fim das paralizações os preços voltaram à normalidade, sobretudo no setor de hortifrúti 

Referências:  
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Introdução:  

O projeto educação e saúde bucal tem por objetivo levar orientação de saúde bucal para pessoas de todas as 

idades. Nesta ocasião faremos um relato da experiência na cidade de Silveiras – SP. 

Metodologia:  

Foi dividido cada membro do projeto escalado para aquele dia na sala de aula, enquanto uma turma assistia 

filme/desenho, que tem uma duração de 17 minutos e falava do Dr. Dentuço onde se tinha uma aventura que 

tratava da limpeza de carie e de todo processo odontológico, outras turmas desenvolviam atividades de 

desenho e pintura sempre relacionada ao dente e a higiene bucal na própria sala de aula. Depois, as turmas 

compareciam a Unidade Móvel para ter instruções de maneira direta um momento antes de entrar na 

Unidade Móvel e depois através do exame clinica, foram à medida do possível explicando de forma lúcida o 

momento da saúde bucal da criança e anotando para explicar aos pais. No final todas as crianças ganharam o 

kit escovação como estimo para que sempre realizem uma escovação adequada. 

Resultado:  

Dessa forma, a criança absorve informações de grande valor para uma boa higiene bucal, se previne de 

doenças, como o mal da cárie. Com isso, podemos lutar em busca de uma nova Geração da Cárie ZERO. 

Conclusão:  

A ação de saúde coletiva foi importante tanto para as crianças, professores e pais e também para a 

município, pois foi a primeira ação coletiva em odontologia realizada na cidade. 
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Introdução:  

O Hospital do Ursinho consiste em uma simulação de um Hospital adaptado ao imaginário da criança, com o 

intuito de desmistificar o terror das crianças pelos hospitais e acabar com o medo de roupa branca, 

estetoscópios e seringas. Foi realizada em uma Escola Municipal em uma cidade do Vale do Paraíba, uma 

ação educativa que recebeu o nome de “Hospital do Ursinho”. A ação contou com a participação de 

docentes coordenadoras do “Programa Saúde na Educação”, sendo uma enfermeira e uma médica, nove 

acadêmicos do curso de Enfermagem de uma Universidade. O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a experiência de vivência dos acadêmicos na prática profissional da disciplina Enfermagem em 

Saúde da Criança e do Adolescente e a importância da atividade para as crianças que participam. 

Metodologia:  

A atividade foi realizada no pátio da escola com crianças da escola de idade entre 3 e 5 anos, no qual são 

montados espaços que recebem o nome de estações. Nessas estações foram expostos brinquedos lúdicos 

representando materiais hospitalares como seringa, estetoscópio, termômetro, caixas de vacinas vazias, 

livros explicativos, além de amostra de um molde de uma boca para atividades sobre saúde bucal. Na 

simulação, os acadêmicos se transformaram em médicos, enfermeiros e dentistas e os pacientes eram 

bonecos de pelúcia que as crianças escolhiam para serem seus filhos e receberem o atendimento, fazendo 

curativos, tomando remédios, escovando os dentes da forma correta, aplicando vacinas, demonstrando dessa 

forma, como eles vivenciavam um atendimento de saúde. A ação também teve como objetivo fazer com que 

os acadêmicos entrassem em contato com as crianças para melhorar a relação entre eles.  

Resultado:  

Durante a ação os acadêmicos puderam observar a interação das crianças com as experiências já vivenciadas 

por eles em atendimentos, algumas crianças apresentavam bom relacionamento com os acadêmicos, 

interagindo com a equipe, fazendo perguntas e relatando experiências vividas por elas, já outras crianças 

mostraram-se apreensivas quanto à presença de pessoas que para elas estavam ali para aplicar injeção ou 

realizar algum procedimento no qual poderiam sentir dor. Também pode se observar crianças com 

dificuldades cognitivas, tanto na fala quanto na compreensão do que estava acontecendo, mas que segundo 

educadoras estão em acompanhamento psicopedagógico oferecido na unidade escolar. 

Conclusão:  

As crianças passam por um processo de desenvolvimento, aprimorando habilidades e suas funções 

cognitivas e intelectuais, até passarem para a fase adulta, além de estruturas internas cerebrais que 

amadurecem, o social também tem papel importante nessa construção de habilidades, por isso em cada 

experiência desconhecida que passam podem agir de formas diferentes, o que justifica o receio de algumas e 

a espontaneidade de outras, frente às situações com profissionais de saúde. Sendo assim é de extrema 

importância que durante a graduação os acadêmicos vivenciem momentos que possam explorar métodos de 

trabalho para ensinar saúde às crianças. 
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Introdução:  

Relata-se experiência de extensão universitária de acadêmicos da UNITAU, por meio do Programa “Saúde 

na Educação”, em escola infantil de Taubaté/SP, objetivando práticas de promoção da saúde e criação do 

hábito de ingerir frutas como ferramenta para a melhora do estado nutricional das crianças atendidas. 

Práticas alimentares são estabelecidas na infância, fase da vida em que o indivíduo está aberto às novas 

formas de aprendizado e incorporação de informações, principalmente aquelas recebidas na escola, 

tornando-se incontestável o papel dessa entidade para a construção de hábitos saudáveis, que serão 

difundidos a outros ambientes e indivíduos, principalmente no ambiente familiar (FERNANDES et al., 

2009). O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado na década de 1950, estabelece o uso 

de recursos e mecanismos visando ofertar aos estudantes uma alimentação adequada e balanceada enquanto 

estiverem em ambiente escolar, garantindo crescimento e desenvolvimento físico saudável além do aumento 

do rendimento intelectual (BRASIL, 2006). 

Metodologia:  

O presente trabalho foi baseado em revisão de literatura e associada à observação sistemática em campo no 

período de ação do Programa de Extensão “Saúde na Educação durante o primeiro semestre de 2018 na 

escola municipal de educação infantil: EMEI Irmã Bernadete Almeida, situada na Vila São José de 

Taubaté/SP. 

Resultado:  

A participação dos estudantes universitários na rotina da unidade escolar de educação infantil possibilitou 

observação detalhada da rotina de alimentação e características dos alimentos ofertados às crianças. 

Considerando-se as fontes alimentares necessárias ao pleno crescimento dos alunos atendidos na EMEI pôde 

ser observado que embora a escola de educação infantil trabalhada apresente cardápio das refeições básicas 

das crianças, realizadas três vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar, faz-se necessária a inserção de 

maior quantidade de fontes de vitaminas e minerais proveniente dos frutos, contribuindo para formação e 

desenvolvimento da criança na primeira infância.  

Conclusão:  

Observou-se nas visitas realizadas à instituição educacional a carência de ingesta de frutas na alimentação 

das crianças, e consequentemente a falta de oferta de vitaminas e minerais que são imprescindíveis para que 

ocorra o crescimento, desenvolvimento ósseo, imunológico, metabolismo energético e o adequado auxílio ao 

processo de aprendizagem da criança. 
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Introdução:  

O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, 

comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à 

distância. É uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas em fase inicial e evoluir 

para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor 

abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. (INCA 2017). 

Anualmente são registrados cerca de 471 mil casos novos. Quase 80% deles ocorrem em países em 

desenvolvimento onde, em algumas regiões, e o câncer mais comum entre as mulheres (BRASIL, 2006). O 

Objetivo do trabalho é relatar a experiência vivida durante a consulta de enfermagem.  

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas de enfermagem da Universidade de Taubaté, durante o 

período de Estágio de Enfermagem Saúde da Mulher I, em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família 

do interior de São Paulo. O estágio aconteceu no primeiro semestre de 2018 e foi elaborada uma ação 

educativa com folders e abordagens explicativas, sobre o autoexame das mamas e consulta ginecológica 

preventivo durante a realização do estágio.  

Resultado:  

Durante a prática do estágio realizado com as mulheres atendidas na consulta ginecológica, foi realizado 

questionamentos sobre a não realização do exame preventivo e foram relatados diversos motivos como à 

falta de informação, timidez, desconforto, dor ao realizar o exame e dificuldade em comparecer a unidade 

devido ao horário de atendimento da unidade.  

Conclusão:  

As mulheres relataram sentir-se acolhidas por parte do professor e estagiários de enfermagem que 

enfatizaram a importância do exame, com respeito, ética e humanização na conduta profissional. A atenção 

individualizada e mais amistosa por parte da equipe de estágio contribuiu para que as pacientes ficassem 

seguras e confortáveis para a realização dos procedimentos, é dever do profissional de enfermagem levar 

informação através de ações que incentivem, estimulem e orientem as mulheres sobre a importância de 

adesão assídua a consulta ginecológica. 
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Introdução:  

O processo de envelhecimento é um fenômeno universal e trata-se de uma experiência individual e 

integrante de todo o ser humano. Assim, o envelhecimento da população tem afetado de diversas formas 

toda a sociedade O autoconceito é um dos principais constructos utilizados nos estudos da relação entre o 

comportamento social e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo em seu ambiente. Isso ocorre devido ao 

fato de que a forma com que o indivíduo se descreve como pessoa acaba influenciando seu próprio 

comportamento. Assim, compreender o autoconceito e como este se desenvolve ao longo da vida do sujeito 

assume grande relevância, visto proporcionar maior bem-estar pessoal. Nas diversas abordagens da 

Psicologia, este tem sido analisado como um indicativo do bem-estar psicológico e influenciador do 

comportamento social. A proposta principal desta atividade no UNITAU Aberta à Maturidade, foi de 

promover aos participantes uma autorreflexão.(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Metodologia:  

É um relato de experiência realizado através da observação dos participantes das palestras que acontecem 

semanalmente no Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento da Universidade de Taubaté no primeiro 

semestre de 2018. Em média, participaram 30 mulheres na faixa etária de 55 a 83 anos participantes do 

projeto. No encontro foi proposta uma atividade em que os idosos fizessem uma comparação entre quem 

eles são e quem eles gostariam de ser. Foi oferecido lápis de cor e folha sulfite. Esta atividade teve como 

objetivo possibilitar a autorreflexão, elaboração de pensamentos e a tomada de consciência. Após a 

finalização da tarefa proposta, cada participante descreveu sua própria percepção em relação à atividade e os 

aspectos que julgaram relevantes. 

Resultado:  

Os trabalhos foram apresentados um a um e, durante a apresentação, as participantes descreveram sua 

percepção frente a atividade dada. A partir da observação dos relatos, a atividade representou aspectos da 

vida pessoal e a conscientização de limitações e possibilidades, auxiliando também para uma reflexão 

positiva das descobertas sobre si mesmo.  

Conclusão:  

Portanto, observou-se que a atividade 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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Introdução:  

As reuniões mensais do Comitê Municipal de Mortalidade Materno-infantil” de Taubaté SP realizam-se no 

espaço do Programa “Saúde na Educação” no Campus do Bom Conselho UNITAU desde fevereiro de 

2016.Essa parceria rende bons frutos tanto para o município que pode realizar as reuniões do comitê em 

espaço adequado e com grande sucesso e reconhecimento da Secretaria do Estado da Saúde, DRS XVII 

quanto para o aluno UNITAU, que participando dessas reuniões aprimora e amplia seu conhecimento no 

campo dos agravos relevantes causadores de morbi-mortalidade para a população analisada. Essa discussão 

técnico-acadêmica busca identificar a causa da morte dessas crianças e mulheres possibilitando diminuir sua 

incidência e prevalência. 

