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PENSANDO E REPENSANDO A ESCRITA NUMÉRICA 
 

Evelyn Budal Porto; Lucia Lemes Silva; Sônia Bessa 
 
Nota-se que na escola as crianças apresentam grandes dificuldades no que diz respeito aos conteúdos 
matemáticos. Muitas vezes, o trabalho com esta disciplina é baseado no treino de algoritmos, sem a reflexão e 
discussão de suas regras, e através do uso de situações-problema que desempenham o papel de exercício, pois 
não apresentam desafios e não permitem a elaboração de diferentes estratégias. No entanto, debates levam 
profissionais da área repensar o seu papel e a procurar novas estratégias didáticas. Durante o primeiro semestre 
de 2012 participamos de aplicações de atividades lúdicas para crianças com dificuldade de aprendizagem em 
matemática, através do PIBID/UNASP/CAPES.  Onde, percebemos a necessidade de se avaliar a eficácia das 
intervenções realizadas. Com o propósito de analisar o nível de conhecimento dos alunos, estes entendem a 
numeração escrita; e acompanhar seu desenvolvimento no decorrer das intervenções, foi que elaboramos este 
projeto. Para a realização dessa investigação foram selecionadas intencionalmente 68 crianças com idade entre 
8 a 10 anos de ambos os sexos, cursando o 4º ano (A e B) do ensino fundamental de uma escola estadual na 
Zona Sul de São Paulo, a qual tem a parceria PIBID/UNASP. Aplicamos 3 sondagens, uma em cada mês, para se 
verificar a evolução desses alunos mediante as intervenções ocorridas no decorrer dos meses. Para a aplicação 
das sondagens foram selecionados uma sequência de oito números diferentes para cada mês, baseado em 
Lerner e Sadosky (2005). De acordo com a análise dos dados obtidos da primeira sondagem, percebe-se que no 
4º ano B, 44,11% dos alunos possuíam conduta III, estando na fase de transição da escrita numérica; 35,30% dos 
alunos estavam na conduta II, conduta aditiva, onde o aluno se apoia na fala para escrever os números; apenas 
8, 83% da turma estavam na conduta IV, a qual já se escreve os números convencionalmente, e outros 11, 76% 
dos alunos estavam na conduta I, onde não se estabelece relação nenhuma entre a escrita numérica, utilizando 
números aleatórios. Após dois meses de intervenções individuais e também regências, com jogos lúdicos, 
aplicamos outra sondagem, onde os dados foram: 42,42% dos alunos possuíam conduta III, transição; 27,28% 
dos alunos estavam na conduta II, aditiva; e 30,30% da turma estava na conduta IV, a qual já se escreve números 
convencionalmente, sendo que nenhum dos alunos estavam na conduta I. Na turma do 4º ano A, de acordo com 
a primeira sondagem, podemos perceber que, 35,30% dos alunos possuíam conduta III, estando na fase de 
transição da escrita numérica; 26,47% dos alunos estavam na conduta II, conduta aditiva, onde o aluno se apoia 
na fala para escrever os números; apenas 32,35% da turma estavam na conduta IV, a qual já se escreve números 
convencionalmente, e outros 5,88% dos alunos estavam na conduta I, onde não se estabelece relação nenhuma 
entre a escrita numérica, utilizando números aleatórios. Assim como a turma B, após dois meses de 
intervenções individuais e também regências envolvendo toda a turma com jogos lúdicos, aplicamos outra 
sondagem, onde obtemos os seguintes resultados: 23,33% dos alunos possuíam conduta III,  fase de transição; 
3,33% dos alunos estavam na conduta II, aditiva; e agora 73% da turma estava na conduta IV, a qual já se 
escreve números convencionalmente, não restando alunos na conduta I, onde não se estabelece relação 
nenhuma entre a escrita numérica. Os resultados parciais nos permitem verificar que durante o tempo de nossa 
intervenção com jogos lúdicos, as crianças mostram uma compreensão melhor a respeito dos números e seu 
valor posicional, visto que as duas turmas obtiveram uma grande evolução no entendimento da escrita numérica 
e do valor posicional. 
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A AFETIVIDADE NAS INTER-RELAÇÕES DOCENTES E ADOLESCENTES: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Domingos Rubens Gonçalves dos Santos; Alenice Batista Esteves; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 
A afetividade tem bastante influência sobre o desenvolvimento intelectual. Para Piaget o desenvolvimento 
intelectual tem dois componentes: o cognitivo e o afetivo, um paralelo ao outro. Sendo assim, a auto-estima 
mantém ligação com a motivação para aprender.Este trabalho tem por meta investigar a importância da 
afetividade nas inter-relações docentes e adolescentes os desafios e as perspectivas. Verificar quais são os 
problemas de ordem afetiva que interferem nas relações entre docentes e adolescentes para que ocorra a 
aprendizagem.Orienta-se por uma abordagem metodológica qualiquantitativa, tendo como instrumento a coleta 
de dados questionários. A pesquisa foi realizada com quinze docentes e quinze ex-alunos do ensino fundamental 
II, de duas instituições sendo uma pública e outra particular da Zona Sul de São Paulo. Foi realizado o 
preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, após a aprovação do Comitê de Ética.Dos ex- 
alunos entrevistados 50% disseram que a característica do docente que marcou, foi à atenção dispensada a eles 
no momento da aprendizagem, 20% apontam que a impaciência foi uma característica marcante, porém negativa 
admitindo que deixassem de se interessar por tudo que diz respeito aos conteúdos dessas disciplinas. Quando os 
sujeitos foram indagados sobre como uma boa relação professor-aluno ajuda na aprendizagem, 60% 
mencionaram que prestam mais atenção na aula, 20% respeitam mais o professor. No que tange ao gosto dos 
docentes pelo ato de ensinar 95% afirmaram gostar de atuar em sala de aula como professor.Esse trabalho nos 
permitiu conhecer a opinião dos docentes sobre o relacionamento e amizade com os adolescentes evidenciando 
que é satisfatório, sendo o fator determinante para o sucesso do ensino aprendizagem. Analisando essa pesquisa, 
podemos concluir que nas inter-relações, a afetividade e a aprendizagem devem caminhar juntas e que o docente 
tem influência na motivação no processo ensino-aprendizagem. 
 

 
 
 

 
 

A RELAÇÃO DE MÃES E FILHOS NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
 

Ana Lucia Melo Vieira; Edna Aparecida Fernandes Martins Dos Santos; Lucia Lemes Silva; Maria do 
Carmo Oliveira Schwittay; Maria Jose Souza Reis; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 

A educação de filhos se caracteriza até o século XX por uma tendência autoritária, repressora, rígida sem 
questionamento, mas hoje o que vemos é a liberdade sem limites em nome do amor. A presença dos pais na vida 
da criança, a dedicação de tempo, atenção e demonstração de carinho, farão uma grande diferença na vida 
adulta. Nosso propósito é investigar como é a relação entre mães e filhos e verificar como é o dia a dia da família, 
os desafios e as perspectivas. O trabalho se orienta por uma abordagem metodológica qualitativa, tendo como 
instrumento a coleta de dados através de questionários com dez questões fechadas. A pesquisa foi realizada com 
cinquenta mães, numa faixa etária de 30 a 40 anos, com filhos na idade escolar do sexto ano, do Ensino 
Fundamental II de uma Instituição Particular da Zona Sul de São Paulo. Foi realizado o preenchimento do Termo 
de Consentimento Livre Esclarecido. Das mães entrevistadas, 78% disseram que quando o seu (a) filho (a) chega 
em casa chorando, procuram conversar com ele sobre o assunto e 22% apontaram que às vezes conversam. 
Quando as mães foram indagadas sobre a correção dos filhos quando fazem algo errado, 91% mencionaram que 
sim, 7% disseram que não e 2% citaram às vezes. Na questão: você se considera um modelo para o seu (a) filho 
(a)?  97% disseram que sim e 3% relataram às vezes. No quesito: costumam demonstrar gestos carinhosos, como 
por exemplo; abraçar, beijar o seu (a) filho (a)?  92% responderam que sim e 8% afirmaram às vezes. Na questão:  
você acompanha as tarefas escolares de seus (as) filhos (as)? 91% responderam que sim, 7% às vezes e apenas 2% 
que não. Esse trabalho nos permitiu conhecer a opinião das mães sobre o desenvolvimento do relacionamento 
com os filhos, evidenciando o que é satisfatório, quando mencionam o ensinamento dos valores aos filhos (as) 
como: amor, honestidade e respeito. Os dados apresentados confirmaram haver um refinamento na relação 
mães e filhos, como a importância de participar das refeições. Analisando essa pesquisa, podemos concluir que o 
desenvolvimento do relacionamento com os filhos é desafiador porém de suma importância para uma educação 
eficaz. 



 
XIV ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 6 

 
A VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE ESCOLAR – UMA DE SUAS FACES DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 

Cecília Ignês Manzine; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

A escola hoje é uma instituição pluralista, que engloba pessoas de religiões, crenças, origens e dificuldades 
diferentes. Este trabalho propõe verificar a relação existente entre as dificuldades de aprendizagem e a violência 
no ambiente escolar. Investigar ações dos alunos diante de situações de violência e agressividade escolar. Trata-
se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos quantitativos. Foram escolhidos 20 alunos do 
ensino fundamental II que estudam em uma Escola Municipal na Zona Sul de São Paulo. Na coleta de dados foram 
utilizados questionários com questões abertas e fechadas.Quanto a atitude dos entrevistados ao terem seu 
material derrubado por outro estudante, 80% relataram que pediriam para ele pegar o material, 15% dariam um 
tapa e 5% xingaria. No que tange a vivência de uma situação de violência nas dependências escolares 80% 
respoderam chamar o inspetor para controlar a briga, 10% chamariam os amigos para ver o que esta acontendo e 
10% incentiva quem esta ganhando a briga.  Com relação as regras de convivências ou contratos pedagógicos 
estabelecidos entre alunos e escola 30% pensam que somente os estudiosos seguem as regras. Quando solicitada 
a participação na aula 55% afirmaram ficarem envergonhados e não responder.Os dados mostram que existe uma 
intensa relação entre a postura do docente em sala de aula como agente minimizador de episódios de 
agressividade e violência que se desenrolam na sala de aula. Cabe ao professor a sensibilidade e percepção  para 
todo o emaranhado de situações que ocorrem ao seu redor e que influenciam no processo ensino-aprendizagem. 
Muito se fala sobre violência escolar, embora os índices sejam realmente elevados e ligados a causas diversas, 
pouco se fala no meio educacional que a violência escolar pode ter como uma de suas muitas faces as dificuldade 
de aprendizagem. Neste sentido, surge como sugestão, propostas de futuros trabalhos a discussão deste viés em 
escolas junto a docentes para que sugestões que minimizem esta pratica sejam adotadas. 

 
 
 
 
 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS QUE CONSIDERAM SEU TRABALHO ESTRESSANTE, E SUA 
RELAÇÃO COM DOENÇAS CRÔNICAS 

 
Natália Pace Bojco; Renata Huf; Suelen de Souza Fontes; Izadora Bauermeister Chiaramonte; Cícero 

Gabriel Pinto Coutinho; Pedro Henrique Fernandes; Mariana Baracho dos Santos; Elias Ferreira Porto 
 
A ansiedade e a depressão são doenças de alta prevalência na sociedade atual. Porém é possível notar um 
aumento do número de portadores quando as pessoas estão expostas a locais de trabalho considerados 
estressantes.avaliar o risco de ansiedade e depressão para indivíduos que consideram seu trabalho estressante. E 
associar a doenças crônicas.foram avaliados transversalmente indivíduos saudáveis, indivíduos diagnosticados 
com hipertensão, diabetes, e com ambas as doenças na cidade de São Paulo. Por meio de dois questionários 
validados no Brasil, sendo o questionário de Beck e o questionário de Ansiedade e Depressão (HAD), e um 
terceiro questionário feito em sala e construído pelos discentes. O primeiro e o segundo avaliaram o grau de 
ansiedade e depressão na amostra entrevistada, e o terceiro foi utilizado para identificar qualitativamente o 
indivíduo.no total foram avaliadas 176 pessoas, dentre as quais 42 eram saudáveis, 30 eram diabéticas, 63 
hipertensas e 41 hipertensas e diabéticas. Das pessoas que consideram seu trabalho estressante 17% apresenta 
ansiedade e 11% depressão. Das pessoas que não consideram seu trabalho estressante 7% apresenta ansiedade e 
6% depressão. Das pessoas que apresentam doenças crônicas e consideram seu trabalho estressante 18% 
apresenta ansiedade e 14% depressão; das pessoas que não consideram seu trabalho estressante e apresentam 
doenças crônicas 5% apresenta ansiedade e 7% depressão.pode-se concluir que a incidência de ansiedade e 
depressão em pessoas que consideram seu trabalho estressante e possuem doenças crônicas é maior do que na 
amostra que não considera seu trabalho estressante e é saudável. 
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AS CONCEPÇÕES DOS UNIVERSITÁRIOS/ UNASP SOBRE O PROJETO APINAJÉ 2012: EDUCAÇÃO E 
SAÚDE NA DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL 

 
Roseane F. P. Siqueira; Agmaelia Alice Ribeiro; Marilza Amaral Henrique de Souza; Eduardo Luiz Souza; 

Pedro Moraes; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

No período de 26 de junho a 03 de julho de 2012 tivemos o envolvimento voluntário de 24 estudantes 
universitários oriundos de 10 cursos de Graduação dos 03 campi do Centro Universitário Adventista – UNASP. 
Esse grupo deu continuidade ao projeto de intercâmbio cultural com povos indígenas Apinajés introduzido em 
2010. Intensificar a construção de competências de trabalho em equipes multidisciplinares,  cooperação e trocas 
de experiências e práticas profissionais e cidadãs entre os universitários e nativos. Prover contato intercultural 
favorecendo a troca de experiências e conhecimentos.Estimular os alunos às aprendizagens teórico-práticas em 
um ambiente fora das tradicionais salas de aulas desenvolvendo o espírito de missão.A investigação teve como 
lócus de atuação a Comunidade Apinajé localizada a uns 20 km da cidade de Tocantinópolis (TO). A população 
residente na comunidade e formada por 1.100 indígenas distribuídos em 18 aldeias, das quais selecionou-se seis 
aldeias para atuação dos universitários: Cocal Grande, São José, Areia Branca, Prata e Girassol. A abordagem 
metodológica foi a pesquisa quantiqualitativa com um questionário misto de 10 questões destinadas aos 24 
estudantes. Destacamos que, 69% dos universitários participantes eram do sexo feminino. No que tange as 
expectativas dos sujeitos em relação ao projeto, 46% afirmaram que esperam se envolver em um real 
intercâmbio cultural. Dos sujeitos, 76% consideram de grande relevância aprender mais sobre as etnias, crenças e 
culturas dos nativos. Constatamos que os voluntários consideram como experiência adquirida no projeto 
relacionado ao grau de envolvimento e status de missão, que procuraram se envolver e tem muito a aprender 
com os nativos. Destacamos que elementos que podem ser levados do mundo Apinajé para o cotidiano dos 
universitários são: respeito, admiração, humildade e estarem abertos e receptivos à compartilhar. Pretendem 
disseminar o que lá viveram, motivando outros a participarem do projeto Apinajé. 

 
 
 

B.F.SKINNER E A TEORIA DO COMPORTAMENTO OPERANTE 
 

Pablo Rogério Correa dos Santos; Lucane Hess 
 

A complexidade do desenvolvimento do comportamento humano no processo de aprendizagem e a sua 
contribuição na questão da educação,torna evidente interesse pela vida e obra de B.F Skinner.notável estudioso 
no campo das ciências da psicologia e do comportamento humano.O presente estudo visa apresentar a 
importancia de seus estudos em relação ao desenvolvimento do comportamento humano e suas aplicações no 
que se refere a educação.o estudo ora apresentado assume o método bibliográfico como metodologia de 
pesquisa. Através de estudos com animais,Skinner desenvolveu a teoria do comportamento operante,baseadas 
em estimulos positivos/negativos o elemento de estudo era condicionado a agir e desenvolver uma resposta ao 
estimulo na qual era exposto.Controle e previsibilidae são conceitos desenvolvidos pela teoria B.F.Skinner a idéia 
de que o comportamento é determinado por suas conseqüências, sejam eles reforços ou punições, que o tornam 
mais ou menos provável que o comportamento irá ocorrer novamente,idéia esta que foi amplamente apoiada e 
criticada por estudiosos do tema. 
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CONCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM ADOLESCENTES SOBRE SUAS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

 
Priscila Barbosa Klein; Cássio Viana; Kelly Caroline de Santana; Yorana Pereira; Eder Timóteo de 

Oliveira; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

O período da adolescência é conhecido como “época da rebeldia adolescente”, período esse que envolve muitos 
conflitos nas relações com a família e com a sociedade, resultantes de comportamento impulsivo e da inversão 
dos valores apresentados pelos adultos.Este estudo pretende investigar o comportamento dos jovens e 
adolescentes, seu relacionamento e conhecer melhor suas atitudes.O trabalho se orienta por uma abordagem 
qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados uma entrevista, composta de cinco questões abertas e 
foi realizada no ambiente de trabalho de cada profissional. Após assinarem o Termo de Compromisso Livre e 
Esclarecido, a coleta de dados foi feita com quatro profissionais que atuam diretamente com adolescentes, sendo 
duas nutricionistas  e duas professoras. As profissionais atuam em Instituições da Rede Privada e Pública da Zona 
Sul de São Paulo.Ao analisar as respostas dadas, verifica-se que as opiniões são comuns, como: a importância da 
relação entre pais e filhos e as dificuldades de seguir normas e regras. Não houve idéias divergentes, apesar de 
serem profissionais de áreas diferentes. Eles estão em uma fase de crescimento físico, intelectual, emocional e 
espiritual, fase tão importante quanto à infância que precisa ser acompanhada pelos pais, suas dificuldades são 
notáveis, necessitam de orientações e o relacionamento dos profissionais com os adolescentes tem suas 
dificuldades, porém não interferem no objetivo que cada profissional tem com esse grupo.Evidenciou-se no tema 
abordado, que os profissionais que atuam com adolescentes, possuem tarefas que não são fáceis, porem é um 
desafio que todos vão encarar, sejam os pais ou educadores, como nós que atuaremos junto a eles futuramente. 
Todos têm capacidade de ajudá-los a vencer seus medos e desafios que os afrontam no dia a dia, basta 
dedicarmos em conhecê-los para compreendê-los cada vez melhor, e também fazermos ser estendidos por eles 
de maneira eficaz. 

 
 

 
 

EXPERIÊNCIA DE CAMPO DE ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA: AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES 
PROFESSORES E ALUNOS 

 
Loreiny Claro dos Passos; Aline Kattwinkel; Bruno De Luca; Eunice Barros Bertoso;  

Suely Maria Santos da Silva Franca 

  
O ser humano, como um ser sociável, desde o nascimento interage com o ambiente em que está inserido, e este 
auxilia na significação e compreensão do mundo e de si mesmo, e ajuda a alcançar um número crescente de 
diferentes aprendizagens, constituindo assim sua história de vida. Esse trabalho se propõe a reconhecer a 
importância da afetividade na relação dos professores com seus alunos. Realizar Propor atividades e dinâmicas 
para as crianças que favoreçam a afetividade nas relações na sala de aula. Propor dinâmicas aos professores de 
maneira a propiciar a afetividade nas relações. A abordagem da pesquisa foi qualitativa. Tendo como amostra um 
grupo de 70 sujeitos de ambos os sexos, com faixa etária de 3 a 4 anos, de um Centro de Educação Infantil na 
Zona Sul de São Paulo. Foi realizado 8 sessões de observação e 8 sessões de intervenções, com os seguintes 
temas: dinâmica do dado das emoções, dramatização da história da chapeuzinho vermelho, ursinho, do coração, 
identificação dos sons, brincadeira do siga o mestre, do telefone sem fio e dramatização de história. Foi possível 
perceber que os alunos conseguiram demonstrar suas emoções gradativamente a cada dinâmica e atividade 
realizada. De acordo com as sessões de observação e registros, percebemos que alunos que anteriormente eram 
agitados, agressivos ou até mesmo apáticos, obtiveram um comportamento mais adequado no contexto escolar, 
e mudaram sua postura frente aos professores e colegas. Evidenciamos que os professores muitas vezes 
retomavam os assuntos trabalhados nas intervenções de acordo com as necessidades de cada classe.  
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS: OS PAPÉIS DO RH 
 

Anderson Bezerra de Souza; Vanilda dos Santos; Demetrios Saraiva Gomes 
 
A Gestão Estratégica de Pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento 
do bem mais precioso de uma organização que é o capital humano que nada mais é que pessoas que as 
compõem.Portanto, cabe a área de Gestão de Pessoas a nobre função de humanizar as empresas. Desta maneira 
as pessoas terão o treinamento e o conhecimento do funcionamento das organizações.conceituar a Gestão 
Estratégica de Recursos Humanos, através da literatura produzida pelos teóricos da área;identificar a opinião dos 
colaboradores da Schneider Electric em relação ao modelo de gestão de Recursos Humanos na organização, 
comparando com a literatura sobre o assunto;e, estudar até que ponto a organização está trabalhando com a 
moderna visão estratégica da gestão de pessoas, sendo notada pelos colaboradores o cumprimento de suas 
funções definidas pelos teóricosA pesquisa exploratória de caráter qualitativo e quantitativo teve como 
população os profissionais da área administrativa da empresa Schneider Electric. Teve a participação de 15 
colaboradores da organização, das classes de gerentes, supervisores e analistas. Os dados foram coletados 
através de um questionário fechado usando a escala Likert.As práticas de RH devem estar alinhadas aos objetivos 
organizacionais, fomentando a mudança e adaptação aos novos tempos tendo em vista os efeitos que suas ações 
causam na criação de valor e sustentabilidade do negócio.As atividades empresariais se baseiam em formas 
economicamente viáveis de criação de valor para os clientes.Com a perspectiva voltada para o negócio da 
empresa, começa a ser levantado o papel das pessoas para a obtenção da competitividade. Se a estratégia é a 
diferenciação e a obtenção de vantagem competitiva, cabe à ARH garantir que as pessoas sejam também fonte de 
vantagem competitiva. As empresas precisam buscar formas novas e criativas de gestão; à ARH cabe transmitir as 
estratégias às pessoas e transformá-las em agentes de competitividade. 

 
 
 
 

 
INFLUÊNCIA DO TERCEIRO TURNO NA VIDA SOCIAL, FAMILIAR E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 

 
Cezar Santos Batista; João Almeida Santos 

 
Este estudo pretende identificar como se estabelecem as relações sociais, familiar e profissional das pessoas que 
trabalham em horário noturno e analisa a concepção que tem os trabalhadores acerca do trabalho noturno. 
Diante desse argumento, a questão a se tratada parte do seguinte problema: Como o terceiro turno tem 
influenciado no desenvolvimento social, afetivo e profissional das pessoas que trabalham nesse horário noturno? 
A pesquisa bibliográfica realizada através de ROSSO, 2006 explica a razão e o porquê dos fenômenos e foi 
possível observar que são vários os efeitos do trabalho noturno na vida do trabalhador, que tem seu 
relógio biológico mudado, e consequentemente encontra dificuldades para estabelecer relacionamentos 
sociais e por sua vez ocorre queda no rendimento e possibilidades de acidentes ou incidentes de trabalho. 
Citam Rotenberg et al. (2001) em um estudo de gênero, sobre as percepções do trabalho noturno na vida das 
pessoas, relatam que tanto os homens, quanto as mulheres compartilham a mesma visão de que o terceiro turno 
implica em grandes mudanças em suas vidas.  Como essa jornada exige que os trabalhadores se mantenham 
despertos a noite e repousem de dia, vários aspectos da vida social necessitam ser mudados, tais como o lazer, os 
estudos, assim como as relações amorosas. Conforme descrevem Rutenfranz, Knauth, e Fischer (1989) as pessoas 
em geral são mais propensa às atividades físicas durante o dia, e a noite a disposição muda para o repouso. Logo, 
alterações no padrão de turno de trabalho podem gerar alterações no comportamento biológico. Para os autores 
o sono esta diretamente ligada às funções restauradoras da parte cognitiva e a recuperação física do ser humano. 
Além disso, consideram que o trabalho noturna afeta o ritmo circadiano, altera os hábitos cotidianos e traz sérias 
consequências para o corpo humano. 
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INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA POR MEIO DE JOGOS E DESAFIOS NO ENSINO DA ARITMÉTICA 
 

Ieda Gimenez; Sônia Bessa; Haller Schunamann; Sônia Bessa 
 

Os jogos e desafios são metodologias ativas que podem facilitar a construção do conhecimento aritmético 
quando utilizadas num contexto de interação social e conflitos cognitivos. Esse artigo  apresenta  relato  de 
intervenção pedagógica com crianças, utilizando metodologias ativas, em especial situações com jogos e desafios 
envolvendo as estruturas aditivas.. O trabalho  foi desenvolvido em escola estadual do município de São Paulo. 
Participaram da intervenção 4 crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com  idade de 9 anos. A intervenção 
teve duração de dois meses, por  duas horas semanais.Durante esse período foram aplicados os seguintes jogos: 
Memória de 10, esconderijo, cubra os dobros, salve, descubra e encontre 10.As crianças tiveram significativa 
evolução  na interação social e auto estima,  foram capazes ao longo e ao final da intervenção  de trocar pontos 
de vista, considerar e perceber o outro, estabelecer e cumprir  regras etc. no inicio do programa  as crianças eram 
introvertidas, arredias e indiferentes e até mesmo agressivas, ao final da intervenção havia um clima de 
cooperação e amizade entre o grupo.  Quanto ao aspecto cognitivo houve  um avanço significativo na 
aprendizagem dos crianças, no que concerne a construção de redes numéricas,  valor posicional, cálculo mental, 
utilizar simultaneamente unidade e dezena através de cálculo mental, operações de adição e inclusive de 
multiplicação.O programa mostrou-se eficaz em 100% das crianças que participaram. Houve um acentuado e 
visível  progresso de todas as crianças. 

 
 
 

OPÇÕES POR JOGOS E DESAFIOS NO ENSINO DA MULTIPLICAÇÃO 
 

Jessica Lane Verissimo Giati; Sonia Bessa; Sonia Bessa 
 
Aprender a contar, ler e escrever numerais é importante, mas se a criança não tiver construindo sua estrutura de 
número esta contagem, leitura e escrita será apenas memorização, sem sentido numérico, por isso os jogos são 
excelentes ferramentas para facilitar o ensino da matemática, relacionando a teoria e a prática. O objetivo do 
presente estudo é demostrar que as situações propostas em jogos de regras podem tornar possível o 
desenvolvimento de formas de pensamento mais evoluídas e que favoreçam a aprendizagem matemática, bem 
como apresentar o percurso de uma intervenção didática utilizando jogos e desafios do cotidiano das crianças. 
Participaram do programa de intervenção duas crianças do 5º ano do Ensino Fundamental com dificuldades de 
aprendizagem. A intervenção durou 3 meses, com 2 horas semanais. As duas crianças, que participaram da 
intervenção, não conseguiam realizar operações elementares de adição com apenas um dígito, não sabiam o 
valor posicional e não reconheciam as estruturas multiplicativas. A proposta de intervenção baseou-se em 
métodos ativos, e o jogo escolhido foi o “mercadinho, simulando uma loja. A ênfase das atividades foi as 
estruturas aditivas e multiplicativas. Antes da intervenção, as alunas não admitiam a possibilidade de fazer 
diferentes composições, nem mesmo com conjuntos equivalentes. Ao final, as crianças foram capazes de fazer 
antecipações corretas, chegando à solução por meio de tentativas que começaram desde um tateio 
assistemático, compreendendo algumas propriedades, até um tateio sistemático, com todas as possibilidades de 
distribuição do todo. Foram capazes de antecipar as possíveis composições do todo com os respectivos conjuntos 
equivalentes por meio de operações mentais, sem necessariamente se basear em comprovações empíricas. A 
intervenção mostrou-se eficaz na construção da operação de adição e multiplicação. 
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OS PRINCIPAIS ATAQUES EM FRAUDES ELETRÔNICAS PELA INTERNET QUE OCORREM NO BRASIL E AS 
DEFESAS UTILIZADAS NO SEU COMBATE. 

 
Jeová Antonio da Silva; Roberto Sussumu Wataya 

 
Desde que a computação, e a internet foram disseminadas para as massas populacionais, dados e informações 
são transmitidos, negócios são realizados pela internet, ou seja a quantidade de dinheiro é exorbitante. E hackers 
se aproveitam de técnicas para conseguir burlar sistemas, roubar dados ou ganhar dinheiro. Este trabalho 
apresentará algumas destas técnicas utilizadas por hackers e também algumas defesas existentes para dificulta-
losAnalisar sete tipos principais de ataques e como se proteger. Foram detalhadas seis estratégias de defesa, para 
prevenir os usuários leigos nesse combate. Conhecer as características destes tipos de ataques que ocorrem pela 
internet no Brasil. Listar as estratégias de defesas existentes para combater as ações dos hackers. Contribuir para 
que o usuário entenda de uma forma simples a área abordada, incentivando para que novas pesquisas sejam 
realizadas abordando este tipo de assunto. A pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica na 
biblioteca da faculdade do Unasp – John Lipk, também em base de dados tais como: Google Academic, Scielo, 
Portal Caps, IEEE, onde foram encontrados inúmeros artigos e livros relacionados ao tema abordado neste 
trabalho.Foi possível conhecer um pouco mais sobre: Engenharia Social, SQL injection, Cavalo de Tróia, Main-the-
middle, Cross Site Scripting, Cross Frame Scripting e Paginas Falsas, envolvendo tipos de ataques, já envolvendo 
os tipos de defesa abordados, foram: PIN, OTP, Teclado Virtual, Biometria, Infraestrutura de Chaves Publicas e 
Boas praticas de programação. Crimes virtuais que frequentemente acontecem em âmbito nacional e que por 
muitas vezes não são conhecidos, por que as próprias empresas pós-ataques sofridos, não divulgam ou por falta 
de interesse dos cidadãos em conhecer sobre segurança da informação. Os formatos de obtenção de 
conhecimento realizados para a apresentação deste trabalho contribuíram para o entendimento destes tipos de 
ataques e como utilizar as defesas em favor do próprio usuário. 