Metodologia:  

As reuniões do Comitê Municipal de Mortalidade Materno-Infantil (CMMMI) de Taubaté SP, formado por 

representantes de serviços locais de saúde em conjunto com profissionais de vigilância em saúde do 

município e de instituição formadora de profissionais de saúde (UNITAU), além do Serviço de Verificação 

de Óbitos (SVO municipal), ocorrem na última terça feira de cada mês e têm como objetivo o levantamento 

de dados sobre a ocorrência de mortes de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), mortalidade infantil e de 

crianças até 9 anos e natimortos. Os casos são discutidos e classificados de acordo com quatro critérios 

institucionalizados pelo Ministério da Saúde Brasil: SEADE, SUS, WIGGLESWORTH, e CEMACH para 

menores de cinco anos e um critério de evitabilidade e inevitabilidade para maiores de 5 anos até 49 anos. O 

presente relato de experiência refere-se à participação de acadêmicas de Enfermagem UNITAU, estagiárias 

do Programa de Extensão “Saúde na Educação”UNITAU (PSE) na reunião do CMMMI do mês de julho de 

2018. 

Resultado:  

A reunião foi realizada no mês de Julho de 2018 (dia 31) no Campus do Bom Conselho da Universidade de 

Taubaté no Bairro Jardim das Nações. Participaram desta atividade duas estagiárias do PSE, sendo ambas do 

curso de Enfermagem e a professora coordenadora Stella Zöllner, em conjunto com as representantes dos 

demais serviços constituintes do CMMMI. Os resultados foram significativos para todos os participantes, 

pois as representantes das entidades conseguiram analisar e observar a evolução dos dados colhidos no mês 

anterior, assim como estabelecer novas metas e intervenções para o mês seguinte, enquanto para as alunas, a 

experiência permitiu uma vivência diferente, abrindo a mente para novos campos de trabalho assim como na 

hora de observar e avaliar o paciente, enxergar sinais, sintomas além das patologias de base e linhas de 

cuidado pertinentes. 

Conclusão:  

A oportunidade de presenciar a reunião fez as acadêmicas verem a importância de observar o paciente 

levando em conta todos os detalhes, assim como a de incentivar o mesmo a permanecer no serviço, pois com 

o acompanhamento contínuo muitas das causas de mortalidade poderiam ter sido evitadas. Na formação 

como profissional enfermeira essa experiência mostrou novos campos de atuação e a importância do 

diagnóstico prévio e da anamnese, pois o que no ato da consulta médica não foi revelado, poderá ser neste 

momento evitando complicações posteriores. 

Referências:  
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Introdução:  

O “Hospital do Ursinho”, denominado internacionalmente Teddy Bear Hospital, é um projeto criado na Europa 

por estudantes de Medicina, apoiado pela International Federation of Medical Students Associations, organização 

estudantil relacionada à Organização das Nações Unidas, tendo como objetivo expor para as crianças de forma 

lúdica o ambiente médico-hospitalar, de modo que elas compartilhem dos métodos médicos sem tanta 

desconfiança e medo. Inicialmente realizada exclusivamente com a figura do profissional médico, vem sendo 

realizada no âmbito do Programa de Extensão “Saúde na Educação” parceria UNITAU/Prefeitura de Taubaté, 

focando nas variadas profissões de saúde, com muito sucesso desde 2007. Neste trabalho relata-se experiência de 

aplicação desse trabalho em evento promovido pelo SESI (Serviço Social da Indústria) de Taubaté SP em 

parceria com a TV Record, com a participação intensiva da UNITAU em agosto de 2018. 

Metodologia:  

Realizou-se uma intervenção social no dia 11/08/2018, sábado, das 11:00 às 16:00 horas na sede do SESI 

Taubaté, Região Metropolitana do Vale do Paraíba, tendo sido atendidas na ocasião 3000 pessoas. O presente 

relato de experiência refere-se à participação de acadêmicas de Enfermagem, Nutrição e Direito ligadas ao 

Programa de Extensão “Saúde na Educação” da UNITAU, que tem como um de seus projetos a realização do 

“Hospital do Ursinho”. Foram levados ao SESI materiais necessários à montagem do hospital de brinquedo 

caixinhas de vacina; estetoscópios, termômetros e remédios de brinquedo; ataduras; fita crepe; folhas de sulfite; 

giz de cera de cores variadas e diversos ursinhos e brinquedos para serem emprestados às crianças como 

“pacientes” do “Hospital do Ursinho”. Essa ação teve a finalidade de desmistificar o medo que as crianças 

sentem diante do profissional de saúde, fazendo com que elas mesmas se tornem cuidadoras, utilizando ursinhos 

de pelúcia e algumas bonecas. Na ocasião foram também abordados assuntos sobre acidentes domésticos com 

crianças por meio de panfletos educativos.  

Resultado:  

O evento realizou-se no SESI Taubaté, sendo organizado e divulgado pela TV Record, fazendo parte da primeira 

edição do projeto “Record nas Cidades”, com a finalidade de reunir a comunidade em geral, sendo o programa de 

extensão um de seus convidados com o objetivo de cuidar e promover a educação em saúde na população 

infantil, alcançado em vista do retorno positivo das crianças e aceitação dos pais sobre os panfletos e orientações 

dadas. Participaram das atividades 05 alunas de Enfermagem UNITAU, 03 alunas de Nutrição UNITAU e 01 

aluna de Direito UNITAU (graduada em Psicologia UNITAU) e as professoras coordenadoras do programa de 

extensão. As vivências com as crianças foram ricas para todos. Os estudantes universitários personalizaram as 

várias profissões de saúde. Montou-se uma recepção do hospital, onde as crianças eram entretidas com 

brincadeiras enquanto esperavam ansiosamente sua vez de levarem seus “filhos” para atendimento nesse hospital 

tão divertido.  

Conclusão:  

A participação das acadêmicas nesse evento foi de extrema importância para seu desenvolvimento e evolução 

junto ao projeto, pois abrangeu o atendimento de um grande número de pessoas de todas as faixas etárias com 

participação e interação de todos, independentemente da idade. Espera-se que com a realização de várias edições 

do “Hospital do Ursinho” as crianças deixem de temer e ficar ansiosas com os procedimentos das profissões da 

área de saúde, sendo agentes ativos de todo o processo, compreendendo a prática do cuidado à saúde de forma 

lúdica. 

Referências:  

Oliveira BG, Et Al. Superando O Medo Na Infância Do Ambiente Hospitalar: A Experiência Do Projeto Hospital 

Do Ursinho[serial online]. Revista Intercâmbio - vol. VII - 2016 / ISSN - 2176-669X - Página 480. Disponível 
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Introdução:  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) tem como objetivo estabelecer aos 

profissionais de saúde diretrizes que garantam a promoção do crescimento e desenvolvimento infantil. 

Sabemos que a alimentação é um fator extrínseco importante para a promoção do crescimento, por isso a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) preconizam o aleitamento materno 

exclusivo (AMEX) até o 6º mês de vida e de maneira complementar até o 2º ano de vida, a fim de ofertar o 

alimento adequado e fortalecer o sistema imunológico da criança. O desmame precoce favorece a aquisição 

de doenças, como as intolerâncias e as alergias alimentares que prejudicam o crescimento infantil e afetam 

principalmente crianças menores de 3 anos de idade.As intolerâncias caracterizam-se por reações 

independentes de mecanismos imunológicos,o que difere das alergias que se desencadeiam por mecanismos 

imunológicos, incluindo manifestações cutâneas, gastrointestinais, respiratórias e sistêmicas. 

Metodologia:  

Em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Irmã Bernadete Almeida,no município de Taubaté 

SP, atendida no 1º semestre de 2018, pelo Programa de Extensão Universitária “Saúde na Educação” da 

UNITAU, acadêmicas de Enfermagem e Nutrição realizaram observação participativa em um período de 3 

meses acompanhando a oferta das refeições na unidade escolar, com o objetivo de conhecer a dinâmica da 

atividade para crianças e educadoras. 

Resultado:  

As acadêmicas constataram que pelo menos 10% (20) das crianças de 6 meses a 5 anos apresenta 

diagnóstico de intolerância ou alergia alimentar, realidade que interfere diretamente na oferta de alimentos 

às crianças e na rotina de trabalho das educadoras, pois com a preocupação de não ofertar alimentos que 

possam trazer prejuízos à saúde das crianças, ocorre uma segregação das mesmas no refeitório. Essa 

situação gera consequências como o déficit do crescimento; pois se constatou que as crianças consomem 

menor quantidade de alimentos quando comparadas as que não possuem problemas alimentares e também 

prejuízo ao desenvolvimento social das crianças por não poderem desfrutar do mesmo ambiente que as 

demais. 

Conclusão:  

O cenário descrito, leva à reflexão sobre a decisão de formar grupos de crianças com distúrbios alimentares 

e as consequências nutricionais e psicossociais às quais essas crianças estão sendo submetidas. Vivenciar a 

realidade de uma instituição de ensino, insere os acadêmicos do programa extensionista em um contexto no 

qual os livros e todo conhecimento formal não poderiam proporcionar aos profissionais em formação. O 

contato direto com a realidade estimulando-osa terem visão crítica, resolutividade e resiliência. Além disso, 

contribuir com os conhecimentos adquiridos, faz os acadêmicos sentirem-se participantes da construção de 

uma sociedade melhor e mais saudável.  

Referências:  

GASPARIN, F. S. R. et al. Alergia a proteína do leite de vaca versus intolerância a lactose: as diferenças e 
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Introdução:  

A evolução biológica estuda a história da vida, suas adaptações e sua diversificação, estabelecendo relações 

de parentesco e ancestralidade entre os organismos vivos e os já extintos. Este campo tem ganhado ênfase 

dentro do estudo da biologia, visto que conecta grande parte de suas áreas. Além de responder alguns de 

nossos questionamentos, conceitos da evolução também são comumente usados para melhorar nossa 

qualidade de vida, portanto sua compreensão é de grande importância no nosso cotidiano. Segundo Darwin 

(1859, p. 110), “A essa preservação das diferenças individuais favoráveis e das variações e à destruição 

daquelas que são prejudiciais dei o nome de Seleção Natural ou Sobrevivência dos Mais Aptos.” Sua obra 

“A Origem das Espécies” foi utilizada como base para uma palestra, que além da seleção natural, abordou 

temas como a seleção artificial, seleção sexual e mutações, com foco nas adaptações, tanto da nossa espécie, 

quanto de outras conhecidas pelo homem. 

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência sobre a abordagem do tema evolução biológica em uma palestra com 

um grupo de idosos do Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE), da Universidade de 

Taubaté, ministrada por uma aluna do 3º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, A 

palestra teve duração de 1 hora e 30 minutos, do tema em questão sendo que os últimos 20 minutos foram 

separados para a discussão do grupo.  

Resultado:  

Abordar esse tema inicialmente aparenta ser um desafio, já que é comum encontrar pessoas céticas ou que 

discordam deste. Porém atualmente, a evolução tem ganhado bastante repercussão, inclusive nas redes 

sociais com a divulgação de notícia por páginas científicas e, portanto, mais pessoas passaram a ter acesso a 

este tipo de informação, com isso, a procura para se aprofundar ao assunto torna-se mais comum. Isso foi 

notado durante a palestra devido a grande demonstração de interesse pelo tema e à menção de várias notícias 

e vídeos que já circularam pela internet.  

Conclusão:  

Conclui-se que a evolução biológica é um assunto complexo, mas que vêm se tornando cada vez mais 

relevante em nossas vidas e que quando exposto de forma mais acessível à realidade dos indivíduos, torna-se 

simples e compreensível. É importante conhecê-lo, visto que ele está presente em muitas áreas de 

biociências, como na área da saúde, na nossa alimentação, no cultivo de alimentos, entre outros. 