 
 
 
 
 
 

PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ADOLESCENTES ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
 

Brendon Souza Bonifácio; Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva 
 

A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. A adolescência é um 
período crucial para o desenvolvimento desta condição, pois nesse período acontece a mais rápida taxa de 
crescimento linear desde os primeiros anos de vida, além do ganho de estatura e peso que irão definir tais 
variáveis na idade adulta.O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em 
estudantes do ensino médio de uma escola privada da cidade de São Paulo - SP.Foram estudados 611 
adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 14 e 18 anos.  Os sujeitos foram separados por sexo e 
avaliados quanto ao peso, estatura e percentual de gordura. Em relação ao índice de massa corporal, cada sujeito 
foi classificado de acordo com a curva específica para sua idade e classificado como baixo peso, eutrófico, 
sobrepeso ou obeso. Os sujeitos também foram classificados quanto ao percentual de gordura nas seguintes 
categorias: baixa adiposidade, adiposidade adequada, excesso de gordura ou obesidade.A análise revelou que 
25,62% das meninas e 27,88% dos meninos foram considerados como tendo sobrepeso ou obesidade de acordo 
com o IMC. Entretanto, de acordo com o percentual de gordura, 62,14% das meninas e 34,67% dos meninos 
possuíam adiposidade excessiva ou obesidade. Encontramos, ainda, alta correlação entre IMC e percentual de 
gordura nos dois grupos (meninas r= 0,8; meninos r= 0,85). Concluímos que a prevalência de sobrepeso e 
obesidade é superior nas meninas e que, apesar da alta correlação entre IMC e percentual de gordura, o IMC 
sozinho não é um bom indicador da adiposidade corporal nessa faixa etária. 
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RELATO DE ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA: RODA DE CONVERSA, RESGATE DE IDENTIDADE E 
VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE. 

 
Edmilson Pereira da Silva; Cecília Ignês Manzine; Elisabete Macedo Brito; Eunice Barros Ferreira 

Bertoso; Walquíria Fonseca Duarte; Suely Maria Santos da Silva Franca 
 

A Identidade está em constante construção, sendo um processo contínuo do nascimento até a morte.Esse 
trabalho pretende desenvolver a valorização do indivíduo levando em consideração os aspectos da autoestima e 
sujeito social-ativo; Estimular os alunos a refletirem sobre o resgate de identidade e valorização da diversidade; e 
exercitar a tolerância e o respeito ao outro.A abordagem da pesquisa foi qualitativa, com cinquenta sujeitos de 
ambos os sexos, na faixa etária de oito a dezessete anos, pertencentes a uma ONG na Zona Sul de São Paulo. 
Utilizamos como materiais em nossas quinze intervenções: bichos de pelúcia, materiais de consumo,  
permanentes e material bibliográfico. Foram utilizadas as ferramentas de histórias, parlendas, trava-línguas, 
adivinhas, poesias, músicas, roda de conversa.Abordamos através de atividades lúdicas e com a roda de conversa 
que todo mundo é mesmo muito diferente. Basta olhar para os animais. Contamos a história da Dona Ostra e 
entregamos um espelho para cada um mostrar que não é só na turma da bicharada que todo mundo é diferente. 
E depois cada um construiu o boneco ecologicamente correto. Percebemos no trabalho semanal situações de 
pequenos conflitos, onde foram elaborados regras e combinados.Foram pontuados temas de inclusão e 
valorização da diversidade. Observamos mudanças no tratamento nas relações entre si, identificação positiva com 
o personagens, ressignificação de atitudes nos relacionamentos suas vivências nas brincadeiras e manifestações 
afetivas no desenvolvimento das atividades. As crianças participaram com interesse, envolvidas e contribuíram 
em todas as etapas do processo. Evidenciamos que há interesse da Instituição na continuidade do projeto. 
Constatamos que foi uma experiência relevante dentro do conhecimento teórico- prático do âmbito educacional. 
E que se faz necessário mais projetos pertinentes ao resgate de identidade e valorização da diversidade humana. 
Semeamos uma semente para posteriores intervenções. 
 

 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO APINAJÉ: OFICINA DE AREIA 
 

Flávia Zanetti Farah; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Flávia Zanetti Farah 
 

Neste estudo propomos relatar uma incursão no cotidiano dos nativos da comunidade Apinajé, em que, no 
período de dez dias no final do mês de junho e início de julho de 2012, tivemos a participação voluntária de vinte 
e quatro estudantes universitários oriundos de dez cursos de Graduação dos três campi do Centro Universitário 
Adventista UNASP. Promover contato intercultural favorecendo a troca de experiências e conhecimentos, visando 
a construção de uma amizade entre ambos os grupos. Identificar possíveis conflitos e investigar a dinâmica 
infantil por meio da criação na areiaA investigação teve como lócus de atuação a Comunidade Apinajé localizada 
entre a confluência dos rios Araguaia e Tocantins a uns 20 km da cidade de Tocantinópolis (TO). A população 
residente na comunidade e formada por 1.100 indígenas distribuídos em 18 aldeias, das quais selecionou-se  
cinco para atuação dos universitários pela facilidade de acesso e apoio recebido da liderança local que foram: 
Cocal Grande, São José, Areia Branca, Prata e Girassol. Para o desenvolvimento deste projeto foram escolhidos 
nove nativos do sexo masculino, que têm entre 7 a 11 anos de idade. Foram planejadas atividades de caráter 
lúdico e para tanto, utilizou-se areia. Os integrantes do grupo foram convidados a participar e todos receberam as 
mesmas orientações. O tempo de duração foi de 75 minutos. No que tange à presença de detalhes minuciosos 
nos desenhos demonstram o interesse na percepção do meio em que vivem, mostrando que eles possuem essa 
percepção mais aguçada e como consequência melhoria na criatividade. É possível afirmar, por meio de 
observações, que a preocupação principal é pertinente à relação familiar (casamento), bem como, ao cuidado 
com a produção própria e do outro, resgatando a ideia da coletividade. A presença de um objeto circulando a 
produção representa a necessidade de proteção da cultura. 
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SOFTWARE COMO FERRAMENTA NO ENSINO APRENDIZAGEM MATEMÁTICO 
 

Romerito Alberto de Sousa; Paulo Henrique Sousa de Azevedo; Acsa Lima de Oliveira; 
Ivanildo Gomes do Prado 

 
Com a abertura do mercado no inicio da década de noventa o Brasil vem, cada vez mais, informatizando todos os 
setores da sociedade e a necessidade da implantação desta tecnologia não poderia deixar de fora a Escola, pois 
ela é parte integrante da sociedade, a tecnologia dever ser usada como parte do material do aluno não como uma 
barreira a ser quebrada,para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são 
necessários quatro ingredientes básicos, a saber: o computador, o software educativo, o professor e o 
aluno.Valer-se do software para a construção de conceitos matemáticos otimizando o tempo e facilitando a 
aprendizagem. Orientar o aluno, já familiarizado com o computador, a utilizar o software como  ferramenta de 
autoajuda para descobrir e chegar a conceitos matemáticos de forma mais agradável e rápida. Levar o aluno a 
compreensão de todos os conceitos implícitos e explícitos do estudo das funções. foi feita uma pesquisa de 
campo baseado nos princípios dos paramicos curriculares nacionais, pesquisa em livros, revista, artigos e jornais 
sobre o temas similaresfoi conhecido as principais dificuldade de implantação de um método aonde o 
computador, seja usador como uma ferramenta para estudar um determinado conteúdo, foi estabelecido as 
melhores maneiras para se obter uma boa aceitação dos alunos, aonde estabelecemos que o melhor método e 
atreves de exercícios direcionados ao conteúdo escolhido.concluímos que o computador e os software tem uma 
boa aceitação por partes dos alunos, porem existe uma barreira a ser quebrada, tanto por parte dos professores 
quanto por parte dos alunos também, e que através de exercícios direcionador aonde o professor deve agir 
apenas como provocador. 
 

 
 
 
 

VIVÊNCIAS DE ESTAGIÁRIOS: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Elisabete Macedo Brito; Cecília Ignês Manzine; Edmilson Pereira da Silva; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso; Walquíria Fonseca Duarte; Suely Maria Santos da Silva Franca 

 
A infância deixou de ser encarada como um período feliz, tranquilo, livres de preocupações, responsabilidades e 
tensões, sendo uma fase que exige das crianças modificações profundas.Esse trabalho busca caracterizar o 
atendimento à infância em instituições de educação infantil e fundamental, por meio da observação e registro. 
Reconhecer os procedimentos didáticos – pedagógicos e psicológicos utilizados nas instituições, principalmente 
no que se refere à Contação de Histórias. Desenvolver análises críticas e reflexivas estabelecendo relação entre a 
teoria e a prática.A abordagem da pesquisa foi qualitativa, composta por oito sessões, sendo sete de observação 
e uma de intervenção. A amostra foi um grupo de 30 crianças. A pesquisa foi aplicada numa escola de educação 
infantil na Zona Sul de São Paulo.Na observação notou-se que há boa interação entre os funcionários, alunos e 
discentes. Nesse trabalho constatou-se que contar histórias é uma atitude significativa, que propicia aos alunos 
um olhar mais ampliado e contextualizado. Onde as crianças se projetam momentaneamente nos personagens e 
penetram no mundo da imaginação, vivenciando um contato mais próximo com seus sentimentos e elaborando 
seus conflitos e emoções.Foi possível evidenciar que o estágio básico em psicologia I permite ao aluno 
estabelecer relação entre o conhecimento teórico e a prática nos estudos e pesquisas da área da infância, como 
também abordagens sobre o desenvolvimento humano, e ainda a sobre a formação de educadores. É 
fundamental a compreensão desse desenvolvimento, de ressignificação do ensinar e o aprender viabilizando 
ações para aprimorar o que se pratica e buscar novos caminhos. 
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A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NUMA ORGANIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

 
Demetrius Saraiva Gomes  

 
A responsabilidade social empresarial envolve diversas condutas e posturas de negócios dentro das rotinas 
organizacionais. Tem-se promovido uma revolução não apenas na forma como as pessoas se relacionam com as 
organizações, mas na maneira como as empresas passam a negociar e se portar no mercado, seja em busca da 
construção de uma imagem positiva como em busca realmente de adequação a novos valores e necessidades. 
Estudar e avaliar a aplicação de projetos sociais propostos pela empresa do ramo da tecnologia da informação 
para verificar o trabalho de construção de sua imagem. A partir de uma pesquisa exploratória com estudo de caso 
na empresa do ramo da tecnologia da informação, foi realizada uma de entrevista com o gestor do projeto de 
RSE, onde se questionou sobre as atividades de RSE e a imagem que a empresa passa para a sociedade.De acordo 
com o gestor da empresa, a exploração a RSE favorece a sua imagem, ou os negócios efetivamente. Tem-se como 
referencial a citação de Neto e Fróes (citados em Guedes, 2000, p.56), onde esses ganhos com a responsabilidade 
social resultariam no chamado retorno social institucional: "O retorno social institucional ocorre quando a maioria 
dos consumidores privilegia a atitude da empresa de investir em ações sociais, e o desempenho da empresa 
obtém o reconhecimento público. Como conseqüência, a empresa vira notícia, potencializa sua marca, reforça 
sua imagem, assegura a lealdade de seus empregados, fideliza clientes, reforça laços com parceiros, conquista 
novos clientes, aumenta sua participação no mercado, conquista novos mercados e incrementa suas 
vendas".Verificou-se que a empresa tem muito interesse em associar a sua imagem as atividades de de RSE, uma 
vez que os diretores da organização desejam que a empresa seja vista pelos seus colaboradores e pela sociedade 
como uma entidade socialmente responsável. 

 
 
 
 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO BULLYING CORPORATIVO NA VISÃO DOS LIDERES DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 

 
Juliana Alencar Begnalia  

 
Ao pesquisar sobre bullying corporativo nas instituições financeiras fica evidente que este fenômeno ocorre nas 
organizações e está presente na vida de muitos profissionais. As organizações devem se capacitar e ter 
conhecimento que em um ambiente aonde existe bullying pode ter como resultado a baixa produtividade, baixo 
desempenho profissional e fracasso profissional.Analisar qual a percepção dos colaboradores sobre bullying 
corporativo na Instituição financeira; analisar juntos aos colaboradores se há o assedio moral no seu dia-dia; 
avaliar o comportamento dos colaboradores quanto ao bullying corporativo e; verificar o pensamento do líder 
sobre o bullying na organização financeira.Consiste de pesquisa exploratória com estudo de caso numa empresa 
do setor bancário, onde foi aplicado a um grupo de 10 pessoas, um questionário fechado contendo 8 questões de 
múltipla escolha. Os resultados foram convertidos em gráficos e analisados de acordo com a teoria pesquisada.De 
acordo com Barreto (2003) “o humilhado ao se sentir-se incapaz, inútil e imprestável passa a viver uma vida 
contraída, tecida por sentimentos tristes e sofrimento. É uma vida sem sentido...”. Ao se perceber que muitos dos 
entrevistados acreditam ter passado por experiências deste âmbito, o bullying muitas vezes é caracterizado com 
uma simples pressão do cotidiano e fica evidente que os colaboradores não tem se atentado para tais práticas e 
mesmo tendo o conhecimento do que é bullying corporativo. A verdade é que muitos deles não têm força, 
coragem, apoio de mudar esta condição em que vivem.Durante o decorrer do trabalho, percebeu-se o receio de 
muitos a serem entrevistados, e preencher o questionário, mostrando que isso é típico de funcionários de 
instituições bancarias que temem por seus empregos e seus cargos de confiança. Mostra claramente que muitos 
sofrem bullying dentro destas instituições, mas ficam quietos, sem transmitir qualquer opinião. 
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A PRATICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SIMULAB 
 

Adenilson José Pereira; Allan Meneghetti; Demetrius Saraiva Gomes 
 

Será abordado neste pesquisa alguns conceitos do planejamento estratégico e como o Simulab - portal de 
simulação de gestão empresarial - pode auxiliar um aluno do ensino superior a exercitar suas habilidades e 
conhecimentos adquiridos durante o curso de Administração de Empresas. O simulador proporciona ao aluno 
vivenciar aquilo que ocorre no mercado de forma resumida e prática.Apresentar alguns conceitos importantes do 
planejamento estratégico e como o Simulab proporciona, de forma prática, o desenvolvimento de um aluno neste 
assunto.O artigo será desenvolvido através de uma revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos 
diversos relacionados ao assunto e, também, através de uma experiência com o simulador vivenciada em uma 
turma do curso superior de Administração de Empresas.O planejamento estratégico deve ser considerado 
fundamental para o surgimento de uma organização, independente o seu nicho de mercado, imprescindível para 
a sua permanência e crescimento. O planejamento estratégico deve ter como objetivo realizar o levantamento 
dos recursos internos de uma organização e dos riscos internos e externos. Estes levantamentos podem feitos 
através de uma analise SWOT, ferramenta desenvolvida por dois professores de Harvard exatamente ara este fim  
- realizar analise de cenário com base nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização. Em seguida 
é elaborado o planejamento estratégico que discutirá o futuro da organização, formulando uma visão de futuro 
(longo prazo). O Simulab disponibiliza as informações iniciais necessárias e a cada rodada de decisões tomadas e o 
simulador realiza sua atualização demostrando a posição de mercado de todas as empresas envolvidas na 
simulação. Sem o planejamento estratégico não há base alguma para tomada de decisões, a organização fica sem 
saber que caminho seguir, desta forma, as decisões são tomadas de qualquer maneira e os ricos acabam sendo 
muito mais elevados e consequentemente a falência pode ocorrer a qualquer momento. 

 
 
 

 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO DAS EMPRESAS: UM 
ESTUDO DE CASO DA EMPRESA NATURA S.A. 

 
Bruno Gonçalves Frauches; Patricia Fernandes Frauches; Marta Aparecida Martins Queiroz 

 
A cada dia as empresas estão se tornando maiores e mais competitivas com o ambiente empresarial globalizado 
que está presente em todos os ramos de mercado. As informações são transmitidas cada vez mais rapidamente e 
isso possibilita a empresa tomar atitudes, para que possa obter melhores resultados. Da mesma maneira, as 
informações contábeis e financeiras das empresas têm recebido mais atenção dos gestores, por se tratar de 
informações tão importantes elas têm grande influência na direção da empresa e em sua tomada de decisões, 
pois elas mostram uma realidade em que não é possível ser percebida se os dados contábeis não forem 
analisados.Dada a importância da análise das demonstrações contábeis, através dos índices financeiros para a 
gestão das organizações, este trabalho visa calcular e analisar estes índices da empresa Natura S.A., para detectar 
as mudanças que ocorreram no exercício do ano de 2010 e do ano de 2011, e também, demonstrar a importância 
da análise desses índices para a tomada de decisões em uma organização.Foram utilizados os métodos de análise, 
contidos em livros sobre o assunto, para que o trabalho tivesse uma credibilidade maior. Como critério de análise, 
foram utilizados as Demonstrações Contábeis publicadas no próprio site da empresa.Mediante os resultados 
obtidos, observou-se que a empresa Natura S.A. é uma empresa sólida no mercado, devido a constância de seus 
resultados financeiros e, que em sua maioria foram satisfatórios.Através deste estudo, notou-se a importância da 
análise destes dados pelos gestores, para que possam acompanhar as constantes mudanças, e assim, utilizar estas 
informações como mais uma ferramenta de auxílio a tomada de decisões, para que a empresa possa sempre se 
destacar no mercado que é tão competitivo. 
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APLICAÇÃO MOBILE LOCAL SEARCH DE PRODUTOS 
 

Rafael Cruz Knupfer; Glauco Todesco 
 

O search engine é um software criado para auxiliar a encontrar informações armazenadas em uma rede de 
computadores. Permite que o usuário solicite conteúdo de acordo com um critério específico (keyword ou frase) 
e responde com uma lista de referências que combinam com tal critério. Quando o usuário define qual sua 
intenção local de pesquisa está realizando um local search. Em qualquer search engine, caso o usuário realize uma 
pesquisa por um determinado produto, não serão apresentadas lojas próximas a sua localização física que o 
disponibilize.O objetivo deste trabalho é especificar o desenvolvimento de um protótipo de uma aplicação mobile 
que possibilite ao usuário realizar buscas por produtos segundo sua localização física. Os resultados das buscas 
consistem em locais próximos a sua determinada localização que dispõem do produto buscado.Para o 
desenvolvimento do protótipo foram utilizadas diversas tecnologias, entre elas: Plataforma .NET, SQL Server e 
Android. O banco de dados é alimentado por uma aplicação Web (Web Crawler), sua função principal é buscar 
dados do site Buscape.com. O banco de dados é acessado por uma aplicação WCF, disponibilizando estas 
informações por intermédio de um host. O aplicativo realiza uma requisição, informando o produto buscado, as 
coordenadas de latitude e longitude e o raio de distância, então recebe uma resposta em formato XML. Os dados 
são interpretados e o usuário pode visualizá-los em uma lista ou em marcadores de um mapa.O protótipo 
apresentou os resultados como esperados. Ao realizar buscas por produtos, os resultados foram listados por 
ordem de proximidade da localização e os marcadores de cada local puderam ser visualizados no mapa do 
aplicativo.O protótipo alcançou o objetivo principal deste trabalho. Os critérios para indexação e rastreamento de 
produtos e locais podem ser aprimorados, pois os métodos de rastreamento atuais ainda não podem ser 
considerados eficazes tratando-se de lojas físicas. 
 

 
 
 

 
CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO CPC PARA AS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO. 
 

Jessica Giacomim Souza; Prof.ª Me, Marta Aparecida Martins Queiroz 

Em 2009, o CPC emitiu o Pronunciamento para Pequenas e Médias empresas, que é equivalente ao IFRS PME 
emitido pelo IASB, este determinou que desde 1º de janeiro de 2010, as empresas deveriam adequar-se ao 
Pronunciamento. Esta pesquisa investigou nos escritórios de contabilidade da cidade de São Paulo, que possuem 
o certificado PQEC, o nível de conhecimento e utilização do CPC PME, principais vantagens, desvantagens e 
fatores influenciadores da adoção. Após revisão bibliográfica, foi realizada pesquisa de campo através de 
questionários enviados via correio eletrônico para 159 escritórios, obteve-se uma resposta de 7%. Os resultados 
mostraram que a maior parte dos respondentes afirmou não ter adotado o Pronunciamento nas empresas e 
também não possuem conhecimento do CPC PME na íntegra. A maioria dos respondentes acredita que a classe 
estará preparada dentro de 1 a 4 anos. Os principais fatores apontados para não adoção das normas foram a falta 
de divulgação, orientação e treinamento, seguido por complexidade das normas. Os fatores de maior influencia 
para adoção do CPC PME foram atendimento ao CPC, seguido de Instituições Financeiras, Órgãos públicos e 
Clientes/Fornecedores externos e os fatores de menor influência foram exigência de fornecedores, seguido de 
usuários internos e exigência de clientes. As principais vantagens avaliadas pelos contadores da amostra foram a 
padronização as normas adotadas por mais de 100 países, seguido da aproximação das demonstrações 
financeiras com a real situação da empresa. As desvantagens mais preocupantes foram o aumento dos custos 
com a mão de obra especializada, seguido da dificuldade do profissional em repassar os custos (honorários) aos 
clientes. A classe precisa ser melhor informada de que o CPC PME não se refere a contabilidade internacional a 
nível de grandes multinacionais, mas sim, que se trata de uma norma para o benefício das pequenas e médias 
empresas também. 
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DESENVOLVIMENTO PARA ANDROID: UM ESTUDO DE CASO SOBRE CONSUMO DE APLICATIVOS WCF 
 

Kaywson Will Morais Fernandes Caetano; Edmar Santos 
 
Juntamente com o índice de tecnologias novas sendo lançadas, as interfaces vem sendo evoluídas para satisfazer 
seus usuários finais. Nesse contexto de evolução e crescimento que a plataforma Android surgiu. Inicialmente 
desenvolvida pela Google e posteriormente foi formado um grupo chamado de Open Handset Alliance, que são as 
empresas líderes no ramo de telefonia como a Motorola, LG, Samsung e muitas outras. Essa plataforma possui 
código fonte aberto. Permitindo assim o desenvolvimento de aplicativos para Android que tem evoluído bastante 
a ponto de ser considerado um padrão de desenvolvimento reconhecido em que obteve aceitação das 
empresas.Estudar o modelo de desenvolvimento de aplicativos voltados para a plataforma Android, 
principalmente a respeito do consumo de aplicativos Windows Communication Foundation. Os conhecimentos 
adquiridos serão aplicados a um estudo de caso voltado para a área acadêmica do UNASP campus São Paulo. 
Através desse estudo de caso será desenvolvido um aplicativo Android destinado ao acompanhamento dos 
resultados obtidos na Avaliação Institucional do UNASP nos Campus Engenheiro Coelho, Hortolândia, São 
Paulo.Estudo e compreensão dos principais conceitos, elaboração das funcionalidades e requisitos do aplicativo a 
ser estudado, desenvolvimento do aplicativo Android utilizando a metodologia ágil. Efetuar os devidos testes para 
se obter a consistência do aplicativo.O estudo proposto no trabalho foi totalmente satisfatório. Tornando assim, 
viável a implementação de aplicações Android que consumam serviços Windows Communication Foundation.A 
plataforma de desenvolvimento Android respondeu de forma desejada as expectativas elaboradas durante o 
trabalho, comprovando através do estudo feito ser uma plataforma madura independente de ser nova. 

 
 
 
 

EVOLUÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNASP-SP 
 

Patricia M. Matias de Souza; Darcy Garcia 
 
Hoje se faz importante conhecer a evolução dos alunos durante o curso de Ciências Contábeis e se podem de 
alguma forma contribuir para o crescimento da sociedade e até mesmo do país. Desta forma, entende-se que  a 
contabilidade é uma área ampla e envolve diversos aspectos dentro de uma organização contemplando  todos os 
setores. Portanto, é adequado entender que a contabilidade não gera somente dados mas também de forma 
indireta auxília na evolução da sociedade. O objetivo dessa pesquisa é verificar se a percepção  dos alunos o curso 
de Ciências Contábeis do UNASP-SP, Campus São Paulo auxília ou não na evolução do profissional e futuro 
profissional contábil. A pesquisa utilizada classifica-se como exploratória e descritiva, descritiva e de campo, 
coletanado  dados com os discentes no UNASP-SP. Comparando as respostas dos três semestres de uma forma 
geral o 1º semestre é o que mais concorda que o curso contribui para a evolução da qualificação profissional dos 
seus alunos, sendo o 7º semestre o que acha que o curso não influência diretamente nesta evolução. Nos 
resultados que foram obtidos com as análises de dados coletados entre os alunos, pode se notar que na maioria 
dos quesitos um grande percentual de alunos concorda que o curso ministrado pelo UNASP-SP tem influenciado 
numa melhor evolução e qualificação dos seus alunos, já profissionais ou futuros profissionais da área contábil. 
Verifica-se que aumentou seus conhecimentos e sanou dúvidas referentes à profissão e seu dia a dia, 
proporcionou aptidões para participar na tomada de decisão. 
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O IMPACTO DA MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA EFICAZ NO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
 

Sanla Alves Colleoni; Andrea Alves de Almeida Amorim Szoboszlay; Demetrius Saraiva Gomes 
 
A motivação é um aspecto intrínseco as pessoas, pois ninguém pode motivar ninguém. A mesma passa a ser 
entendida como fenômeno comportamental único e natural e vem da importância que cada um dá ao seu 
trabalho, do significado que é atribuído a cada atividade desse trabalho e que cada pessoa busca o seu próprio 
referencial de auto-estima e auto- identidade (BERGAMINI, 1997, p.54). Os objetivos dessa pesquisa foram a 
identificação dos tipos de motivação que são decorrentes em uma organização; a analise do comportamento da 
geração Y em relação à geração X; e a verificação referente a motivação de seus colaboradores. Foi realizado uma 
pesquisa em 11 empresas de diferentes ramos, tais como educação, consultoria, jurídica, financeira, alimentícia, 
saúde, limpeza, comércio de peças e tecnologia. 10 pessoas pertencem a geração X, e 1 pertence a geração Y. 
Como resultado relevante, pode-se verificar o grau de conhecimento motivacional percebido pelos entrevistados 
num total de 7,72. Das 11 empresas entrevistadas verificaram-se os fatores: bom ambiente de trabalho, 
reconhecimento, salários justos, premiações, benefícios, respeito mútuo e crescimento profissional. Sendo assim, 
a pesquisa demonstrou, que as empresas hoje preocupam-se mais com seus colaboradores, no quesito 
motivação, como por exemplo: ambiente de trabalho, fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos e 
valorização profissional. Entretanto, essas empresas estão em fase de desenvolvimento neste quesito, embora 
visto que, os líderes precisam ser mais motivados para que desenvolva em seus colaboradores o processo de 
motivação. 

 
 
 

 
O RELACIONAMENTO ESTRATÉGICO NA RECONQUISTA DE SEGURADOS INSATISFEITOS EM SINISTRO 

DE AUTOMÓVEIS NO GRUPO SEGURADOR 
 

Gislene Lopes de Freitas; José Nogueira de Souza; Fernando Martins Rochael 
 

Nos dias atuais, a competição é acirrada no mercado segurador, pois não existe uma diferenciação entre os 
produtos. Portanto, para as empresas se destacarem com vantagem competitiva, faz necessário identificar o nível 
de satisfação dos clientes e estudar o comportamento do consumidor para oferece produtos ou serviços que 
atendam além de suas expectativas.O objetivo do trabalho foi compreender quais as ações de relacionamentos 
estratégicos estão sendo desenvolvidas em grupo segurador para reconquistar seus clientes insatisfeitos e além 
de manter satisfeitos os demais. Neste estudo utilizaram-se técnica da entrevista semiestruturada, que por meio das 

informações obtidas transcrevemos e foi interpretado com os dados da revisão bibliográfica. A entrevista que durou 

cerca de 1 hora, foi realizada na biblioteca do campus da UNASP em SP,  foi reservada uma sala e gravada a 

entrevista.Com objetivo proposto pelo estudo, os resultados foram extraídos e coletados da entrevista e tendo um 

posicionamento com base no material teórico, fazemos as observações relevantes da entrevista.  Dentre as 
principais questões que resultou da entrevista ao responsável pela área de atendimento de venda e pós- venda, 
entre uma delas foi: Questão 01: Perguntou-se ao entrevistado, qual estratégia que a organização utiliza para 
retenção dos seus segurados? De acordo com entrevistado existe uma área responsável para renovação do 
seguro, e quando chegar próximo a data de vencimento da apólice entra em contato com o cliente ou enviam 
manuais explicativo para o melhor entendimento do cliente, e que garanta a renovação do seguro.A pesquisa 
revelou a necessidade da construção de relacionamento com cliente que segundo Sganzerlla e Ferreira (2000), 
procurar estabelecer um relacionamento cada vez mais pessoal, e procura medir o grau de satisfação do cliente, 
para evita sua insatisfação e busca sua fidelidade ao produto e marca. 
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SISTEMA DE CRIAÇÃO DE SISTEMA ESPECIALISTA 
 

Willian Teixeira Luttig; Glauco Todesco 
 
Um sistema especialista é um sistema de computador que simula a capacidade de tomada de decisão de um 
especialista humano. Capaz de trabalhar com uma grande quantidade de dados específicos de determinada área, 
ele ajuda a solucionar problemas que seriam resolvidos apenas por especialistas.Categorizado como uma subária 
da Inteligência Artificial é desenvolvido a partir da necessidade de se processar informações não 
numéricas.Desenvolver um sistema de criação de sistema especialista para ajudar tanto especialista e quanto o 
não especialista a resolverem seus problemas de uma maneira fácil e intuitiva, sem a necessidade de ter 
completo conhecimento sobre o assunto.O software foi desenvolvido através do Visual Studio 2010. Ele foi criado 
em 3 camadas dispondo da modelagem MVC (Model, View and Control). A primeira camada, a de apresentação, 
foi desenvolvida com a linguagem Asp.net, Razor, Javascript, Ajax e Jquery, seguindo da camada de negócio 
programada em CSharp e .NET 4.0. Na última camada, a de dados, foram utilizadas SQL Server 2008 e o Entity 
Model.O sistema mostrou-se eficiente para solucionar problemas que em outros casos seriam solucionados 
apenas por um especialista. Também mostrou-se capaz de apresentar conclusões sobre determinado tema, desde 
que devidamente orientado e "alimentado".Um Sistema Especialista pode melhorar a produtividade e 
desempenho de seus usuários, considerando a facilidade em tomadas de decisão, além de reduzir o grau de 
dependência que as organizações mantêm quando se vêem em situações críticas, inevitáveis, como, por exemplo, 
a falta de um especialista. 