Referências:  

DARWIN, Charles: A Origem das Espécies. 6. ed. São Paulo: Martin Claret, 2014. FUTUYMA, Douglas J: 
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Introdução:  

O projeto de extensão universitária OPD (Odontologia para pessoas com deficiência) atende a comunidade 

de Taubaté –SP e região, sendo realizado por professores e acadêmicos do Departamento de Odontologia da 

Universidade de Taubaté. O projeto acontece há oito anos e é aberto aos acadêmicos de todos os períodos 

Metodologia:  

O objetivo do presente trabalho foi demonstrar a distribuição das ações realizadas pelos acadêmicos 

participantes do projeto. Entre as ações realizadas, temos: ações preventivas educativas em saúde bucal, 

anamnese e exame clínico, escovação dentária, aplicação tópica de flúor, e o tratamento odontológico 

curativo, envolvendo os procedimentos de raspagem supra e sub gengival, restaurações dentárias, 

exodontias, tratamento endodôntico e prótese dentária, procedimentos realizados de acordo com as 

possibilidades dos pacientes. 

Resultado:  

O atendimento inicial (preenchimento de prontuário, anamnese e exame clínico) é realizado por acadêmicos 

do 4º. E 5º. períodos. As ações preventivas (técnica de higienização bucal adaptada a pacientes e cuidadores, 

aplicação tópica de flúor) realizados por acadêmicos de 1º, 2º e 3º períodos. O tratamento curativo nas 

diversas especialidades são realizados por acadêmicos de 6º, 7º e 8º período. Todos trabalham 

voluntariamente, de acordo com o treinamento já recebido na graduação e sob supervisão dos professores do 

projeto. Os acadêmicos de 1º ao 5º período podem auxiliar os de 6º, 7º e 8º períodos nas ações curativas.  

Conclusão:  

Pelo exposto podemos afirmar que o projeto OPD contempla o treinamento em atendimento a pessoas com 

deficiência aos acadêmicos de Odontologia de todos os períodos, treinando-os e capacitando-os para a 

atenção odontológica a esse público, que atinge 23,92% da população brasileira 

Referências:  

Ferreira et al. Percepção de estudantes de graduação em Odontologia frente ao atendimento de pessoas com 
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Introdução:  

Os primeiros anos de vida representam um período de grande importância no desenvolvimento infantil, 

compreendido como um processo contínuo de mudanças no comportamento motor, cognitivo e psicossocial, 

resultantes da interação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Tendo em vista a grande influência do 

ambiente de inserção da criança no desenvolvimento infantil, destaca-se atualmente o papel importante das 

creches, locais nos quais muitas crianças ingressam desde os primeiros meses de vida, e que devem oferecer, 

além da proteção, a promoção da potencialidade de cada criança, com práticas diárias de cuidado e estimulação 

que podem representar fatores influenciadores deste processo. 

Metodologia:  

Este projeto de extensão é estabelecido por parceria da Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Taubaté com a Universidade de Taubaté. Participam do referido projeto alunos de graduação dos cursos de 

Fisioterapia e Educação Física, sob supervisão de docente do Departamento de Fisioterapia. A experiência 

ocorreu em uma escola de educação infantil do município de Taubaté/SP, com alunos do Berçário I, durante o 

primeiro semestre de 2018. Neste período, os objetivos do projeto foram proporcionar experiências sensório-

motoras às crianças, por meio de brincadeiras, bem como orientar as auxiliares de desenvolvimento infantil, 

utilizando demonstrações práticas e linguagem acessível, quanto às estratégias de estimulação do 

desenvolvimento em atividades rotineiras com as crianças, como durante alimentação, vestuário, troca de fraldas, 

banhos, trocas posturais, ou ao carregar a criança no colo, por exemplo. Cada proposta de atividade era 

previamente discutida em reuniões dos graduandos com a professora responsável, e os resultados das ações 

desenvolvidas considerados para a elaboração de novas propostas de estimulação psicomotora. 

Resultado:  

A atuação na creche teve frequência de duas vezes semanais, nas quais atividades lúdicas adequadas à idade das 

crianças e que visavam a estimulação dos sistemas motor, visual, auditivo, tátil, vestibular, proprioceptivo e 

cognitivo eram realizadas, tais como circuitos com rampas, túneis, superfícies instáveis, mudanças de direção e 

zigue-zague (para aumento do controle postural, estimulação das reações de equilíbrio, propriocepção e 

percepção corporal e espacial); trocas posturais (sentado, quatro-apoios, engatinhar, ajoelhado, posição de urso, 

semi-ajoelhado e em pé); atividades com música, dança; encaixe, conceitos de dentro e fora, conhecimento do 

próprio corpo. Um curso de formação para auxiliares de desenvolvimento infantil do Berçário I de todo 

município foi aplicado juntamente com a Secretaria de Educação do Município de Taubaté com o intuito de 

promover uma reflexão sobre as atividades de estimulação desenvolvidas com os bebês e o enriquecimento 

dessas ações visando a estimulação do desenvolvimento global dos alunos. 

Conclusão:  

As ações desenvolvidas por meio deste projeto de extensão podem contribuir diretamente para a estimulação do 

desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, através das atividades lúdicas, como também ao formar agentes 

multiplicadores e promotores do desenvolvimento infantil, incentivando-os a novas práticas de estimulação 

global. 

Referências:  
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Janeiro: Revinter, 2010. 

 



 

90 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO TRABALHO COM A 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

SEMX201827140 

 
LAURA DE PAULA SANTOS REIS ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO ITAMARA APARECIDA MARCELINA 

DA SILVA VANESSA MARA DE GOUVÊA MUNIRA MOHAMAD DARGHAM LETÍCIA MARA DA SILVA LEITE 

COUTINHO  

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER  

 

Introdução:  

O Programa “Saúde na Educação” é um programa de extensão da UNITAU em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Taubaté, que além de proporcionar atividades educativas sobre saúde para as crianças e 

incentivar que o trabalho de educação em saúde seja contínuo nas escolas de educação infantil do município, 

visa também fazer com que alunos dos mais diversos cursos de graduação da universidade tenham 

experiências humanizadoras na vivência do dia a dia. É necessário, portanto, compreender que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente permeia, de muitas maneiras, esse programa como um todo, tendo em vista as 

linhas de atuação que possibilitam o trabalho desenvolvido. 

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho, os alunos bolsistas e voluntários foram capacitados nos mais diversos temas 

referentes à Educação e à Saúde, além de toda vivência do ambiente escolar nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil de Taubaté. Realizaram também pesquisas bibliográficas em artigos diversos e consultas 

sistemáticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Resultado:  

Constatou-se a importância de relacionar o ECA com as atividades essenciais do programa de extensão. A 

proteção contra a violência e acidentes é observada, principalmente, no art. 5º, afirmando que nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de atentado aos seus direitos fundamentais. Sobre 

aleitamento materno, o art. 9º afirma que o Poder Público e outros órgãos devem propiciar condições 

adequadas à amamentação. O art. 3º refere-se ao crescimento da criança. As crianças e adolescentes devendo 

gozar todos os direitos inerentes à pessoa humana, permitindo seu desenvolvimento em todas as áreas. Sobre 

imunização, o art. 14, paragrafo único, torna obrigatória a vacinação das crianças em casos recomendados 

pelas autoridades sanitárias. Ainda neste artigo, garante-se, por meio do Sistema Único de Saúde, a 

assistência médica e odontológica para a prevenção de possíveis enfermidades. O art. 16 ressalta a 

importância do brincar, um dos aspectos compreendidos pelo direito de liberdade.  

Conclusão:  

Conclui-se, portanto, que o estudo e conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente é de extrema 

importância para todos, desde professores e auxiliares de desenvolvimento infantil até profissionais da área 

de saúde, observando que cada profissional é chamado a ser um educador. 

Referências:  
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Introdução:  

As histórias de vida são de extrema relevância perante a ciência, tais momentos podem expressar conteúdos 

da cultura de um povo, qual perpassa pelo passado e se conserva no presente (BOSI, 2003). A população 

idosa vivenciou diferentes momentos sociais e culturais, portanto são indivíduos que possuem saberes do 

senso comum, através deles é possível expressar cultura brasileira. Para a partilha destes momentos de 

vivencias a comida foi o objeto condutor para narrar as histórias de vida destes idosos. Segundo Amon, 

(2014) a comida está presente em todas as fases da vida, através dela é possível, a transmissão de saberes e 

práticas sociais junto a um grupo (AMON, 2014). Assim, a comida pode revelar sabores, saberes, crenças e 

valores (AMON, 2014). Unir historia de vida de idosos através de suas próprias perspectivas, aliado ao tema 

da comida, foi à temática central das Oficinas de Nutrição de um programa de extensão universitária.  

Metodologia:  

Participaram da oficina, idosas de um projeto de extensão de uma Universidade do Estado de São Paulo. A 

metodologia empregada foi de narrativas de vida, que buscou provocar reflexão e partilha com o grupo 

sobre vivencias quais as práticas alimentares pudessem demonstrar o contexto cultural quais foram vividos. 

Para as trocas de experiências as idosas permaneciam em circulo, com um roteiro pré estabelecido de 

apresentação pessoal, além disso, era proposto dividir a elaboração de uma receita, e a partir deste momento 

envolver as relações sociais que estavam envolvidas com a comida. As oficinas ocorreram com a presença 

de oito a dez idosas. Foram conduzidas por uma das professora do curso de Nutrição, com ajuda de alunos 

bolsistas e voluntários do projeto. Foram realizados dois ciclos de oficinas: no primeiro foi realizada rodas 

de conversas, debates sobre alimentação saudável na terceira idade, questionamentos sobre cozinhar em casa 

e suas vivências culinárias e, no segundo, houve o recolhimento de dados dos idosos, para a construção de 

um livro de receitas com histórias de vida de cada um dos participantes. Foram discutidos os seguintes 

tópicos: os princípios da promoção da saúde, reflexões sobre a cultura, experiências de vida.. As reflexões 

que causaram os questionamentos foram aquelas que valorizavam o comer e o cozinhar como práticas 

sociais carregadas de simbolismo, significado, história e identidade. Isto é, que abordam as construções e 

transformações das práticas alimentares em função das mudanças ocorridas na sociedade moderna como, por 

exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho; a intensificação do processamento de alimentos; a 

globalização da produção e da oferta de alimentos e a ampliação da sociedade de consumo. 

Resultado:  

A oficina possibilitou a reflexão coletiva dos participantes sobre a relação entre culinária, saúde e relações 

sociais. As oficinas tiveram duração de um semestre. Foram abordados com os idosos o direito humano à 

alimentação; alimentação e cultura; alimentação e saúde; culinária e prazer, como preparar seus próprios 

alimentos e uma alimentação saudável e balanceada, também foi estimulado a troca de experiências e 

saberes entre os participantes e a reflexão teórica sobre o tema. O material recolhido foi analisado, e agora 

está passando pela etapa de transcrição, correção, edição, assim, construindo o livro de receitas, cujo qual, 

relata toda a trajetória de cada participante da oficina e suas relações de afeto com a comida. 

Conclusão:  

A Oficina de Nutrição apresentou um modelo de ação educativa, para a promoção da saúde na terceira idade 

e hábitos alimentares saudáveis, além de estimular a preservação de bens culturais. Contudo, também 

estimulou a motivação, reflexão, aprendizado conceitual, estímulo ao desenvolvimento de habilidades 

culinárias e instrumentalização para as escolhas e práticas alimentares. 
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Introdução:  

O consumo de álcool é um problema que se faz presente entre os adolescentes e que muitas vezes pode ter 

consequências e causar riscos, além da dependência. Objetivamos apresentar a vivência de acadêmicos de 

graduação em Enfermagem no desenvolvimento de uma estratégia educativa sobre o consumo de álcool na 

adolescência.  