 
 
 

SISTEMA DE SUGESTÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

Bruno de Macêdo Bergamo  
 

Atualmente o uso de um dispositivo móvel transformou-se em algo essencial no cotidiano de muitas pessoas, 
desta forma, existem cada vez mais infinidades de aplicações voltadas para diversas funções. No contexto da 
portabilidade, são ressaltados algumas implementações que sejam apropriadas para o setor de turismo, onde 
esta recebe destaque por ser uma grande atividade econômica que tende a desenvolver-se nos próximos anos.O 
trabalho consiste em desenvolver uma aplicação Android, que possibilite ao usuário decidir qual roteiro turístico 
que lhe seja mais conveniente em determinada localização geográfica, dependendo do perfil e avalições 
realizadas pelos outros usuários que recomendaram os locais visitados.De diversas metodologias de 
desenvolvimento de softwares existentes no mercado, a prototipagem evolutiva foi optada justamente pela 
priorização dos requisitos onde o código é desenvolvido inicialmente para as fases mais importantes, o qual o 
software é constantemente refinado em forte colaboração com o cliente. Por fim realizou-se todo o processo de 
desenvolvimento da aplicação onde serão incluídas etapas de testes e correções finais da aplicação e por fim a 
apresentação do projeto final.A aplicação alcançou êxito ao ser instalado em diversos smarthphones. Os serviços 
web que foram utilizados para o consumo da aplicação cliente, tanto local quanto remotamente, também 
obtiveram sucesso aos procedimentos executados.Deste modo, este trabalho apresentou um aplicativo para 
solucionar o problema exposto, seguindo a tendência de mercado na utilização de dispositivos móveis no espaço 
turístico. Com o uso da plataforma Android, possibilitou-se a mobilidade e conectividade de um celular, para 
realizar as tarefas de sugestão e avaliações de locais turísticos. 
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A AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE EM INDIVÍDUOS COM DIABETES E HIPERTENSÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO A PARTIR DOS 40 ANOS 

 
Renato Sampaio Lemos; Bruna Oliveira; Carine Gonçalves; Gabriel da Silva Alves; Gleiciane Damasio; 

Jéssica Wakin; Kimberly Fortine; Laís Dantas; Patrícia Peiter; Priscila Fortes; Elias Ferreira Porto 
 
A autopercepção é muito subjetiva, as pessoas se expressam de diferentes maneiras, podendo ocorrer uma 
alteração na resposta do seu estado de saúde, por parte do quadro de depressão existente.Avaliar a percepção de 
saúde para os indivíduos com diabetes e hipertensão de forma comparada com os nãos diabéticos assim como 
para quem tem ou não depressão.Foram avaliados transversalmente indivíduos diabéticos e hipertensos, através 
dos questionários de Beck, Ansiedade e Depressão (HAD) e um questionário formulado pelos alunos do segundo 
semestre de psicologia, com o objetivo de identificar e caracterizar a amostra estudada, os dados foram coletados 
em repartições publicas e privadas, pontos e terminais de ônibus.Foram avaliadas 176 pessoas acima de 40 anos. 
Desse total, 42 eram saudáveis, 30 eram diabéticos, 63 hipertensos e 41 hipertensos e diabéticos; destes 96 eram 
mulheres e 67 eram homens. Analisando as pessoas que possuem diabete e hipertensão concluímos que, 41,18% 
dos que consideram a saúde igual possuem depressão, 17,65% dos que consideram a saúde melhor possuem 
depressão, 5,88% dos que consideram a saúde muito pior possuem depressão, 52,94% dos que consideram a 
saúde pior possuem depressão.As pessoas que tem depressão possuem clara percepção de que a sua saúde é pior 
que as demais da sua idade; e os indivíduos que não possuem depressão consideram sua saúde igual. 
 

 
 

 
ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E O IMPACTO NA SAÚDE DAS CRIANÇAS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 
 

Claudia Siewerdt de Oliveira; Marcia Maria Hernandes De Abreu De Oliveira Salgueiro 
 
O aleitamento materno é um ato natural , que não requer custos, sendo assim pode minimizar a fome dos 
lactentes, auxiliando no desenvolvimento biológico e emocional da criança. Apesar da prática do aleitamento ser 
estimulada pelos profissionais da saúde, o desmame precoce é muito comum principalmente nas grandes 
cidades, devido a diversos fatores. A partir da década de 1980, começou-se um grande trabalho para a promoção, 
proteção e apoio do aleitamento materno exclusivo por no mínimo seis meses de idade dos recém-nascidos. 
Essas recomendações são utilizadas até hoje como elementos que favorecem a prevenção de morbi/mortalidade 
infantil associada ao desmame precoceO presente estudo teve como objetivo analisar a associação do 
aleitamento materno exclusivo como fator de proteção para alergias, diarreia, mortalidade infantil e obesidade, 
por meio de uma revisão bibliográfica.Trata-se de um estudo de revisão, onde foram coletados artigos científicos 
em português e inglês recentes, relacionados ao aleitamento materno exclusivo e o reflexo desta prática 
alimentar na saúde de crianças até a vida adulta.  O presente estudo utilizou como base de dados Scielo, Lilacs, 
Medline e livros texto.  As palavras chaves utilizadas foram: aleitamento exclusivo, obesidade, benefícios do 
aleitamento materno humano, impacto na saúde infantil, dez passos da alimentação saudável e leite humano. 
Dentre as principais doenças relacionadas ao desmame podemos citar: alergias alimentares, diarreia e obesidade, 
sendo estas, doenças evitáveis.Na maioria das pesquisas publicadas os benefícios do aleitamento materno estão 
bem estabelecidos, porém alguns grupos de pesquisa indicam a necessidade de que novos estudos sejam 
realizados para que estes benefícios se concretizem. 
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ATIVIDADE CITOPROTETORA DO EXTRATO OLEOSO DO NIM NA PREVENÇÃO DE LESÕES GÁTRICAS 
AGUDAS EM RATOS 

 
Jéssica Pereira Alhaga; Fernanda Folha da Silveira; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 

 
O estudo da fitoterapia é de suma importância para que a população faça um uso seguro das plantas medicinais e 
para que as mesmas sejam incorporadas a medicina atual. O Nim, Azadirachta indica tem sido utilizado na Índia 
como planta medicinal desde tempos antigos.Este trabalho tem por objetivo avaliar a atividade citoprotetora do 
extrato oleoso do Nim (Azadirachta indica) na prevenção de lesões gástricas agudas, induzidas por etanol e 
indometacina, em ratos.Foram usados 30 ratos da espécie Wistar (Rattus novergicus, variedade albinus), adultos 
com o peso médio de 310g. Lesões gástricas foram induzidas por etanol 75% e indometacina (20 mg/kg, 
v.o.).Após 60 minutos da administração oral do etanol 75% (1,0 mL/rato, v.o.) os ratos do grupo controle lesado 
(CL) apresentaram um índice de lesão da mucosa gástrica de 15,7 ± 5,4 (n=5) e um número de úlceras de 11,2 ± 
2,7 (n=5). No grupo teste (NIM) a administração de 0,5 mL do extrato oleoso do Nim (1,6 mL/Kg, v.o.) diminuiu o 
índice de lesões gástricas em 91 % (p<0,05) e o número de úlceras em 87,5 % (p<0,01) ambos estatisticamente 
significativos em relação ao CL. Já no teste realizado com a Indometacina o grupo CL após 6 horas da 
administração de Indometacina apresentou, índice de lesão da mucosa gástrica de 28,4 ± 12,6 (n=5) e um número 
de úlceras de 8,8 ± 3,6 (n=5). No grupo onde foi administrado o extrato oleoso de NIM houve uma diminuição 
significativa do índice de lesão gástrica em 86% (p<0,05) e do número de úlceras de 61,5%. Como controle 
positivo (CRan) foi usada ranitidina (50 mg/kg, v.o.) que reduziu índice de lesão e o número de úlceras em 
100%.Conclui-se que a Azadirachta indica (Nim) na concentração de 1,6 mL/kg é eficaz na prevenção de úlceras 
gástricas agudas, em ratos. 

 
 
 

 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE E CONDIÇÃO MENTAL DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Victor Britto Acosta; Emerson Franco; Bárbara Thais; Adriana Torres; Celina Reis; Anderson Ribeiro; 

Matiélle Pereira; Isabel Campos; Greyce Schelley; Elias Ferreira Porto 
 
Quadros de ansiedade e depressão afetam o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio 
anormal de tristeza. Sintomas como este dão uma clara percepção da perda da qualidade de saúde entre 
indivíduos usuários do transporte público.Avaliar a percepção de saúde dos indivíduos com ansiedade e 
depressão.Foram avaliados transversalmente usuários do transporte público da cidade de São Paulo através dos 
questionários de Beck, Ansiedade e Depressão (HAD), sendo o primeiro, identificação e classificação dos níveis de 
depressão; o segundo e o terceiro apenas identificando como o usuário está se sentindo.No total foram avaliadas 
238 pessoas dentre as quais 164 eram usuárias do transporte público, 42 estavam satisfeitas com esse transporte; 
94 eram homens e 144 eram mulheres; 27 pessoas declararam ter alguma doença crônica. Desse total, 25,2% 
apontam sinais de depressão. Dos entrevistados que apresentaram indícios de depressão e ansiedade 15,12% 
declararam ter sua saúde igual as pessoas de mesma idade; 3,36% declararam ter sua saúde melhor que as 
pessoas de mesma idade e 6,3% declararam ter sua saúde pior que as pessoas de mesma idade, as pessoas que 
apresentam depressão grave percebem que sua saúde é pior do que as pessoas de mesma idade (p=0,0045), a 
porcentagem de quadros de Depressão Grave nas pessoas que consideram sua saúde melhor ou muito melhor 
em relação às pessoas da mesma idade é nula.Podemos concluir, então, que os indivíduos quando estão em 
depressão percebem que sua saúde é pior do que a de indivíduos de mesma idade. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFUNGICA IN VITRO DO EXTRATO ETANÓLICO DO ALECRIM 
(ROSMARINUS OFFICINALIS LINN.) 

 
Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman; Alex Raymundo; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
A Cândida albicans é um fungo presente na mucosa intestinal, bucal e vaginal e também na superfície da pele de 
pessoas saudáveis. Porém, quando à uma queda da imunidade, ela se multiplica causando uma série de 
candidíases podendo ser classificada como o maior agente patogênico de origem fúngica. O uso de fitoterápicos 
vem sendo apoiado pelo SUS. O emprego de plantas medicinais para o tratamento de algumas doenças tem sido 
apoiado pela classe médica e por programas oficiais de saúde. No entanto muitas das plantas medicinais 
Brasileiras ainda não tiveram a adequada validação científica. Vários estudos mostram que diferentes extratos de 
alecrim tem apresentado atividade antifúngica.O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antifúngica, in vitro, 
do extrato etanólico de alecrim (Rosmarinus officinalis Linn.) frente à Candida albicans ATCC#10231.Para isso foi 
usado o método da difusão em ágar - técnica do disco com 20 µL e 40 µL do extrato e a técnica do poço com e 
100 µL de extrato. O extrato foi obtido usando-se 10g de folhas frescas do alecrim (Rosmarinus officinalis Linn.) 
em 100 mL de álcool etílico PA. Esta solução a 10% foi armazenada em geladeira durante 42 dias.Os resultados 
mostram que, extrato etanólico de alecrim a 10%, 20 µL e 40 µL, não apresentaram halo de inibição, enquanto 
que o controle positivo, disco contendo miconazol 50 µg, apresentou um halo de inibição de crescimento de 60 
mm. No entanto 100 µL formaram um halo de inibição de crescimento de 19 mm frente ao controle negativo 
etanol (15 mm).Concluímos que o Rosmarinus officinalis Linn., nas concentrações usadas neste experimento, não 
apresentou atividade antifúngica significativa.  

 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ALLIUM SATIVUM L., IN NATURA, IN VITRO. 

 
Helena Luisa de Arruda Milani; Adriana Xavier Viana; Elizabeth Cardoso de Sousa;  

Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
A utilização de medicamentos fitoterápicos vem crescendo em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou como parte do Programa Saúde Para Todos, mais estudos e 
propagação do uso de plantas medicinais regionais como maneira de diminuir os custos nos programas de saúde 
pública. O alho tem sido alvo de muitas pesquisas devido sua rica composição tornando-o eficaz no tratamento de 
diversas patologias como, por exemplo: doenças endócrinas, cardiovasculares, como antineoplásico, 
antimicrobiana, antifúngica e anti-helmíntica.O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana, in 
vitro, do extrato fresco dos bulbos de alho (Allium sativum L.), frente a microorganismos causadores de 
infecções.Para isso foi usado o método da difusão em ágar pela técnica do disco e técnica do poço com 20 µL e 
100 µL de extrato fresco de Allium sativum, respectivamente. O extrato fresco foi obtido através de maceração, e 
espremido com a ajuda de uma gaze. Foram usadas cepas padronizadas de bactérias Staphylococcus aureaus 
ATCC# 6538, Escherichia coli ATCC# 8739 e fungo Candida albicans ATCC#10231. Como controle negativo foi 
usado disco em branco e controle positivo discos comerciais contendo antimicrobianos: penicilina G 10 UI, 
amicacina 30 µg e miconazol 50 µg.Nos testes pelo método de difusão em Agar, a medida do diâmetro do halo de 
inibição variou entre 20 a 70 mm e o extrato fresco de alho mostrou considerável ação antimicrobiana, 
especialmente frente à cândida e ao estafilococcus, nas maiores concentrações.Concluímos que o extrato fresco 
de Allium sativum, in vitro, apresentou atividade antimicrobiana em ambas as técnicas frente aos microrganismos 
testados. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO AQUOSO (EA) DE LAFOENSIA PACARI A. 
ST.-HIL. LYTHRACEAE., IN VITRO. 

 
Aline Souza Santos; Aglaupyh da Silva Oliveira; Suzana Ferreira de Oliveira; Luciano Senti da Costa; 

Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
As plantas medicinais são a matéria prima na produção de fitofármacos e fitoterápicos. Esses, em sua maioria, são 
sintetizados em função das supostas manipulações de determinadas etnias e se comprovadas suas propriedades 
etnofarmacológicas são introduzidos na indústria com fins profiláticos e curativos. Investimentos em pesquisas, 
são aplicados cada vez mais, em busca de fitoterápicos com ação antimicrobiana, capazes de inibir o crescimento 
de micro-organismos patogênicos que tornaram-se resistentes a antibióticos.  A espécie vegetal da família 
lythraceae, Lafoensia pacari A. St.-Hil., é uma planta endêmica do cerrado brasileiro que exerce distintas 
atividades etnobotânicas, porém pouco se sabe sobre a veracidade de suas propriedades farmacológicas. 
Portanto, o presente trabalho teve como objetivo, avaliar a atividade antimicrobiana do extrato aquoso (EA) de 
Lafoesia pacari A. St.-Hil. Lythraceae.,in vitro.  Para isso foi usado o método da difusão em ágar pela técnica do 
disco e técnica do poço com 20 µL e 100 µL de extrato aquoso de Lafoensia pacari, respectivamente. A extração 
foi a frio durante 18 horas e utilizou-se 63g da casca e 15g de folhas para um litro de água filtrada. Foi usada esta 
quantidade a partir da indicação do preparo para uso popular. Foram usadas cepas padronizadas de bactérias 
Staphylococcus aureus ATCC# 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC #9027 e fungo Candida albicans ATCC# 
10231. Como controle negativo foi usado disco em branco e controle positivo discos comerciais contendo 
antimicrobianos: penicilina G 10 UI, amicacina 30 µg e miconazol 50 µg. Nos testes pelo método de difusão em 
Agar, somente o volume de 100 µL apresentou halo de inibição de 21,17 e 29 mm, enquanto os padrões foram 
48, 50 e 60 mm respectivamente.  Concluímos que o extrato aquoso de Lafoensia pacari, in vitro, nestas 
concentrações não apresentou atividade antimicrobiana significativa, em ambas as técnicas, frente aos 
microorganismos testados. 

 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOPROTETORA DO EXTRATO AQUOSO DA LAFOENSIA PACARI NA 

PREVENÇÃO DE LESÕES GÁSTRICAS AGUDAS, EM RATOS. 
 

Danielly Enyd Felau; Gregue Ranwey Pereira Marçal; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
A fitoterapia é um recurso terapêutico reconhecido mundialmente que vem sendo muito utilizado na 
automedicação e, devido à facilidade de acesso, pode acabar agravando seus riscos potenciais. A Lafoensia pacari 
A. St.-Hil  é uma planta frequentemente utilizada em várias regiões do Brasil como planta medicinal no 
tratamento de ulceras e como cicatrizante.Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade citoprotetora do 
extrato aquoso da Lafoensia pacari na prevenção de lesões gástricas agudas induzidas por etanol e por 
indometacina, em ratos.Foram usados 30 ratos da espécie Wistar (Rattus novergicus, variedade albinus), adultos 
com o peso médio de 310g. Após 60 minutos da indução das lesões gástricas com etanol 75% (1,0 mL/rato, v.o.) e 
seis horas da administração da indometacina (20 mg/kg,v.o.), os ratos foram sacrificados por decapitação e os 
estômagos foram retirados e analisados.O extrato aquoso da Lafoensia pacari na concentração de 250 mg/kg 
aumentou o índice de lesão e o número de úlceras gástricas agudas em ambos os métodos.Conclui-se que o 
extrato aquoso da Lafoensia pacari na concentração de 250 mg/Kg não foi eficaz na prevenção de úlceras 
gástricas agudas, em ratos. 
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AVALIAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE VEGETAIS MINIMAMENTE 
PROCESSADOS. 

 
Leideane Cristina Alves Ferreira; Rosielly Guimarães de Lemos; Enios Carlos Duarte 

 
Os alimentos minimamente processados podem ser conceituados como alimentos frescos e que passaram por 
algum tipo de modificação física como descascamento, corte, fatiamento, etc., devendo chegar à mesa do 
consumidor já higienizado de forma que esteja pronto para seu consumo. Pode haver falhas em algum momento 
do processo de maneira que estes alimentos se tornem potenciais veiculadores de doenças.Este trabalho teve por 
objetivo avaliar, na literatura em português, estudos que relatam a contaminação microbiológica de alimentos 
minimamente processados.Utilizou-se a revisão de literatura como estratégia para construção do estudo, sendo 
um estudo quantitativo, de natureza descritiva.Foi encontrado um total de 62 artigos, dos quais apenas 21 foram 
utilizados por usarem em sua metodologia alimentos adquiridos de forma já processados. No período de 2001 a 
2011, 2005 foi o ano em que mais se publicou sobre contaminação microbiológica em alimentos minimamente 
processados, sendo a região sudeste a responsável pelo maior número de estudos relacionados ao tema, com 
47,6% da produção nacional. Os vegetais mais usados para compor os estudos foram verduras e legumes, 
prevalecendo como agentes de contaminação nas análises os coliformes totais e coliformes a 45ºC.Diante dos 
resultados encontrados, mostra-se necessária a aplicação da Análise de Perigos de Pontos Críticos de Controle 
(APPCC) desde o plantio até a disposição final do produto ao consumidor, para percepção dos perigos que possam 
vir a surgir e tomadas de decisões para evita-los. Juntamente com o APPCC, é importante que se utilize as Boas 
Práticas de Manipulação (BPM) nesse tipo de alimento, evitando assim que ocorra contaminação microbiológica 
durante o processamento. 

 
 

 
CÂNCER DE MAMA E ALIMENTAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Laísley Karen Amaral Santos; Mayete Veronosi Martins;  

Márcia Maria Hernandes Abreu de Oliveira Salgueiro 
 
O câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna mais comum entre mulheres em todo o mundo e sua ocorrência 
varia amplamente entre regiões.No Brasil, pesquisadores têm relacionado o aumento dos registros de casos de 
câncer de mama ao processo de urbanização, já que a vida nas grandes cidades expõe as mulheres a fatores que 
elevam o risco para o desenvolvimento do câncer de mama, e dentre esses fatores são citados a primeira gravidez 
tardia e a obesidade (GODINHO e KOCH, 2002; GODINHO e KOCH, 2004).Investigar alguns determinantes que 
influenciam o surgimento e desenvolvimento do câncer de mama.Baseou-se numa revisão da literatura, incluindo 
na sua maioria artigos em língua portuguesa publicados entre 2002 a 2012 e também consulta a livros 
acadêmicos publicados no período de 2005 e 2010.O quadro do câncer de mama pode ser agravado pelo fato do 
diagnóstico ainda ser estabelecido, muitas vezes, numa fase tardia da doença, em especial junto às classes com 
menor poder aquisitivo e baixa escolaridade, o que influencia na prática de cuidados com a saúde. A prevenção 
secundária constitui-se como uma alternativa eficaz que pode ser realizada em várias faixas etárias e constituem 
o auto-exame da mama, o exame clínico e a mamografia. Estudos sugerem que a alimentação pode contribuir de 
forma negativa para a carcinogênese, principalmente quando o consumo se restringe a produtos gordurosos, 
carnes e produtos lácteos.Pôde-se perceber que os principais influenciadores se voltam para o consumo 
alimentar e padrões sócio-demográficos., 
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CIRCUITO DE VIDA SAUDÁVEL COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PSF/UNASP: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Rohane Ferreira da Costa; Larissa Rakel Sousa Freires; Maristela Santini Martins; Elisabete Venturini 

Talizin; Marlise de Oliveira Pimentel Lima; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman     
 
A elevada prevalência de morbidades não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial crônica, no Brasil, 
tem despertado a importância da prevenção a essas doenças através da adoção de um estilo de vida saudável. Na 
atenção básica o agente comunitário de saúde (ACS) é um elo imprescindível entre a comunidade e os 
profissionais de saúde, portanto ao capacitar o ACS sobre o estilo de vida saudável se potencializa a abrangência 
de mudanças que podem ocorrer na vida pessoal do ACS, bem como, na comunidade a que ele atende. Como 
parte das atividades do módulo de interação ensino e serviço do 3º semestre do curso de Enfermagem do UNASP-
SP, de março a junho de 2012, foi realizado o circuito de vida saudável pelos docentes e discentes, com 
orientações sobre os oito remédios naturais (água, luz solar, atividade física, nutrição, descanso, temperança, ar 
puro e confiança em Deus) como forma de restauração e manutenção da saúde física, mental e espiritual, para os 
ACSs que trabalham no PSF/UNASP, aproximadamente 350 participantes. O circuito engloba além de palestras, 
avaliação física e mental dos participantes e orientações individuais sobre quais as áreas precisam ser melhoradas 
para que a saúde possa ser preservada. A importância da prevenção de doenças e manutenção da saúde através 
de mudanças no estilo de vida deve ser objeto de contínuo treinamento para todos os profissionais que lidam 
com a saúde, em especial, para os que estão inseridos na comunidade como os ACS. 

 
 
 

 
COMPARAÇÃO DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE EM INDIVÍDUOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS 

QUÍMICAS ATRAVÉS DO TESTE HTP 
 

Patrícia Elaine Ferreira Galego; Ligia Felipe Souza Carvalho; Marinéia Aparecida Moreira; Amanda Aparecida 
Borba Dias; Flávia Helena Z. Farah 

 
O teste HTP (house-tree-person), assim como outras técnicas projetivas, estimula a projeção de elementos da 
personalidade e de áreas de conflito dentro da situação terapêutica. Com o auxílio desta ferramenta é possível 
obter informações sobre como uma pessoa experiencia sua individualidade em relação aos outros e ao ambiente 
familiar. É de se supor que pessoas com um mesmo diagnóstico clínico possam apresentar um funcionamento 
psicológico semelhante e este pode se manifestar nos resultados dos testes.A pesquisa visa comparar testes 
realizados com dependentes químicos a fim de verificar se esta suposição pode ser considerada verdadeira. Para 
a verificação, foi realizada a aplicação do teste em 17 dependentes de substâncias químicas residentes em uma 
fazenda de reabilitação em Juquitiba - SP. Desta amostra havia quinze indivíduos do sexo masculino e dois do 
sexo feminino com idade média de 34 anos.Os resultados, em geral, indicam traços comuns relacionados a 
preocupações sexuais (tanto voltado à auto-imagem quanto ao sexo oposto), agressividade e fixação no passado. 
Apresentam também contato pobre com a realidade, satisfação na fantasia e falta de controle do ego. Em 24% 
dos dependentes foram apresentados traços de organicidade e 35% apresentou traços de psicose. Pôde-se 
perceber que houve na pesquisa características semelhantes a amostra trabalhada. A ressalva que se deve fazer é 
da necessidade de se investigar se estes traços foram decorrentes ao uso das substâncias e privação social ou já 
se apresentavam anteriormente.  
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES EM FEIRAS LIVRES NA REGIÃO 
DO CAPÃO REDONDO, SÃO PAULO – SP. 

 
Maredith Luiza Martins; Daiane Soares Macedo; Márcia Lopes Weber 

 
A região metropolitana de São Paulo é o maior centro consumidor de pescado do país, sendo a feira livre um 
importante mecanismo popular de abastecimento, presente na maioria dos bairros da cidade de São Paulo.O 
trabalho objetivou identificar as condições higiênico-sanitárias da comercialização de peixes em feiras livres em 
três bairros da zona sul do município de São Paulo.A pesquisa foi realizada no período de outubro de 2011 a 
fevereiro de 2012. Os dados foram obtidos por meio de check-list baseado na legislação municipal referente às 
feiras livres, sendo preenchido por observação. A adequação obtida pelas barracas de peixe no grupo transporte e 
ambiente, comercialização e produto foram 45%, 30% e 28%, respectivamente.Os resultados obtidos mostraram 
que a legislação não está sendo cumprida, pois em nenhum dos grupos estabelecidos houve adequação superior 
a 50%, sendo que, por se tratar de um alimento de fácil deterioração e por estar cada vez mais presente na mesa 
da população é importante que as condições higiênico-sanitárias sejam observadas e adotadas.Os dados obtidos 
indicam a necessidade de conscientização dos feirantes referente aos cuidados higiênico-sanitários com as 
barracas, dos manipuladores, e dos peixes, evitando possíveis riscos à saúde dos consumidores. 

 
 
 
 

DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL CONFORME O RELATO DE ALCOOLISTAS CRÔNICOS 
 

Natália da Silva Pereira; Iolanda Machado Evangelista; Jacqueline Silva Luiz;  
Oswalcir Almeida de Azevedo 

 
De acordo com Medeiros (2008) o alcoolismo é uma doença crônica, primária que pode ser desencadeada por 
vários fatores que influenciam seu desenvolvimento e manifestações,como, genéticos, psicossociais e ambientais. 
A dependência alcoólica assume uma alta prevalência quando comparada com outras doenças e atualmente 
representa, em termos nacionais, um dos maiores problemas de saúde pública (BRASIL, 2004). Uma das formas 
mais eficiente de se recuperar um alcoolista é através do Alcoólicos Anônimos que existe desde 1935.Investigar 
os fatores que motivaram o uso do álcool, os componentes sociais e a perspectiva de vida frente à questão do 
alcoolismo; Identificar motivos do contato com o álcool;Conhecer as dificuldades encontradas pelos alcoolistas 
para abster-se do álcool; Conhecer impacto social percebido pelos alcoolistas do grupo; Conhecer as perspectivas 
para o futuro, entre os usuários do grupo em tratamento.Um estudo descritivo de representação social. Foi 
desenvolvido em uma unidade de Alcoólicos Anônimos denominada Grupo Reconstrutores de Vida, no Capão 
Redondo, onde se reúnem semanalmente cerca de 20 pessoas de idades variadas, de ambos os sexos, 
empregados e desempregados, recebendo usuários da localidade e de comunidades vizinhas, através de 
entrevistas semiestruturadas e gravadas. O método de analise é o “O Discurso do Sujeito Coletivo” de Lefèvre e 
Lefèvre (2000).Na maioria dos relatos, pode-se observar que o contato com o álcool, seja direta ou 
indiretamente, na infância através da família, foi um fator importante na vida dos alcoolistas em tratamento, 
como observado por Gonçalves e Galera (2010).Entre os entrevistados, observou-se que o primeiro contato com 
o álcool foi através da família, e frequentemente desde a infância, por curiosidade. No decorrer do estudo 
observamos que o alcoolista que quer livrar-se do vício passa por uma prova muito dura: abstinência, 
restabelecer um bom convívio com entes queridos e reinserção social. 
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA LÚDICA 
 

Diva Carmem de Freitas; Ana Carolina de Almeida; Odete Santelle 
 
A importância de uma alimentação adequada do ponto de vista nutricional é indiscutível para assegurar a 
manutenção da saúde e do bem estar do indivíduo. A alimentação equilibrada na fase escolar torna-se um fator 
importante uma vez que os hábitos alimentares estão sendo moldados, podendo estes serem seguidos durante 
toda a vida.Elaborar e aplicar um jogo de cartas de alimentos para orientar a composição de lanches saudáveis.O 
estudo foi de corte transversal com a utilização de uma estratégia lúdica para educação nutricional de crianças do 
ensino fundamental, com idade entre 7-10 anos. A amostra incluiu 24 crianças, de ambos os sexos, do segundo ao 
quarto ano de uma escola de ensino privado no município de Itapecerica da Serra, estado de São Paulo. A 
intervenção constou da aplicação de uma estratégia lúdica onde os alunos deveriam compor um lanche ideal, 
utilizando um jogo de cartas com cores indicando os alimentos de acordo com o grupo a que pertencem: amarelo, 
verde, vermelho, correspondendo a laticínios, frutas e cereais. O lanche deveria combinar 1 carta de cada grupo 
para formar um lanche equilibrado em nutrientes e seu total de pontos deveria apresentar média de 250 kcal 
(pontos de energia).Os objetivos foram alcançados, pois as cartas com os alimentos representando as diferentes 
fontes de nutrientes despertou muito interesse, empolgação e muito prazer para as crianças. O uso das cores 
para identificar a combinação de um lanche saudável mostrou-se efetiva porque foi de fácil compreensão para o 
aprendizado.O uso desta estratégia de educação em nutrição para crianças possibilita uma melhor assimilação 
sobre uma alimentação saudável e equilibrada e sugerimos que essa proposta seja aprimorada em futuras 
intervenções educativas em nutrição. 