Metodologia:  

A estratégia educativa foi desenvolvida visando envolver os adolescentes matriculados no ensino médio de 

uma Escola Técnica do município de Taubaté, na temática proposta. A escola atende aproximadamente 400 

alunos na faixa etária de 14 a 18 anos. A ação será realizada no segundo semestre de 2018, após aprovação 

do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa. As reuniões do grupo com as professoras organizadoras e os 

acadêmicos envolvidos para o desenvolvimento e planejamento das atividades, aconteceram toda quarta-

feira a partir das 14h, desde o mês abril de 2018. Foi definida uma sequência estratégica para a exposição do 

assunto consumo de álcool, mencionando os prazeres e experiências no uso, de modo a estimular a atenção 

dos jovens para posteriormente introduzirmos os assuntos mais técnicos, como a dependência alcoólica, seus 

sintomas e tratamento. Serão utilizadas duas urnas para que os adolescentes deixem suas dúvidas acerca do 

álcool e suas relações com o mesmo, que subsidiará um diagnóstico situacional, bem como a 

complementação do conteúdo a ser abordado. A intervenção acontecerá em dois encontros com cada turma. 

No primeiro encontro, após ser aplicado um questionário sobre a temática, será realizada uma roda de 

conversa, embasada nas descrições e falas dos alunos, que tem como norte a definição de alcoolismo, fatores 

predisponentes (genético e ambiental), prazeres e dependência do álcool. No segundo encontro será utilizado 

uma técnica ludo pedagógica, com imagens sobre os benefícios, malefícios do álcool e seu tratamento, tanto 

medicamentoso como de apoio psicoterápico e familiar. 

Resultado:  

Quanto acadêmicos de Enfermagem, foi possível aprimorar as habilidades de criar estratégias de 

conscientização pública sobre a saúde, considerando que há diferentes públicos e que podemos nos 

flexibilizar com o intuito de alcançar a todos, bem como instrumentalizá-los sobre as várias formas de 

opções pedagógicas e a importância da educação em saúde, visando a promoção e prevenção. Espera-se que 

a intervenção realizada por meio desse trabalho sensibilize os jovens da escola e os motive a questionar o 

consumo exagerado do álcool e quanto o convívio social é capaz de influenciá-los negativamente. 

Conclusão:  

Com a experiência vivenciada até o momento, foi possível aprimorar conhecimentos como acadêmicos de 

enfermagem com relação ao alcoolismo e sua repercussão atual e, principalmente, sobre a atuação do 

enfermeiro nesse cenário, bem como desenvolver habilidades relacionadas aos métodos de interação e 

abordagem de assuntos com os jovens, de forma a mantê-los interessados e críticos a respeito desse agravo 

de saúde, o que consiste em uma qualificação essencial para a atuação dos profissionais da Enfermagem na 

promoção da saúde. 
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Introdução: 

De acordo com Ortriwano (1985), aquela rádio de caráter nacional com programação única que atingia todo 

o território, deixou de existir; agora ela se volta às localidades, focando os aspectos regionais, ligado à 

comunidade em que está inserida. É nesse cenário que nasceu o “Raízes do campus”: um programa voltado 

às comunidades, principalmente rurais, da região de abrangência da Rádio Educativa da Universidade de 

Taubaté 107,7 – FM. 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. Assim, o objetivo do “Raízes do campus” é levar ao maior número de pessoas 

possíveis, informação dos mais variados temas. (OLIVEIRA et al., 2017)  

Metodologia:  

O programa “Raízes do campus – do plantio ao consumo”, do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté, tem duas horas de duração e vai ao ar na última sexta-feira de todos os meses, 

com reprises no sábado e domingo subsequentes. 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 (como 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.  

Resultado:  

O primeiro programa de 2018 foi ao ar em fevereiro. De lá até o mês de agosto, os temas abordados se 

concentraram nas seguintes áreas: 23% sobre Economia e Desenvolvimento Rural, 23% sobre Produtos da 

Alimentação, 14% sobre Melhoramento Genético Vegetal e Biotecnologia, 9% sobre Zootecnia e Máquinas 

Agrícolas, 5% sobre Bioconstrução e a Profissão Engenheiro Agrônomo e 4% sobre Tecnologia, Negócios e 

Água. 

Conclusão:  

De acordo com os resultados, ficou nítido o notável interesse do público pelo tema da Economia e 

Desenvolvimento Rural, em função do momento pelo qual vem passando a economia do Brasil, com o 

agronegócio se firmando como um dos poucos setores que ainda permanecem com índices econômicos 

positivos, apesar da crise; e pelos Produtos da Alimentação por se constituir numa das necessidades diárias 

básicas de todo ser humano.  
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Introdução:  

O presente projeto propõe como objetivo desenvolver hábitos saudáveis de higiene bucal no decorrer da 

rotina da criança, favorecendo assim a promoção à saúde bucal. A abordagem sobre a higienização bucal foi 

realizada em creches públicas do Município de Taubaté pela equipe do Projeto Educação em Saúde Bucal da 

UNITAU, na qual foram ensinadas às crianças como escovar os dentes e a língua de forma correta, 

perguntando como eles costumavam escovar e de que forma passariam a faze-lo a partir daquele momento. 

Em seguida, todos as crianças foram levadas para o escóvodromo a fim de reproduzirem como aprenderam, 

sendo observados e guiados pelos alunos do projeto. 

Metodologia:  

Durante visitas periódicas às creches e escolas, foi observado que a grande maioria das crianças não sabiam 

fazer a higienização correta da cavidade bucal. Por isso, foi ensinada e demonstrada a técnica de Fones. As 

escovas de dente usadas por eles, que ficam armazenadas na escola, estavam muito antigas e com as cerdas 

já gastas, pois de acordo com o relato dos professores, alguns pais negligenciam o cuidado bucal e acham 

que as escovas não precisam ser trocadas com frequência. Também foi observado que algumas crianças não 

sabiam da necessidade de escovar a língua e nem como realizar a correta higienização da mesma. 

Resultado:  

Constatou-se a importância da correta informação sobre hábitos de higiene bucal e nutricionais. Os pais das 

crianças maiores de dois anos devem estar alertas ao impacto que os hábitos de consumo de alimentos e 

bebidas têm na saúde bucal, bem como na saúde geral. Alem disso,devem estimular e participar com a 

criança da rotina de higiene bucal. 

Conclusão:  

Para a melhora na saúde bucal dos escolares, os pais devem estimula-los a não consumir alimentos 

alimentos açucarados durante o dia todo e sim ter uma rotina de alimentação, com alimentos mais saudáveis 

e realizar higiene oral após consumi-los. 
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Introdução:  

As Ciências Exatas são vistas, por grande parte dos estudantes, como assustadoras, sendo consideradas as 

matérias nas quais os alunos mais têm dificuldades. Um ponto apontado como possível facilitador deste 

cenário são as aulas interativas, tendo intenções expositivas assim então empíricas. Para mudar essa 

realidade as instituições e vêm buscando maneiras inovadoras para lecionar. Os jogos a robótica são 

maneiras eficazes de despertar o interesse dos alunos, despertando a criatividade, facilitando a concentração 

e a absorção do conteúdo. No ano de 2016, o projeto o tinha como conceitos propostos aulas aplicadas em 

MRU e MRUV. No ano de 2017, propôs aplicação ao problema do Movimento de Queda Livre. Nestas duas 

situações utilizou-se o robô da LEGO Mindstorms NXT 2.0. Entretanto, verificou-se que um fator negativo 

desta plataforma refere-se ao seu custo. Por conseguinte, para o projeto de 2018 propõe-se à plataforma 

Arduino. 

Metodologia:  

Este projeto tem como aplicação alunos do Fundamental 1, podendo ser aplicado tanto em escolas publicas 

como particulares. As aulas práticas são realizadas por meio da utilização do Robô construído com a 

plataforma Arduino UNO, disponíveis em se kit intermediário. O robô tem como função induzir o 

conhecimento aos alunos de forma prazerosa, dinâmica, empírica, motivando a curiosidade sobre o assunto. 

Para tornar esta aplicação possível há, primeiramente, uma teorização do conteúdo que será abordado. Em 

sequência os alunos são auxiliados na construção e, posteriormente, análise de dados, a fim de obter as 

relações simplificadas da matéria relacionada . As metodologias de ensino mais presentes no projeto são 

instrumentação e modelagem matemática, que visam fazer com que os alunos aprendam sem perceber, 

partindo de um ponto de interesse, presente na realidade diária e descobrir, ao se aprofundar nele, diversos 

conceitos e conhecimentos importantes, de forma mais fácil e natural. 

Resultado:  

Em sua fase atual, o projeto encontra-se na fase final de modelagem das aulas com a nova plataforma. Com 

isso, não é possível analisar resultados de forma mais concreta. Pretende-se aplicar as aulas poderão entre os 

meses de setembro e outubro, podendo ter como assunto pioneiro, do projeto, aulas sobre álgebra plana e 

também movimento retilíneo uniforme. Com a modelagem proposta espera-se, um ganho no processo de 

aprendizagem e na motivação dos alunos no a busca do conhecimento. O mais importante é que com anova 

plataforma, a aplicação e transformação e/ou criação de laboratório para esta aulas práticas torna-se mais 

acessível mesmo para escolas do ensino público. 

Conclusão:  

Com a aplicação do projeto espera-se elevar o nível de compreensão dos alunos referente às Ciências 

Exatas, desmistificando os dogmas que cercam essa área, despertando interesse através do envolvimento dos 

alunos com o Robô, os fazendo superar a insegurança quanto aos números. 
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Introdução:  

O Convento Santa Clara foi construído no século XVII na Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté 

atendendo os pedidos de seus moradores. Este patrimônio, tombado pelo CONDEPHAAT em 1986, foi um 

dos primeiros conventos da Ordem Franciscana no Estado de São Paulo. Um incêndio, ocorrido em 1842 

destruiu a capela-mor e grande parte da antiga construção. A igreja, após passar um tempo abandonada, foi 

reformada na década de 1870 e doada, em 1891, à Ordem dos Capuchinhos de Trento, que tomou posse em 

15 de fevereiro de 1892 e, desde então, administram o local. A presente pesquisa busca compreender qual a 

importância desse patrimônio para Taubaté e como ele contribuiu no processo de construção da identidade 

de seus devotos, uma vez que se faz presente na memória e no imaginário da cidade.  

Metodologia:  

A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira, já realizada, foi a revisão bibliográfica, 

na qual se pesquisou informações, por meio de livros e trabalhos de graduação, que se encontram na 

biblioteca do Departamento de Ciências Sociais e Letras da UNITAU. A principal referência sobre 

patrimônio e, também, a fundamentação teórica desse trabalho foi o livro “A alegoria do patrimônio” de 

Françoise Choay. A segunda etapa, em andamento, se refere a pesquisa com fontes primárias, tais como 

periódicos das décadas finais do século XIX e demais documentações relacionadas. Sistematização, 

fichamento e posterior análise será o método empregue nessa fase. O cotejamento entre os dados 

encontrados permitirá uma investigação mais ampla. Por fim, realizaremos entrevistas, empregando o 

método de história oral, procurando entender a importância do Convento para seus devotos.  

Resultado:  

Entre os conhecimentos adquiridos durante o levantamento do histórico da Igreja, podemos destacar que o 

Convento foi uma das primeiras edificações da cidade. A escolha do local foi feita pelos três frades, vindos 

do Rio de Janeiro para morar em Taubaté, que preferiram um terreno situado numa colina mais afastada da 

vila. No decorrer de sua história, o Convento recebeu alguns visitantes ilustres como Frei Galvão e D. Pedro 

I. Spix e Martius, notáveis cientistas austríacos do século XIX, também visitaram local. No processo de 

tombamento, consta-se que, do original, restaram apenas algumas paredes de taipa de pilão, a torre sineira, o 

relógio e antigas imagens de santos, como Santa Clara e São Francisco. 

Conclusão:  

A pesquisa constatou a importância deste patrimônio para a cidade, que tem alimentado a fé e a religiosidade 

popular, uma vez que, intrinsecamente ligada a história de Taubaté, o Convento se faz presente na memória 

taubateana. Esse trabalho não esgota este tema devido a toda riqueza contida nele, mas quer contribuir para 

que os devotos e a comunidade em geral possa exercer o seu direito ao reconhecimento de sua história. 
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Introdução:  

A vacinação é um recurso preventivo de extrema importância que confere além da proteção individual 

contra doenças graves, a proteção à comunidade, reduzindo a circulação de agentes infecciosos. 

Globalmente, cerca de 13 milhões de crianças, quase uma em cada dez, não receberam nenhuma vacina no 

último ano, ficando em sério risco de contraírem doenças potencialmente fatais (ONUBR, 2017). A 

vacinação tem potencial para reduzir substancialmente as mortes de crianças menores de cinco anos, sendo 

uma das principais metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Instituições públicas de ensino 

infantil que atendem a primeira infância como, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), 

concentram uma população nessa faixa etária mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças e que são o 

principal foco de programas de imunizações. Dessa forma, foi realizado um Diagnóstico de Vacinação em 

uma EMEI do Município de Taubaté/SP com o objetivo de verificar o percentual de imunizações das 

crianças.  

Metodologia:  

Foram solicitadas as carteiras de vacinação das crianças matriculadas na EMEI aos pais ou responsáveis, 

sendo que a avaliação ficou prejudicada, pois menos de 1/3 da expectativa foi atendida, e foram analisadas 

as cadernetas de 44 alunos dos 198 matriculados, durante o mês de maio de 2018, por acadêmicas de 

Enfermagem da UNITAU, sob supervisão docente da disciplina Enfermagem em Saúde da Criança e do 

Adolescente.  

Resultado:  

Realizado o diagnóstico de imunização, verificou-se que apenas 4,5% (2/44) das crianças estavam com o 

esquema vacinal atualizado, 54,5% (24/44) não haviam recebido uma das vacinas, 29,5% (13/44) não 

tinham recebido duas vacinas preconizadas para a faixa etária, 6,81% (3/44) não estavam imunizados contra 

três doenças e para 4,5% (2/44) faltavam quatro vacinas. Dentre as enfermidades passíveis de serem 

prevenidas por vacinas indicadas para a faixa etária, a vacina contra Influenza foi a que apresentou maior 

percentual de não realização nas crianças, sendo que 52% (33/64) dos alunos não haviam recebido ao menos 

uma dose contra influenza no triênio 2016 a 2018. As demais enfermidades que apresentaram menor taxa de 

vacinação na população estudada foram a Febre Amarela (28% - 18/64), Hepatite A (8% - 5/64), VOP e 

Varicela (ambas com 4,5% - 3/64) e por fim a DTP (3% - 2/64) (Figura 1). 

Conclusão:  

Infelizmente os acadêmicos puderam constatar que a situação encontrada na escola não difere de resultados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, que demonstram que na última década vem caindo a adesão dos pais 

ou responsáveis pela imunização das crianças na primeira infância, tornando-as suscetíveis às doenças que 

afetarão seu desenvolvimento. Concentrar esforços por meio de políticas públicas para a conscientização dos 

pais e responsáveis quanto à importância e os benefícios de imunizar as crianças em período hábil contra as 

diversas enfermidades, bem como o incentivo a uma maior mobilização dos agentes envolvidos na atenção 

primária são aspectos de relevância. 

Referências:  

ONUBRASIL, 2017. Uma em cada dez crianças não recebeu nenhuma vacina no ano passado, alerta ONU. 
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AÇÕES EXTENSIONISTAS VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS E 

CUIDADOS COM A SAÚDE  
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GABRIEL AMARAL SOUZA KELLY DE OLIVEIRA GERMANO LUIS FELIPE DE SOUZA SALVADOR NATALIA 

MARIA GALVÃO DO PRADO BIANCA AMÁBILE DOS SANTOS  

Orientador(a): FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO  

 

Introdução:  

O projeto extensionista Prevenindo Parasitoses em Harmonia com a Natureza é uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal e a Universidade de Taubaté, sendo composto por subprojetos investigativos e 

interventivos que enfocam a doença parasitária como um fenômeno biossocial. Além de contribuir para a 

formação acadêmica, promovendo o contato dos universitários com diferentes comunidades, gera 

conhecimento que possibilita identificar as variáveis envolvidas na transmissão das parasitoses, contribuindo 

para a formação de consciência sanitária e melhoria da qualidade de vida da população. Ressalte-se que o 

controle dessas doenças exige ação abrangente e também aquisição de informação desde seus ciclos 

escolares iniciais. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo promover um ciclo de ações educativas 

de caratér informativo sobre prevenção de parasitoses e cuidados com a saúde, bem como avaliar a 

ocorrência de parasitoses intestinais na população escolar atendida pelo projeto.  

Metodologia:  

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil Dr Jose Dirceu de Castro Carneiro, 

localizada no bairro Santa Tereza, município de Taubaté-SP. A equipe de trabalho foi composta por 01 

professor e 05 bolsistas do curso de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) e o público alvo foram 

escolares matriculados no Maternal II (3 à 4 anos) e Jardim I (4 à 5 anos). Os temas abordados com os 

escolares foram: pediculose, parasitoses intestinais (Ascaridíase e Giardíase), cuidados com água de 

consumo, higienização dos alimentos e das mãos e cuidados com o solo. Todas as informações foram 

transmitidas de forma lúdica, com o desenvolvimento de jogos, teatro e brincadeiras, sempre contando com 

a interação dos escolares em função das abordagens realizadas durante as apresentações afim de se avaliar o 

conhecimento prévio de cada criança e esclarecer as dúvidas que porventura surgiram. Ao final do ciclo de 

palestras foi realizada uma Feira de Exposição de Enteroparasitos e Animais Peçonhentos para o 

encerramento das atividades na escola. Após fechamento das atividades educativas foram distribuídos 

frascos coletores de fezes, para realização de análise laboratorial e levantamento da ocorrência de 

parasitoses intestinais na população atendida. As amostras foram processadas no Laboratório de 

Parasitologia da Universidade de Taubaté por meio do método de Ritchie modificado e os resultados 

entregues à direção da escola. 

Resultado:  

Durante o período de desenvolvimento do projeto na escola atendida, dos 90 alunos que participaram das 

atividade do projeto 42,2% afirmaram já ter tido piolho e destes 22,22% relataram que conheciam os 

mecanismos de transmissão e prevenção. Com relação a qualidade da água 52,2% relataram utilizar apenas 

água filtrada para o consumo. Quanto ao diagnóstico coproparasitológico, foram distribuídos 33 frascos 

coletores e destes 5 retornaram para análise. Todos os escolares que participaram do diagnóstico cedendo 

material fecal não apresentaram qualquer tipo de estrutura parasitária em suas fezes. A incidência de 

parasitoses intestinais é um problema socioeconômico e a sua resolução através da educação em saúde deve 

ser feita de maneira contínua e neste contexto a escola funciona como um veículo de transmissão de 

conhecimento promovendo atividades com o objetivo de incentivar boas práticas de saúde. 

Conclusão:  

Com o desenvolvimento do Projeto extensionista Prevenindo Parasitoses em Harmonia com a Natureza os 

alunos da escola atendida participaram de ações voltadas a prevenção de doenças parasitárias e cuidados 

com a saúde que poderão refletir na melhoria de sua qualidade de vida, bem como na correção de hábitos 

higiênicos inadequados, de modo a minimizar a aquisição de parasitoses de transmissão fecal-oral. 

Referências:  
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O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO: PRESERVAR É PRECISO  
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LETÍCIA RODRIGUES SILVA MARIA CLARA ORTIZ DE SOUZA  

Orientador(a): ARMINDO BOLL  

 

Introdução:  

Essa pesquisa do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi orientada pelo coordenador do projeto “Taubaté Tempo e 

Memória”, pois somos voluntários. Esse patrimônio material e imaterial localiza-se em Taubaté, no estado de 

São Paulo, é um Patrimônio Histórico Municipal, Estadual e Nacional, tombado pelo IPHAN em 1962, mantido 

pelo poder público municipal. Esse patrimônio mantém, em sua extensão, o casarão construído em taipa de pilão, 

que pertenceu a José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé. Ai encontra-se uma chácara que, 

anteriormente, foi fazenda de café em meados do século XIX, a qual foi grande inspiração para seu neto, o ilustre 

escritor José Bento Renato Monteiro Lobato, autor da importante e lúdica aventura da literatura infantil brasileira 

- o Sítio do Pica-Pau Amarelo. 

Metodologia:  

Esse trabalho foi realizado em três etapas. A primeira foi à visita ao Sítio do Pica-Pau Amarelo com verificação 

presencial de sua importância turística para a cidadede Taubaté. A segunda consistiu em uma revisão 

bibliográfica na biblioteca da Universidade de Taubaté, na qual estudamos e onde também, pesquisas foram 

feitas pela internet para o conhecimento da pessoa de Monteiro Lobato e, como também, a representatividade do 

Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato como patrimônio histórico da cidade. A terceira fase 

da pesquisa foi o encontro presencial para debates e produção do texto que deu origem a esse relato de pesquisa 

que busca tornar mais conhecido esse importante patrimônio material e imaterial de nossa cidade. 

Resultado:  

Sob a orientação do projeto “Taubaté Tempo e Memória” permitiu ampliar nossa reflexão e nosso conhecimento 

sobre a importância da preservação deste patrimônio, principalmente para o público infantil que se utiliza deste 

espaço para o lazer. Constatamos que o Museu Histórico Folclórico e Pedagógico possui um vasto acervo que 

conta um pouco da vida deste grande escritor, além de oferecer atividades educativas, como: teatros, 

apresentados por pelos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, que são adaptações das obras Lobatinas, além 

de trabalhos manuais interativos e brinquedos ao ar livre. Ressaltamos a significativa atuação deste Museu como 

lugar de memória para o turismo cultural da cidade e do Vale do Paraíba, como também para a preservação da 

história de Monteiro Lobato e sua obra que encanta gerações há décadas. 

Conclusão:  

Por meio desse estudo percebemos que é possível conhecer um pouco mais a história, a literatura, os saberes e a 

cultura representada pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo e, sobre tudo, a necessidade de ampliarmos nossa pesquisa. 

Nos debates, após a pesquisa, constatamos a atratividade que este patrimônio possui. Entretanto, percebemos 

também, que são poucas as iniciativas de preservação vindas do Poder Público Municipal. Concluímos que essa 

nossa pesquisa não esgota todo o potencial de riqueza que esse patrimônio carrega em sua história, pois é uma 

das obras mais importantes da literatura infantil brasileira. 

Referências:  
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A INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA PARA CRIANÇA E SUA FAMILIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA  

 

Introdução:  

A criança ao ser internada passa por várias alterações emocionais e comportamentais. Essas alterações 

associadas com o tempo de internação podem alterar o desenvolvimento e o processo de recuperação dela, 

causando assim estresse para ela e também preocupação para familiar que a acompanha (Azevedo, 2017). 

Sendo assim, a comunicação deve ser um instrumento importante nesta relação entre equipe de atendimento, 

criança e familiar, para que esse cuidado possa ser mais humanizado. Portando, deve-se permitir aos 

mesmos expor queixas, preocupações e dúvidas e assim estabelecer um elo mais cordial e de liberdade, o 

que irá auxiliar muito na recuperação da criança (Braga & Silva, 2007). O objetivo deste estudo é relatar a 

visão das graduandas de enfermagem diante dos desafios enfrentados pela equipe de enfermagem durante a 

internação da criança e sua família.  