 
 
 
EFEITO DA MUCILAGEM DE BABOSA (ALOE VERA), IN NATURA, NO PESO E COLESTEROL PLASMÁTICO 

DE RATOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERLIPÍDICA 
 

Mireya Melo Devai; Shirley Beatriz Koch; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
A dislipidemia vem surgindo como um dos mais importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares que 
são responsáveis por 30% do coeficiente de mortalidade em todo o mundo. Estudos revelam que a diminuição 
dos níveis do colesterol total e LDL colesterol está associada a uma menor incidência de eventos 
cardiovasculares.O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da mucilagem de babosa (Aloe vera), in natura, sobre o 
peso e colesterol plasmático de ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica.Foram usados 40 ratos machos, da 
linhagem Wistar, pesando aproximadamente 328 gramas. A duração do experimento foi de oito semanas. 
Durante as primeiras quatro semanas tivemos dois grupos: ração normal (RN1, n=10) ração hiperlipidica (HL1, 
n=30). Após esse período o grupo RN1 continuou com a ração normal até ao final do experimento e o grupo HL1 
foi subdividido em três grupos: grupo controle – ração hiperlipídica (HL2, n=10); grupo ração hiperlipidica + 
sinvastatina 5,0 mg/Kg/dia v.o., (HLS, n=10) e grupo teste, ração hiperlipidica + babosa 1,69 g/Kg/dia, v.o., (HLB, 
n=10).Após oito semanas a ração hiperlipídica promoveu o aumento do peso corporal em 11,7% (p < 0,01) e 
aumento de colesterol em 26,6% (p < 0,05) em relação ao grupo RN1 O grupo que usou a mucilagem de babosa 
apresentou uma redução do peso corporal de 13,3% (p < 0,001) e dos níveis de colesterol plasmático de 16,8% (p 
< 0,05) em relação ao grupo HL2. Já o grupo controle que usou sinvastatina apresentou diminuição de peso de 
9,3% (p < 0,05) e aumento de colesterol plasmático de 5,8%. Concluímos que a mucilagem de Aloe vera (babosa) 
na concentração de 1,69 g/Kg/dia, via oral, é eficaz na promoção da diminuição do peso e do colesterol 
plasmático de ratos Wistar. 
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EFEITO DA SEMENTE DE LINHAÇA NA REDUÇÃO DO PESO E COLESTEROL EM RATOS SUBMETIDOS À 
DIETA HIPERLIPÍDICA 

 
Tiago Batista De Oliveira; Xênia Abgail Dos Santos; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 

 
Doenças cardiovasculares são as principais causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo.Este estudo tem 
como objetivo avaliar a eficácia da semente de linhaça na redução de peso e colesterol plasmático de ratos 
submetidos a uma dieta hiperlipídica.Foram usados 40 ratos machos, da linhagem Wistar, pesando 
aproximadamente 328 gramas. A duração do experimento foi de oito semanas. Durante as primeiras quatro 
semanas tivemos dois grupos: ração normal (RN1, n=10) ração hiperlipídica (HL1, n=30). Após esse período o 
grupo RN1 continuou com a ração normal até o final do experimento e o grupo HL1 foi subdividido em três 
grupos: grupo controle – ração hiperlipídica (HL2, n=10); grupo ração hiperlipídica + sinvastatina 5,0 mg/Kg/dia 
v.o., (HLS, n=10) e grupo teste, ração hiperlipídica + 15% de linhaça moída, (HLL, n=10).Após oito semanas a ração 
hiperlipídica promoveu o aumento do peso corporal em 11,7% (p < 0,01) e aumento de colesterol em 26,6% (p < 
0,05) em relação ao grupo RN1. O grupo que usou a ração hiperlipídica acrescida de 15% de linhaça moída 
apresentou uma redução do peso corporal de 3,6% e dos níveis de colesterol plasmático de 20,6% (p < 0,05) em 
relação ao grupo HL2. Já o grupo controle que usou sinvastatina apresentou diminuição de peso de 9,3% (p < 
0,05) e aumento de colesterol plasmático de 5,8%. Concluímos que o acréscimo de 15% de linhaça na ração 
hiperlipídica (9,5 g/ Kg/dia) foi eficaz na promoção da diminuição do colesterol total de ratos wistar. 

 
 
 

EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NO AUMENTO NO CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES ENTRE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM EMBU DAS ARTES 

 
Luana Nair de Oliveira; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
A promoção de saúde através da alimentação e nutrição é fundamental para o desenvolvimento humano com 
qualidade de vida e cidadania.E como estratégia de promoção da saúde, a alimentação saudável tem grande 
importância para enfrentar os problemas alimentares de saúde pública como a fome, a má nutrição e os agravos 
relacionados ao excesso de peso.Para a saúde pública, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes (FVL) 
tem sido um dos principais desafios da atualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).O baixo consumo de FVL 
também está associado ao risco de adquirir doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (PALMAI et al., 2009).  
Como forma de prevenção das DCNT na fase adulta, programas de educação nutricional vêm sendo criados em 
vários países.Verificar os efeitos de uma intervenção nutricional no consumo de frutas, verduras e legumes entre 
estudantes do ensino fundamental I de uma escola do município de Embu das Artes- SP.Estudo de intervenção, 
onde avaliou-se o consumo de frutas, verduras e legumes pelos estudantes antes da intervenção, após uma 
semana e também após um mês.Participaram da pesquisa em média 332 estudantes. Após uma semana da 
intervenção, observou-se aumento no consumo de frutas de 900g, de verduras diminuição de 300g e aumento de 
960g de legumes. Após um mês da intervenção verifica-se aumento de 400g de frutas, diminuição de 100g para 
verduras e aumento de 80g para os legumes.  Após a intervenção, os estudantes consumiam 79g de frutas, 7g 
para legumes e 10g para verduras.A intervenção nutricional, apesar de ser pontual foi fundamental para dar início 
à modificação do consumo alimentar de frutas, verduras e legumes. Os resultados reforçam a necessidade de 
realizar intervenções sistemáticas, com a participação da família, professores e  comunidade escolar para 
promoção de modificações no consumo alimentar. 
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INFERÊNCIAS DAS RESTRIÇÕES ALIMENTARES E O USO DE MEDICAMENTOS PARA 
DESENVOLVIMENTO NO QUADRO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. 

 
Francyê Francys Rosa; Brenda Kristina de Melo Vieira & Camila de Souza Garcia Viana; Hellen dos 
Santos Mendonça & Lucia da Silva Lima; Mussungo Esteves Caneca Macuanda & Ruth Dina Bejar 

Peralta; Sara Ruth & Simone Vasconcelos de Araujo; Elias Ferreira Porto 
 
A diabetes e hipertensão são doenças comuns à sociedade. Os tratamentos geralmente estão ligados a 
medicamentos e a restrições alimentares que podem causar depressão ou ansiedade.Avaliar a relação de 
restrição alimentar com depressão e ansiedade, verificar se pessoas que tomam um ou mais medicamentos tem 
maior risco de ansiedade.Foram avaliados diretamente hipertensos e diabéticos acima de 40 anos na cidade de 
São Paulo, através dos questionários de Beck, em que avalia e classifica os níveis de depressão e ansiedade. E 
foram utilizados também os testes para identificação de como o indivíduo esta se sentindo, chamado hospital 
Anxiety Depression (HAD). Foram avaliadas ao todo 176 pessoas, das quais 92 não possuem restrições 
alimentares ou não seguem as recomendações médicas. Já 84 indivíduos têm restrições alimentares, entre estes 
25 apresentavam algum sintoma referente depressão. 11 delas relataram que se sentem mais ansiosas diante das 
situações, seis se sentem tristes, três relataram que sentem algum tipo de frustração e três dos entrevistados 
disseram ficar estressados diante dessas situações de restrições. Há também aqueles que declaram ter um misto 
de sentimentos negativos, sendo cinco dos entrevistados. Para os que utilizam medicamentos controlados, temos 
o total de 138, destas 33 foram identificados níveis de depressão de moderada a grave, 105 delas não tem 
depressão.Podemos concluir que as pessoas com restrições alimentares ou que utilizam medicamentos, não 
necessariamente apresentam algum nível de depressão, porém mostram na maioria dos casos sintomas como 
disforia. 
 

 
 

INFLUENCIA DE  DOENÇAS CRÔNICAS PREVIAS NO DESENVOLVIMENTO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE 
 

Karen Lukiany Gomes; Alana Alexandre, Cristhof Karklin; Camila Moyano, Cibele Marques, Domingas 
Medonça; Fabiana Sousa, Gabriela Semesin, Jéssica Pedroso; Lorrani Leite, Marina Hosana Machado, 

Vanice Marx; Elias Ferreira Porto 
 

A depressão e a ansiedade tem se tornado muito comum nos dias atuais, ao que parece a prevalência está 
aumentada entre portadores de doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, obesidade e dislipidemia.desse 
trabalho foi avaliar o índice de ansiedade e depressão em indivíduos com diagnostico de doenças crônicas, 
comparativo a indivíduos saudáveis.Este é um estudo transversal, o qual foi avaliado usuários e não usuários do 
transporte público da cidade de São Paulo, foram excluídos indivíduos que apresentam previamente doenças 
psíquicas que estão ou não controladas, com doenças neurológicas que o incapacita ser avaliado. Para realizar as 
avaliações foi utilizado o inventário de BECK, e o HAD, e um questionário elaborado pelos estudantes de 
psicologia do segundo semestre do UNASP-SP, os dados foram coletados em terminais e ponto de ônibus, 
estações de trem e metroForam entrevistadas 164 e 74 indivíduos usuários e não usuarios do transporte público 
da cidade de São Paulo respectivamente.  Destes 144 eram mulheres, sendo que 211 dos entrevistados não 
tinham  doença crônica e 27 indivíduos declaram ser portador de alguma doença crônica. Entre os  que 
declararam ter  doença crônica 11% indivíduos tinham depressão, e 12,14% ansiedade, semelhantemente os não 
portadores de doença 11% e 12 tinham depressão e ansiedade, respectivamente. Dentre os entrevistados que 
possuem doença 33,3% tem depressão grave, 66,6% depressão moderada, 14,8% disforia. Para quem não tem 
doença crônica, 4,7% tem depressão grave, 4,7% moderada, 13,7% disforia. O risco para depressão grave é  OR 
3.4 IC (2,1 a 3.7) maior para o grupo com doenças crônicas.Conclusão: a prevalência foi de depressão e ansiedade 
foi semelhante para os dois grupos, mas o grupo com doenças crônicas tem maior gravidade. 
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MANIFESTAÇÃO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PESSOAS COM DIAGNÓSTICOS DE DIABETES E 
HIPERTENSÃO 

 
Anny Caetano; Arnaildo Costa, Isabela Saldanha; Juliana Nery, Juliana Reis, Natali Daniel; Reginaldo 

Magar, Suellen Maforte; Elias Ferreira Porto 
 

Na sociedade moderna a prevalência e incidência de diabetes e hipertensão têm aumentado gradativamente nos 
últimos anos podendo ocorrer à manifestação de ansiedade e depressão em determinados casos, provocando 
uma mudança no estilo de vida. avaliar a relação entre tempo de diagnóstico da doença com o surgimento de 
ansiedade e depressãoforam avaliados aleatoriamente indivíduos saudáveis, diabéticos e hipertensos da  cidade 
de São Paulo através dos questionários de Beck, (HAD), e um questionário formulado pela turma CC21B do curso 
de Psicologia do UNASP.  O primeiro identifica e classifica apenas os níveis de depressão; o segundo é utilizado 
para verificação dos níveis de ansiedade e depressão e o terceiro é formulado para a identificação do individuo, 
tempo de diagnóstico da doença, uso de medicamentos e restrições alimentaresForam entrevistadas 176 
pessoas, dentre as quais 96 mulheres, 13 não identificaram o gênero. Trinta pessoas declararam ter diabetes,  
entre elas 11 não possuem depressão e 19 (63,3%) possuem algum tipo de depressão: 11 (36,6%) classificadas 
com disforia, sete (23,3%) com depressão moderada a grave e uma (3,3%) com depressão grave. Sessenta e três 
pessoas declararam possuir hipertensão e entre elas 40 não possuem depressão e 23 (36,5%) pessoas possuem 
algum tipo de depressão: seis (9,5%) classificadas com disforia, nove (14,2%) com depressão moderada a grave e 
oito (12,6%) com depressão grave. Quarenta e uma pessoas declararam possuir hipertensão e diabetes 
associados e entre elas 19 não possuem depressão e 21(51,2%) possuem algum tipo de depressão: 13 (31,7%) 
classificadas com disforia, quatro (9,7%) com depressão moderada a grave, quatro (9,7%) com depressão grave e 
uma (2,4%) não preencheu devidamente o questionário. Quarenta e duas declararam ser saudáveis  Conclusão O 
tempo de diagnóstico de doenças como diabetes e hipertensão não influenciou no surgimento de ansiedade e 
depressão 

 
 
 

PRESENÇA E NÍVEL DE ESTRESSE E SINTOMAS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS DE ALUNOS, DE CURSOS 
SUPERIORES NOTURNOS, DA ZONA SUL DE SÃO PAULO. 