Metodologia:  

Este estudo é um relato descritivo, tipo observacional, baseado na experiência vivenciada por graduandas do 

7º período de enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista, durante o estágio da disciplina 

de Estágio Curricular I, no setor infantil de um hospital geral do Vale do Paraíba Paulista no período de 

outubro de 2017.  

Resultado:  

Durante este período, observamos que a mãe é quem, na maioria das vezes, acaba acompanhando a criança e 

que além de se preocupar com o estado de saúde do filho internado, ela tem que administrar as situações que 

envolvem a internação, o seu lar e o seu trabalho. Além disso, observamos que o bom acolhimento 

favoreceu a recuperação da criança, e que a interação entre equipe profissional, família e criança, foi 

responsável pela diminuição da ansiedade que normalmente esse período de internação causa. Por isso, 

durante esse período em que pudemos vivenciar de perto os desafios que o familiar do paciente enfrenta, 

percebemos que um bom relacionamento entre a equipe e a família do paciente ajuda nesse momento da 

internação. 

Conclusão:  

Conclui-se que durante o estágio, foi possível observar que a comunicação foi um instrumento importante de 

apoio no processo de cuidar, e que o Enfermeiro tem papel fundamental nesta situação como mediador da 

família e equipe profissional, o que contribuiu para a nossa formação profissional.  

Referências:  
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PROJETO PEQUENO CIENTISTA: ABORDANDO HIPÓTESE E DISCUSSÃO NO ENSINO INFANTIL.  
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SUZAN FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO ISABELLA APARECIDA FONSECA BERTOLETI BEATRIZ 

SANTOS DE ALMEIDA  

Orientador(a): MARISA CARDOSO  
 

Introdução:  

O letramento científico possibilita crianças mais aptas a entenderem o cotidiano e seus processos naturais. A 

iniciação das crianças nas Ciências da Natureza por meio de abordagem investigativa, na fase dos “por 

quês”, alia-se ao próprio processo de alfabetização, atuando de forma a desmistificar o ensino das Ciências 

da Natureza com foco conteudista e de memorização. É pela investigação científica, isto é, utilizando os 

procedimentos científicos, que se permite uma abordagem atraente da temática, bem como, se possibilita o 

desenvolvimento dessas crianças que possuam entendimento conceitual, assim como habilidades e atitudes 

científicas. O projeto teve por objetivos: viabilizar a exploração do ambiente, pela experimentação, no 

contato com a natureza; possibilitar o estabelecimento de relações entre o meio ambiente e as formas de vida 

presentes; praticar o letramento científico pelas etapas da investigação científica: problematização, definição 

dos caminhos e ferramentas, organização de informações e registro das conclusões/divulgação. 

Metodologia:  

Licenciatura e Pedagogia da Universidade de Taubaté (Unitau), numa ação interdisciplinar, O projeto surgiu 

da parceria entre os departamentos de Ciências Biológicas – para atuar junto a escolas de ensino infantil do 

município de Taubaté, pelo Convênio: 62.834/17, sob a supervisão Núcleo de Gestão e Execução de 

Convênios (NUGEC/UNITAU) e da Secretaria da Educação de Taubaté. Para a realização do projeto a 

metodologia tem envolvido a realização de atividades lúdicas com os jovens, por meio de observação da 

natureza, experimentos (investigação do meio/seres vivos), discussão e levantamento de hipótese, jogos 

didáticos, registros das atividades realizadas e divulgação do conhecimento produzido pelos alunos. O 

planejamento e a montagem das atividades são realizados pela equipe, por meio de reuniões semanais na 

Universidade em que se verifica a viabilidade da ação e coloca-se em discussão a adequação para o 

ambiente de cada escola.  

Resultado:  

Até o presente momento foram realizadas as atividades: Observando a Natureza no jardim da escola 

(observação); Socialização de impressões (compartilhar); Experimentando e Organizando os Seres vivos 

(sistematização); O faz de conta das cores/animais (criação de hipóteses); Advinha o que eu como...(criação 

de hipóteses); Advinha que bicho eu sou...(observação/organização de informações); O que é uma flor? 

(observação); O que uma planta precisa para viver? (criação de hipóteses); Experimentando o experimento 

(todas as etapas da ciência). As crianças se interessaram pelo projeto e criaram vínculos afetivos com as 

acadêmicas, tendo em vista que o contato frequente permitiu que se sentissem mais seguras em expor suas 

ideias, responder os questionamentos realizados em sala de aula. Isso possibilitou, não só um avanço na 

forma de expressão das crianças e na sua autonomia, como também uma maior capacidade de relacionar 

acontecimentos do cotidiano com o conhecimento científico.  

Conclusão:  

Foi proporcionado aprendizado para todos os participantes, uma vez que os acadêmicos do curso de 

Pedagogia não possuem um acesso específico à Ciência e as alunas de Ciências Biológicas, por sua vez, tem 

uma ideia limitada sobre as metodologias a serem utilizadas no Ensino Infantil. Quanto as crianças, o 

letramento cientifico foi eficiente em prepara-los de uma forma mais adequada aos níveis futuros de Ensino, 

isto é, mais hábeis a gerar hipóteses para resolução de problemas do cotidiano e com isso, a adequação 

cognitiva para o conhecimento de mundo, sendo significativo e consolidado à sua realidade. 
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OBSERVATÓRIO DA PAISAGEM DO VALE DO PARAÍBA – GPPTC UNITAU  
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Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução:  

O objetivo do Observatório da Paisagem é promover a reflexão ativa e propor políticas públicas para a 

preservação da memória e do patrimônio cultural na RMVPLN. Foi concebido e é coordenado pela Casa do 

Patrimônio do Vale do Paraíba representação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, sediada em São Luiz do Paraitinga. Integram o Observatório professores e pesquisadores da 

UNITAU, UNIVAP e do INPE, profissionais que atuam nas secretarias municipais de turismo e cultural, 

além de instituições culturais como museus e coletivos. 

Metodologia:  

O debate sobre as questões regionais tem sido promovido por meio de rodas de conversa. Em 2017 foram 

realizadas sete (7) rodas de conversas, em diferentes cidades e instituições. Cada evento contou com a 

abordagem de um tema que foi debatido por convidados específicos. Contemplou-se a participação de 

palestristas convidados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte. Os eventos são gratuitos e abertos ao público para ampliar o estudo e o debate acerca da 

conservação do Patrimônio Cultural. 

Resultado:  

Apresenta-se uma síntese das questões debatidas nas Rodas de Conversas do Observatório da Paisagem. A 

1ª e a 2ª Roda de Conversa, tratou da comemoração dos 80 anos do IPHAN, e sobre o estado do Patrimônio 

Material e Imaterial da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As seguintes, foram 

marcadas pela ampliação do debate sobre a conservação e a valorização do Patrimônio Cultural, sobre “A 

Paisagem e o Desenvolvimento”. Assim como, os “Saberes da Paisagem Nosso Patrimônio Comum”, 

“Memória, Cultura e Paisagem” e por último a abordagem a Declaração de Quebec, sobre a preservação do 

“Spiritu loci”, o espírito dos lugares. 

Conclusão:  

O Observatório está propondo a instalação do Fórum de Cultura da RMVPLN para debater o Plano de 

Desenvolvimento Integrado da RMVPLN em função das demandas apresentadas pela própria legislação que 

institui a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Fórum deverá reunir as universidades, 

instituições e organizações da sociedade civil para colocar a Cultura como protagonista privilegiada do 

Planejamento e do Desenvolvimento Integrado da RMVPLN. 
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Paraíba e Litoral Norte. Disponível em https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=165017. Acesso: 2018. 
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DAS ÁGUAS DA DESTRUIÇÃO E DAS LÁGRIMAS DA FÉ: A RECONSTRUÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE 

SÃO LUIZ DO PARAITINGA  
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JANAINA OLIVEIRA SANTOS SILVESTRE ANA PAULA CLARO FERNANDES JOSIELE ALINE HORTÊNCIA 

SOUZA  

Orientador(a): ARMINDO BOLL  

 

Introdução:  

São Luiz do Paraitinga é uma cidade histórica e turística localizada no Vale do Paraíba paulista, interior do 

estado. Em janeiro de 2010, a cidade sofreu uma enchente que destruiu parte de seu centro histórico, 

incluindo a Igreja Matriz São Luiz de Tolosa, de grande importância para os fiéis. Entende-se que um 

patrimônio histórico e cultural como esse, que está situado numa cidade de ampla religiosidade popular, 

pode fazer a diferença na vida das pessoas, pois ao relembrar missas, casamentos, batismos, primeiras 

comunhões, festas dedicadas aos santos, entre outros, elas se emocionam e reconstroem a sua história. 

Espera-se com essa pesquisa compreender como este patrimônio está presente na construção da memória e 

da identidade dos moradores e como o desmoronamento da Igreja trouxe conflitos para alguns devotos, uma 

vez que, segundo eles, perdeu-se uma parte de suas lembranças que foram registradas em vários momentos 

de suas vidas. 

Metodologia:  

Esta pesquisa divide-se em duas fases. Na primeira buscamos compreender os conceitos de fé, religiosidade, 

história, memória e patrimônio. Os autores Françoise Choay e Jacques Le Goff foram as principais 

referências no que tange a questão patrimonial. A segunda fase refere-se as entrevistas realizadas com 

antigos devotos, nos quais buscamos entender a relação entre suas devoções e a formação de suas 

identidades, os efeitos psicológicos resultantes da destruição do patrimônio e suas posições referentes a 

reconstrução da igreja. 

Resultado:  

Este trabalho verificou que a destruição da Igreja Matriz e de outros patrimônios, como os casarões do 

centro histórico, afetou a população de maneiras diversificadas. Muitos moradores não aceitaram a 

reconstrução, pois a entendiam como uma nova construção, na qual nascerão novas histórias e identidades, 

desta vez não mais unânimes. Há, também, uma crença entre os devotos mais antigos que o desastre 

ambiental na cidade foi um castigo divino devido ao carnaval anual, o qual seria uma festa profana, que 

passou décadas proibida no século passado, contrária a forte religiosidade luizense.  

Conclusão:  

Nesta pesquisa, constatou-se o forte sentimento de perda nos devotos, pois tanto patrimônios materiais 

quanto imateriais integram a vida das pessoas e fazem parte de suas identidades. Além disso, verificou-se 

que a reconstrução de um patrimônio levanta questões como o respeito à memória e à história das pessoas e 

a aceitação por parte desses sujeitos.  
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A LEITURA DA CIDADE POR MEIO DA ALFABETIZAÇÃO VISUAL - O HABITAT COMO REFERÊNCIA 

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
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Introdução:  

O ambiente urbano traz em sua evolução e crescimento as características sociais e históricas de sua 

comunidade, reconhecer a paisagem urbana é reconhecer o passado, o presente e o futuro da cidade, tal 

reconhecimento favorece uma boa imagem ambiental que oferece ao usuário o sentimento de segurança 

emocional, estabelecendo entre ele e o mundo à sua volta uma relação harmoniosa reforçando suas 

experiências humanas. Essa apropriação da cidade, concedendo a ela novos significados, proporcionará 

diversas possibilidades de apropriação desta pelas crianças pequenas que escreverão seu futuro (LINCH, 

1997). 

Metodologia:  

Intencionando proporcionar a aprendizagem por meio do lúdico e do imaginário, as ações visaram a 

apropriação da cidade por meio do registro das percepções da criança e pela criança, referenciada pela 

organização curricular da Educação Infantil pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que está 

estruturada em cinco campos de experiência, sendo um deles “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”. “As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo 

constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em 

diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.)” (BRASIL, 

2017. P. 40). Desta forma, a equipe foi preparada, apropriando-se dos conceitos que embasaram a temática, 

por meio de pesquisa bibliográficas e estudos de caso em educação, na busca de atividades que auxiliassem 

na alfabetização visual e na apreensão dos aspectos que foram apresentados as crianças. Buscou-se favorecer 

conteúdo com a história da cidade de Taubaté, aumentando o interesse e o envolvimento da criança. 

Resultado:  

Os resultados esperados foram alcançados por meio das estratégias pedagógicas apresentadas pela equipe 

multidisciplinar, que proporcionou a exploração de técnicas de expressão, principalmente a visual, nas 

atividades para a integração da criança ao objeto estudado, a cidade, favorecendo a alfabetização visual bi e 

tridimensional na exploração de materiais e formas apresentadas no decorrer do desenvolvimento da 

proposta. 

Conclusão:  

O crescimento e o aprendizado foi mútuo, a equipe passou a se preparar e a enfrentar os desafios com 

empatia e responsabilidade, as crianças atendidas se envolveram com o projeto, que pode evidenciar o meio 

em que elas vivem e mostrar as necessidades, favorecendo o entendimento e a compreensão, permitindo que 

essas se envolvessem com sua realidade de modo que se preparem conscientemente para construir seu futuro 

com responsabilidade e autonomia.  

Referências:  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em 
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A LEITURA DA CIDADE POR MEIO DA ALFABETIZAÇÃO VISUAL – ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

RECONHECIMENTO PESSOAL E DO ESPAÇO FÍSICO  
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Introdução:  

Considerando-se que as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, apresentadas em diferentes 

linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, e que 

por meio dessas as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos 

sociais, em tais interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos 

(BRASIL, 2017), capazes de oferecer ao ser humano uma maior multiplicidade de posturas e percepções. 

Metodologia:  

Após a construção do repertório conceitual pela equipe de trabalho multidisciplinar, buscou-se propostas de 

atividades que permitissem vivências capazes de contextualizar o ambiente urbano, reconhecendo-o como 

centro da vida social, de valorizar o espaço da cidade evidenciando suas potencialidades e qualidades, de 

conhecer o histórico e identificar os elementos da cidade: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos, 

registrando tais elementos e explorando as linguagens expressivas que representassem o “lugar”, 

manipulando diversos materiais expressivos na representação bidimensional e tridimensional do “lugar”. 

Tais propostas foram desenvolvidas com o cuidado de oferecer às crianças pequenas o conhecimento por 

meio da ludicidade. Além das atividades lúdicas, buscou-se, na metodologia triangular para o ensino da Arte 

– conhecer, contextualizar e fruir – o embasamento das propostas que abarcou a temática de modo a 

conhecer a história das necessidades do homem, o desenvolvimento dos grupos, das tribos, o descobrimento 

do Brasil, o povoado que originou a Vila que deu origem a cidade de Taubaté, assim como suas 

características e singularidades, para então dar espaço para a expressão de cada criança, explorando 

materiais e ferramentas, permitindo a demonstração da individualidade e da percepção pessoal. 

Resultado:  

Como resultado a proposta foi oferecida por meio de uma sequência metodológica em quatro etapas: - 

SENSIBILIZAÇÃO (contextualização) - Contação de histórias e músicas – teatro de fantoches entre outros 

levando ao universo infantil. - HISTÓRICO-CONCEITUAL (conhecimento) - Inserção do conteúdo a ser 

trabalhado, na história, buscando a participação efetiva da criança – maquetes tridimensionais da “cidade” 

(na sequência: Pré-história, Tribo Indígena, O Descobrimento, A Colonização, A Cidade que Conhecemos, 

A Cidade que Desejamos) - EXPERIÊNCIA (fruição) - Atividade de Arte – buscando alfabetização visual, 

por meio de técnicas e materiais adequados ao histórico trabalhado - FINALIZAÇÃO - Feedback  

Conclusão:  

O emprego da metodologia triangular evidenciou as possibilidades do trabalho lúdico a favor da construção 

do conhecimento para o universo infantil, favorecendo a construção do repertório expressivo da criança, 

contribuindo para sua alfabetização visual esclarecendo a leitura que essa faz do mundo que a rodeia. Para a 

equipe multidisciplinar, a experiência permitiu um maior entrosamento com seus pares e os outros, de modo 

a desenvolver sua leitura e releitura de mundo e da diversidade nele encontrada.  
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O TEATRO SÃO JOÃO E A GÊNESE DA CULTURA EM TAUBATÉ  
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Introdução:  

A presente pesquisa faz parte das atividades desenvolvidas pelo Projeto Taubaté Tempo e Memória da 

Universidade de Taubaté e tem por objetivo registrar a história do Teatro São João, que, ao ter sido construído na 

segunda metade do século XIX foi o primeiro teatro da cidade de Taubaté. Procuramos com este trabalho suprir, 

ainda que de forma modesta, a escassez de registros acerca do que foi o Teatro São João e seus eventos culturais. 

Como fontes de estudo foram utilizados jornais locais e Atas da Câmara de Taubaté a fim de levantar seu 

histórico de construção bem como as atividades culturais que nele foram desenvolvidas. A leitura das fontes sob 

o ponto de vista do contexto histórico de Taubaté naquele período revelou que os anseios da sociedade 

taubateana por cultura e entretenimento se manifestaram na construção do teatro e do desenvolvimento da música 

erudita e da cena teatral na cidade. 

Metodologia:  

Pesquisas acerca de edifícios considerados patrimônios históricos não são, necessariamente, temas de difícil 

abordagem, principalmente quando se tratam de edifícios tombados e que, portanto, possuem de maneira 

organizada a documentação acerca de seu histórico, normalmente disponível nos acervos públicos. Este não é o 

caso do Teatro São João, que foi demolido como um edifício comum da cidade de Taubaté ainda na década de 

1930. Sem quaisquer registros sobre debates na sociedade taubateana acerca da importância de sua preservação, 

cabe aos pesquisadores contemporâneos registrar a história e a vida cultural de Taubaté no final do século XIX e 

início do XX. Partindo desses pressupostos, a fim de se conhecer as origens do Teatro São João bem como seu 

período mais prolífico como local de cultura na cidade, verificamos Atas da Câmara de Taubaté do período de 

1876 a 1889. Semelhantemente, a fim de se registrar as atividades culturais promovidas no Teatro São João 

foram verificadas edições de 1877 a 1913 dos jornais “A Gazeta de Taubaté” e “O Paulista”, ambos da cidade de 

Taubaté. Por se tratar de uma pesquisa exploratória destacamos que neste momento não nos cabe definir o que é 

um patrimônio histórico, sendo assim, escolhemos a obra “O que é patrimônio histórico”, do historiador Carlos 

A. C. Lemos, como um referencial seguro desta definição e da importância da preservação patrimonial para a 

construção histórica. Da mesma forma, não se trata do objeto desta pesquisa analisar o contexto histórico do Vale 

do Paraíba durante o Ciclo do Café. Para tanto, utilizamos a obra “Os Barões do Café”, de José Luiz Pasin como 

referência segura a fim de se compreender o contexto social, econômico e político da sociedade taubateana na 

segunda metade do século XIX. 

Resultado:  

A leitura das fontes revelou que o início da construção do Teatro São João aconteceu no ano de 1876 e a 

conclusão de suas obras no ano de 1877, período que coincide com o bom momento econômico que a sociedade 

taubateana vivenciava decorrente do Ciclo do Café no Vale do Paraíba. Isso pode ser confirmado na leitura das 

Atas da Câmara de Taubaté à qual representantes da sociedade justificavam a construção de um teatro na cidade 

alegando que se fazia necessária a iniciativa cultural, uma vez que economicamente a cidade já tinha alcançado 

um bom patamar. Diversas edições dos jornais consultados também revelaram que a importância do Teatro São 

João para Taubaté se apoiava no fato de ter sido um espaço único para que diversos músicos locais iniciassem 

suas carreiras na música erudita brasileira, tais como o Maestro José Vicente de Barros e o Maestro Antônio 

Orestes Penzo. 

Conclusão:  

A pesquisa sobre patrimônios históricos é de fundamental importância não apenas para registro da história como 

também para a compreensão da maneira como a sociedade se organizou ao redor de determinado patrimônio. 

Partindo deste pressuposto, esta pesquisa revelou que a cidade de Taubaté em seu período econômico de maior 

importância durante o século XIX foi capaz de contribuir para a música erudita brasileira do período. A ausência 

de documentos acerca da preservação do Teatro São João na década de 1930 também chamou nossa atenção, pois 

demonstra que o desinteresse pelos patrimônios históricos é um antigo problema de nossa sociedade. 
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Introdução:  

O Aedes aegypti é considerado um dos mais importantes vetores biológicos do mundo, sendo responsável 

pela transmissão de metade dos Flavivírus de importância médica, dentre esses destaca-se a Dengue, 

considerada uma das doenças mais importantes de ocorrência no Brasil , seu vetor, a fêmea do mosquito 

Aedes aegytpi encontra-se distribuída em praticamente todo território nacional. Considerado um inseto 

sazonal, o A. aegytpi apresenta uma maior proliferação nos meses mais quentes do ano com acentuada 

queda de produtividade nos períodos mais frios. Além da temperatura, outro fator abiótico que interfere na 

reprodução desse vetor é a pluviosidade, que facilita o acúmulo de água nos criadouros utilizados para 

postura e desenvolvimento dos ovos, formas larvárias e pupas. As formas adultas dessa espécie possuem 

grande capacidade adaptativa e são capazes de colonizar diversos tipos de recipientes artificiais. Atualmente 

a grande variedade de criadouros potenciais, garante a manutenção desses insetos junto a população humana. 

Metodologia:  

Foram utilizadas dez armadilhas larvitrampa feitas de pneu, sendo elas distribuídas no laboratório de 

botânica no campus do Bom Conselho da Universidade de Taubaté. Cada larvitrampa possuía 300 ml de 

água, onde as fêmeas de Aedes aegypti depositaram seus ovos e após a eclosão das larvas ocorria a coleta. A 

coleta aconteceu semanalmente durante os messes de Abril, Maio e Junho. Após as coletas, identificamos os 

imaturos no laboratório de parasitologia com o auxílio do microscópio óptico.  

Resultado:  

Durante o mês de Abril, com temperatura média entre os 25°C e umidade do ar em torno de 35% foram 

coletadas no total 207 imaturos de Aedes aegypti nas larvitrampas. Em Maio, a temperatura média estava 

entre 26°C e a umidade do ar em 40%, coletamos no total 831 imaturos de Aedes aegypti. No último mês de 

coleta, Junho, foram coletadas no total 134 imaturos de Aedes aegypti, sendo que neste mês a temperatura 

ficou em torno dos 24°C e a umidade do ar em 50%. De acordo com Azevedo(2015), a temperatura nas 

casas dos 26°c favorecem a ovoposição e em temperaturas acima de 27°C apenas 50% das larvas irão 

eclodir.  

Conclusão:  

Com os resultados obtidos nas coletas concluímos que em dias com temperaturas aos extremos, muito baixas 

ou altas, a quantidade de imaturos tendem a ser menores do que em dias com a temperatura regulada. 
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Introdução:  

O Projeto está sendo desenvolvido pelo Convênio FUST/UNITAU/ Secretaria da Educação Municipal de 

Taubaté, temática Meio Ambiente. A questão do saneamento ambiental amplia sua importância a cada ano, à 

medida que a economia expande o volume gerado de lixo e ocasiona a degradação ambiental. Para a preservação 

do meio ambiente o tratamento do lixo deve ser considerado como uma questão relevante para toda a sociedade e 

não um problema individual. Neste cenário, a conscientização ambiental é de fundamental importância. A escola 

com suas atividades de educação ambiental exerce um papel vital neste processo despertando a consciência de 

que é preciso preservar o ambiente em que vivemos para obter uma melhor qualidade de vida da comunidade. O 

objetivo do projeto é apresentar aos alunos, professores e oficineiros do ensino fundamental integral das escolas 

municipais de Taubaté os temas Consumo consciente, reciclagem, reutilização e destinação correta dos resíduos 

sólidos.  

Metodologia:  

O planejamento das atividades a serem operacionalizadas foi em conjunto com coordenadores de área e 

oficineiros a sob a forma de oficinas de formação em serviço. O conteúdo das atividades foi baseado em pesquisa 

bibliográfica de conceitos, fatos, dados estatísticos sobre consumo consciente e resíduos sólidos, alinhado ao 

conteúdo onde o Meio Ambiente seja objeto de aprendizado. O projeto iniciou suas atividades em março e tem 

previsão em dezembro de 2018. A equipe é composta por 6 bolsistas e 3 voluntários alunos dos cursos de 

Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciências Biológicas. O projeto em 2018 está atuando em duas escolas: 

EMEF Profº Luiz Ribeiro Muniz e EMIEF Marta Miranda Del Rei, atendendo a 240 alunos, 12 Oficineiros e 2 

Professores O Planejamento das atividades do projeto Reciclando Ideias para 2018 envolveu: 1) Monitoramento 

e manutenção da compostagem; (Avisar para trazer garrafas pet, embalagens longa vida, cadarço de sapatos 

velhos) 2) Horta de garrafa pet auto irrigável (aproveitar o composto da compostagem); 3) Nova compostagem, 

manutenção horta de garrafa pet auto irrigável; 4) Horta no chão com base em garrafa pet e auto irrigável; 5) 

Aproveitamento de alimentos (demonstrar perda de alimentos desde a produção até o consumo e o que podemos 

fazer para aproveitar melhor os alimentos); 6) Reutilização de materiais (exemplos que explorem o espaço de 

vivência do aluno) Ex. muitas das casas são de telhas de fibrocimento e sem forro, podemos ensinar a fazer 

forros com embalagens de longa vida, etc); 7) Acompanhamento horta, compostagem (nova) ; 8) Jogo ambiental 

relacionando dengue ao lixo; 9) armadilha para mosquito da dengue feito de garrafa PET; 10) Colheita na horta – 

Preparo da merenda com as hortaliças 11) Reunião com a comunidade escolar  

Resultado:  

Apresentam-se os principais resultados alcançados em cada mês: Março Elaboração da página do projeto no 

Facebook, Preparo de 150 porta-retratos de garrafas pet Abril Atividade 2 – Ciclagem de produtos orgânicos - 

Compostagem em Garrafa PET Monitoramento da compostagem vitrine e de garrafa pet Atividade 4 – Jogo 

Ambiental Maio Jogo ambiental – aplicação nas escolas Padrões de consumo pegada ecológica JunhA ação dos 

5R na educação ambiental “Repensar, Reduzir. Exibição do filme: Plástico nos oceanos: Uma verdadeira 

catástrofe ambiental Coleta seletiva: Importância e como participar - dinâmica com materiais recicláveis Julho 

Composteira em garrafa PET – verificação de todo o ciclo de reciclagem, utilização do composto para hortas e 

plantas ornamentais Horta de garrafa pet auto irrigável com o aproveitamento do composto da compostagem da 

composteira de cada aluno Agosto Horta para a escola – preparo e montagem da horta  

Conclusão:  

Embora ainda em andamento o projeto tem sensibilizado os alunos e a comunidade escolar como um todo e 

auxiliar no desenvolvimento de atividades em locais potencializadores da aprendizagem em espaços externos à 

escola. Possibilitou aos alunos das unidades escolares da Rede pública de Ensino do Município de Taubaté 

acesso às diferentes áreas do conhecimento por meio de atividades aplicáveis ao convênio. 
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Introdução:  

A necessidade de buscar profissionais que sejam capazes de ensinar, e não somente cuidar fisicamente das 

crianças nas escolas de ensino infantil, torna importante a formação, que abranja diversas áreas do conhecimento, 

que se adeque à linguagem da idade, e aos eixos estruturantes das práticas pedagógicas: interação e brincadeira. 

Os saberes referentes a área de conhecimento, natureza, representam fonte de dificuldade ao professor 

polivalente, por parecer distante e, por vezes, impalpável. Portanto, a interação do futuro pedagogo, que atuará no 

ensino infantil, de modo polivalente, e o licenciando em Ciências, na prática com alunos da educação infantil, 

deverá prover de práticas a abordagem desta área do conhecimento.  

Metodologia:  

O relato baseia-se na experiencia vivida por alunas de graduação em Pedagogia (2) e em Ciências Biológicas (7), 

da Universidade de Taubaté (UNITAU), no projeto de extensão: Pequeno Cientista, proveniente de parceria da 

Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, com a Universidade. A experiência ocorreu no primeiro semestre 

de 2018, em uma creche municipal, com crianças entre 4 a 5 anos. O intuito do projeto foi proporcionar 

experiencias, às crianças, como base no letramento cientifico, contando com vivencias investigativas, com a 

curiosidade natural dos jovens, e, a partir disso, desenvolver as ações científicas: observação, problematização, 

definição de caminhos, organização de informações, registro de conclusões e socialização destas, com o viés da 

intencionalidade educativa. O projeto envolveu atuação na creche, por quatro momentos, de cerca de 50 minutos, 

semanalmente, durante o semestre, nos quais as experiencias, acerca da natureza e seres vivos, eram propostas 

pelas acadêmicas, às crianças, sob a forma de vivências, dinâmicas, jogos, produção artística e experimento. Para 

que cada experiência pudesse ser aplicada, a equipe de graduandas se reunia com a coordenadora do projeto, e a 

partir de uma proposta, como, de onde vem os frutos?, ou como são os insetos?, era criada uma atividade, que 

não só respondesse à proposta, mas que seguisse os eixos: interações e brincadeiras. Após a definição e testagem 

da atividade, a proposta era aplicada com as crianças, na escola, e posteriormente, com base na discussão dos 

resultados obtidos, novas atividades eram planejadas, e aplicadas. 

Resultado:  

Unir cursos vistos como distantes, provoca estranhamento, porém ocorreu uma parceria incrível, troca de 

experiências e vivências. A junção da pedagogia biologia levou ao compartilhamento de saberes. Descobriu-se 

que ao longo do projeto não são somente os alunos que tem a oportunidade de ganhar novos conhecimentos, 

experiência, vivências, mas também as acadêmicas. A experiência vivenciada da junção dos dois cursos 

acrescenta de maneira positiva para o currículo, dos futuros professores, esse contato direto com a escola 

aproxima da realidade que será encontrada. Além da aplicação do projeto que acontece em cada semestre em 

uma unidade de ensino diferente, há reuniões de planejamentos, quando são planejadas as atividades do projeto, a 

confecção dos materiais que serão utilizados, também relatada a vivencia em sala de aula. Para um acadêmico se 

tornar um bom professor necessita não somente de boa teoria, como também a iniciação dentro da sala de aula.  

Conclusão:  

As crianças foram receptivas e ficaram empolgadas com o projeto e com as bolsistas, tivemos feedback positivo 

dos alunos e da equipe gestora. Também percebemos um déficit na formação dos docentes de acordo com seu 

envolvimento nas atividades, aparentando ser algo novo e distante da realidade. Para nós alunas do curso de 

Biologia, foi uma experiência nova e muito enriquecedora para a formação profissional, pois buscamos formas 

de adaptar temas e experimentos de acordo com a faixa etária. Foi de extrema importância a parceria com a 

pedagogia, pois forneceram totais ajudas, facilitando a nossa adaptação com o ensino infantil.  
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Introdução:  

Com o passar dos anos o sedentarismo vem tomando conta da população, muitas pessoas deixam de praticar 

atividades físicas por conta de tecnologias, falta de tempo, e até mesmo de interesse. A falta de atividade 

física tem sido a causa de doenças não transmissíveis, desmotivação, que gera uma redução da qualidade de 

vida dos indivíduos. Os riscos de morte ocasionados pelo sedentarismo são elevados. Este trabalho apresenta 

a visão subjetiva-analítica de alunos/bolsistas 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.  

Metodologia:  

O presente de estudo caracteriza-se por uma análise subjetiva em um relato de experiências, 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. Estes relatos embasam-se apenas na visão do aluno bolsista, o que é um excelente meio 

para se detectar possíveis mudanças nos projetos de extensão de instituições de ensino supeior. 

Resultado:  

Segundo MATSUDO (2002) 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, deixando sempre pra depois, um depois que 

nunca vem a chegar, o que acaba gerando sedentarismo que pode desencadear uma série de problemas de 

saúde, porém, os que dão a chance para a pratica dos exercícios e levam adiante tornam aquilo como uma 

rotina de vida, principalmente quando começam a ver melhoras tanto no físico como no interno, noites mais 

dormidas, menos stress, e o incentivo em querer sempre evoluir já que está sempre notando as mudanças 

para o melhor em seu corpo e sua vida.  

Conclusão:  

Foi observado pelos alunos bolsistas que as atividades de musculação favorecem o melhora da qualidade de 

vida e das relações pessoais e laborais dos colaboradores observados 
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Introdução:  

Hoje em dia é cada vez mais comum nos depararmos com crianças e adolescentes sobrepesos e obesos, isso 

se deve ao advento das tecnologias, o desinteresse por atividades físicas, também uma percepção que a 

obesidade está atingindo as pessoas mais precocemente, o que em um futuro próximo pode interferir no 

desenvolvimento físico e psicológico, ou seja, essas crianças sobrepeso e obesas provavelmente serão 

adultos não condicionados e obesos. 

Metodologia:  

O presente estudo caracteriza-se por uma análise subjetiva, e no contato direto durante a prática do estágio 

junto a crianças obesas que participam de um projeto de ação social, em um município do Vale do Paraíba-

SP, onde a atuação dos bolsistas se dá auxiliando o professor do projeto durante as aulas de educação física 

com objetivo de reduzir os efeitos da obesidade infantil. Esta análise das atividades por meio deste relato de 

experiências pode contribuir para novas diretrizes de trabalho para a população em questão, além de 

fomentar em graduandos/bolsistas a prática de experiências fundamentais para a formação do futuro 

profissional. 

Resultado:  

Devido à grande procura por parte da população urbana as atividades desse projeto, existe uma elevada 

preocupação com esse problema, Pimenta (2001) afirma que atualmente as crianças, passam mais tempo na 

frente da TV e eletroeletrônicos do que brincando na rua, andando de bicicleta, correndo tornando-se 

crianças menos ativas. Devido esse aumento tecnológico, a alterações na saúde dessa população, tais como, 

hipertensão arterial, doenças cardíacas, osteoartrite, diabetes mellitus tipo II e alguns tipos de câncer, visto a 

falta de atividade física. Ainda nas observações feitas, bem como uma elevação progressiva das doenças do 

problema, pois a obesidade pode ser classificada como exógena e endógena, onde 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 interpessoais. Inúmeras crianças não continuam 

nas atividades abordada pela dificuldade que os pais tem em levá-los até a entidade.  

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 estagio para universitários de educação física. Foi observado que o número de 

crianças atendidas no projeto e pequeno se comparado com a procura por atividades desta natureza na 

cidade. 
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