 
Sámara Lopes Ninahuaman; Vilma Cristina Gomes de Andrade; Maria Angelica Monteiro;  

Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
O predomínio do período noturno no ensino superior merece atenção quanto à caracterização do seu estudante, 
embora, inexistam estatísticas oficiais que discutam sua condição socioeconômica, sexo, faixa etária, atividades 
diárias e outros atributos pessoais. No entanto, além de se pensar nos benefícios de um curso noturno, deve ser 
lembrado que existem as dificuldades enfrentadas por estes estudantes no desenrolar da graduação, como 
tempo reduzido com a família, obstáculos contrários ao exercício do estudo extraclasse, dificuldade de 
aprendizado, muitas vezes relacionada com a carga horária de trabalho, sono reduzido e nível elevado de 
estresse. Este estudo teve como objetivo investigar a presença e o nível de estresse e os sintomas físicos e 
psicológicos de alunos de cursos superiores noturnos. Estudo transversal com 47 alunos de seis cursos noturnos 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo com idade variando entre 16 e 55 anos. Utilizou-se como 
instrumentos de aferição o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) que visa identificar se o 
individuo possui sintomas de estresse, o tipo de sintoma predominante e a fase em que se encontra e o Self 
Reporting Questionnaire (SRQ-20) que avalia sintomas positivos ou negativos de transtornos não psicóticos. A 
análise dos resultados indica que os sintomas de estresse estão presentes na maioria dos alunos dos cursos 
noturnos, sendo destes 70% na fase de resistência o que indica que estes indivíduos estão sofrendo estresse já há 
algum tempo, mas estão resistindo, se, porém, a fonte de estresse continuar e estes indivíduos não receberem 
apoio poderão evoluir para a fase de quase exaustão. A sintomatologia predominante foram os sintomas 
psicológicos. 43% dos alunos apresentaram sintomas positivos no teste de SRQ-20. Estes dados sugerem a 
elaboração de programas de profilaxia e de tratamento do estresse específico para os alunos dos cursos 
noturnos. 
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE ENTRE HOMENS E MULHERES QUE USAM E N?O O 
TRANSPORTE P?BLICO. 

 
Jéssica Machado; Adriana Salomão dos Santos; Alezandra Géssica S. Pinheiro; Christiane Testaguzza 
Carlin; Paulo Roberto P. da Silva; Raimunda Rosimere do Nascimento; Rodolfo Mendonça Pereira;  

Elias Ferreira Porto 
 

A depress?o e a ansiedade s?o doen?as que est?o presentes em cerca de 121 milh?es de pessoas  e s?o  
caracterizadas por serem doen?as que alteram o equil?brio do ser; existem grupos que s?o mais suscept?veis ao 
desenvolvimento desta doen?a.Avaliar a preval?ncia de depress?o e ansiedade entre homens e mulheres 
usu?rios do transporte p?blico da cidade de S?o Paulo.Para a coleta de dados foram utilizados os question?rios de 
Beck e Ansiedade e Depress?o, que ocorreu obedecendo ?s devidas orienta??es de preparo e aplica??o, e o 
question?rio de identifica??o, formulado pelos alunos da turma CC21A, do Centro Universit?rio Adventista de S?o 
Paulo (UNASP), vinculada ? disciplina de Estat?stica Aplicada ? Psicologia I, focando os requisitos necess?rios para 
a identifica??o dos homens e mulheres objetos da pesquisa que ocorreu por meio de abordagem, com a aplica??o 
do raport, procedida pela aplica??o dos testes. Este? um estudo transversal no qual foram avaliados 240 
indiv?duos com idade m?dia de 33,3?10,4 anos. Dos quais 145 mulheres e 95 homens. Sendo que as mulheres 
com idade m?dia de 33,3?10,2 e os homens com 33,7?10,7; as mulheres apresentaram m?dia de 5,6?4,0 e os 
homens de 4,7?3,4 pontos para o quesito Depress?o; a Disforia ? apresentada em 8,4% das mulheres e em 17% 
dos homens; respectivamente 6,2% e 5,2% de Depress?o Moderada para mulheres e homens; quanto ? 
Depress?o Grave, 6,9% e 3,1% para mulheres e homens; j? para a Ansiedade as mulheres apresentaram m?dia de 
7,2?4,2 e os homens de 6,2?3,4; enquanto para o Beck as mulheres e os homens apresentaram m?dia 11,1?10,2 e 
9,3?8,2 (p=0,08) respectivamente.Os resultados nos levam a concluir que a ansiedade e depress?o entre 
mulheres e homens s?o semelhantes, embora a depress?o entre as mulheres estivesse em estadiamento mais 
grave. 

 
 
 
 
 

RECEITAS A BASE DE SOJA: ELABORAÇÃO E TESTE DE ACEITABILIDADE 
 

Rute de Oliveira Santos; Odete Santelle 
 

A soja é uma leguminosa rica em proteína e importante em produção sob cultivo extensivo. E um alimento 
funcional, que traz grandes benefícios a saúde.O objetivo deste estudo foi elaborar receitas à base de soja e testar 
sua aceitabilidade.Foram desenvolvidas e testadas dez preparações à base de soja. Trinta e dois sujeitos de 
ambos os sexos, estudantes universitários e docentes da Universidade Adventista de São Paulo- UNASP atuaram 
como provadores. O valor nutricional das amostras foram analisados através do programa software Avanutri®. As 
preparações foram julgadas em relação ao sabor, utilizando a escala FACT que atribui de 1 à 9 pontos.O índice de 
aceitabilidade foi identificado através das notas atribuídas e demonstrou que a maioria das preparações (80 %, 
8/10) foi bem aceita pelos sujeitos.Este estudo pode comprovar que um alimento altamente nutritivo como a soja 
pode ter o consumo aumentado entre a população brasileira à partir de receitas que promovam melhor a sua 
palatabilidade. 
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RELAÇÃO DO STRESS, ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO TRANSPORTE 
PÚBLICO EM SÃO PAULO 

 
Elias Porto; Bruna Vernice, Stephanie Oliveira; Bruna Dutra, Claudia de Souza, Diana Freitas; Patrícia 

Muniz, Thays Silvério, Juliana Agra; Vanessa Marques, Alessandra Alves, Michelle Dias;  
Elias Ferreira Porto 

 
 
O ambiente estressante é um fator de risco e determinante para desenvolvimento da depressão.Avaliar se o 
número de horas em uso do transporte público é um fator determinante para o surgimento de ansiedade e 
depressão.Pesquisa realizada pelos discentes do 2º Semestre turma CC21A, vinculado à disciplina de Estatística 
Aplicada do curso de Psicologia do UNASP, a amostra foi composta por indivíduos que não utilizam e que utilizam 
diariamente o transporte público, os dados foram coletados em terminais, pontos de ônibus e instituições 
escolares; foram utilizados os questionários de Beck contendo 21 questões e Índice de Ansiedade e Depressão 
(HAD) contendo 14 questões e mais um questionário elaborado em sala contendo 9 questões.Foram 
entrevistados 239 indivíduos sendo 144 mulheres com idade entre 18 a 77 anos; 72 não utilizam transporte 
público e 167 utilizam; dentre os que não utilizam 83,7% não tem depressão, 6,7% tem disforia e 9,4% tem 
depressão moderada; e 9% apresentam ansiedade. Dentre os que utilizam até 2h, 72,1% não tem depressão, 
10,1% tem disforia, 3,7% tem depressão moderada e 3,9% tem depressão grave; 60% não apresentam ansiedade 
e 19% apresentam. Dentre os que utilizam de 2-4h 68,4% não tem depressão, 24,5% tem disforia, 7% tem 
depressão moderada; 7% tem ansiedade. Dentre os que utilizam mais de 4h 71,4% não tem depressão, 21,4% tem 
disforia, 0% tem depressão moderada e 7,1% tem depressão grave 9% tem ansiedade.Concluiu-se que indivíduos 
que utilizam transporte público até 2h apresentam índices mais altos de ansiedade e depressão do que as que 
utilizam mais de 4h e das que não utilizam. 

 
 
 

 

RELAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES E A ESCOLARIDADE DOS PAIS DE UMA 
ESCOLA MUNICIPAL EM EMBU DAS ARTES 

 
Sara Barboza De Souza; Talita Araújo Martins; Márcia Maria Hernandes de Abreu De Oliveira Salgueiro 

 
Os índices de obesidade vêm aumentando nos últimos anos, e pode ser que o grau de escolaridade dos pais tenha 
influencia nesse aumento.Avaliar o estado nutricional de estudantes do Ensino Fundamental I, em uma Escola do 
Município de Embu das Artes e relacionar o estado nutricional com o nível de escolaridade dos pais.Foram 
avaliados 204 estudantes entre 7 e 11 anos. Foram medidos o peso e altura para calcular o Índice de Massa 
Corporal (IMC). Para avaliação do estado nutricional utilizou-se o programa da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) AnthroPlus versão 1.0.3.0., para a classificação do estado nutricional utilizou-se as curvas da OMS (2007), 
representadas por percentis de IMC para idade, e para análises estatísticas utilizou-se o teste de normalidade de 
D’Agostino & Pearson e teste do qui-quadrado. Os dados de escolaridade dos pais foram coletados no prontuário 
dos estudantes.Verificou-se que 70% de estudantes encontravam-se em estado de eutrofia, 24% com excesso de 
peso e 6% com baixo peso. Em relação à escolaridade de pais houve uma significante associação (p<0,05) entre ao 
grau de escolaridade da mãe, onde a maior escolaridade implicou em valores mais baixos de IMC de seus 
filhos.Conclui-se que houve um maior índice de estudantes eutróficos, mas houve índices de baixo peso, 
sobrepeso e obesidade.  A escolaridade da mãe teve influencia significante no estado nutricional dos estudantes. 
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RELATO DE ATIVIDADE EXTENSÃO “FEIRA KIDS” JUNTO A UMA COMUNIDADE NA ZONA SUL DE SÃO 
PAULO 

 
Leila Lima da Silva; Juliana de Souza Gonçalves; Luciano Senti da Costa;  

Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 
 
Às crianças devem ser ensinados, já em pequeninas, os rudimentos de fisiologia e higiene, por meio de lições 
simples e fáceis. Devem compreender a importância de se prevenirem contra as doenças pela preservação do 
vigor de cada órgão, e importa que sejam instruídos na maneira de tratar as enfermidades e acidentes comuns. O 
objetivo é ensinar as crianças a importancia do estilo de vida saudável como forma preventiva e incentivá-los a 
mudarem alguns hábitos e adquirirem outros saudáveis. A atividade "Feira Kids" usa como base o manual de 
saúde para crianças “Expo Saúde Kids” preparado pela Associação Paulistana da IASD. A abordagem foi qualitativa 
onde participaram sessenta e seis crianças com idade entre quatro e onze anos, residentes em uma comunidade 
da zona sul de São Paulo. O programa organizou-se em oito espaços diferente chamados de estações com a 
participação dos Amigos do Riso que foram os responsáveis por coordenar esta atividade e estavam 
caracterizados de palhaços. As atividades foram apresentadas de forma lúdica e variaram entre: luz solar, 
alimentação, ar puro, água, repouso, exercício físico e conhecer Jesus. Em cada estação as crianças conheceram 
atitudes simples e importantes para uma vida mais saudável e feliz. As crianças mostravam grande desejo de 
aprender, percebia-se que ficavam encantados e empolgados em participar de cada dinâmica realizada. As 
famílias também serão influenciadas de forma direta por crianças que, ao aprenderem as atividades propostas 
colocam-nas em prática imediatamente. Por outro lado os jovens envolvidos nesta atividade se sentem úteis e 
conseguem colocar em prática o aprendido em sala de aula. Este programa não só atingiu as crianças, mas 
também seus pais e os Amigos do Riso, pois como eles mesmos dizem “aprendemos que não importa o local e 
nem o lugar, quem faz o ambiente somos nós”. 

 
 
 

RELATO DE ATIVIDADE EXTENSÃO FEIRA DE SAÚDE “CIRCUITO DE VIDA SAUDÁVEL” JUNTO A UMA 
COMUNIDADE NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Maria Cidelma Costa Silva; Luciano Senti da Costa; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman 

 
O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 
2011-2022, define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter 
as DCNT nos próximos dez anos. As DCNT atingem fortemente camadas pobres da população por isso a 
importância de alertar a população de doenças silenciosas e também tirar dúvidas de temas como hipertensão, 
diabetes, alimentação, etc. A meta é promover “Circuitos de Vida Saudável” para capacitar a comunidade a atuar 
na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. A Feira de Saúde do UNASP é um projeto de extensão promovido 
pelo Centro Universitário Adventista, com a participação voluntária dos alunos que se dedicam a promoção da 
saúde da comunidade atendida. A partir deste ano foi incorporado ao projeto o Circuito de Vida Saudável 
baseado no programa H.E.R. Health Education Resources que trabalha com a prevenção de doenças baseada nos 
oito fatores principais relacionados e a saúde física, emocional e espiritual. Cada fator é trabalhado em detalhes 
usando uma combinação de pôsteres de saúde com informação médica atual, exames médicos e aconselhamento 
sobre saúde. No final do Circuito o participante já sai com os resultados dos diferentes exames realizados: pressão 
arterial, peso, altura, IMC, % gordura corporal, circunferência abdominal, relação cintura quadril, taxa de fluxo 
expiratório máximo, Step-Test de Harvard para avaliação da capacidade física e calculo da idade biológica. A feira 
é um momento de troca de conhecimentos, pois a população da comunidade recebe orientações sobre estilo de 
vida saudável, de como é possível melhorar a saúde com pequenas mudanças diárias. Os estudantes têm a 
oportunidade de sair de dentro do ambiente acadêmico onde trabalham a maior parte do tempo com teoria para 
a realidade da sociedade muita vezes carentes de atenção e orientação. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: 10 ANOS DO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA SAÚDE DA MULHER NA 
POLICLÍNICA DO UNASP 

 
Talizin, Elisabete Venturini; Rocha, Ivanilde Marques da Silva; Halana, Mayra Loeschner;  

Morgado, Evelyn; Rocha, Ivanilde Marques da Silva 
 
Uma das ênfases atuais na atenção à saude é a promoção da saúde e prevenção de doenças. O Curso de 
Graduação em Enfermagem do UNASP pensando em preparar seus alunos para essa atividade e também levando 
em consideração o papel social que desempenha na comunidade, propôs um projeto de extenção universitária 
com ênfase na promoção da saúde da mulher.Relatar a experiência sobre os 10 anos da implantação do 
consultório de Enfermagem com ênfase na Saúde da Mulher na Policlínica do UNASP.Trata-se de um relato de 
experiência.O projeto de extensão universitária teve início no primeiro semestre de 2002, e tem como objetivo 
promover assistência de enfermagem à saúde da mulher com ênfase na promoção da saúde. A população 
atendida são mulheres moradoras das comunidades adjacentes ao UNASP. São oferecidas consultas de 
enfermagem individuais com horário marcado. Durante as consultas é dado orientações sobre o auto-exame das 
mamas, realizado o exame clínico das mamas, o exame clínico ginecológico  e coleta de citologia oncótica (Exame 
de Papanicolaou). As atividades são realizadas por docentes e discentes do Curso de Enfermagem do UNASP. Os 
exames de citologia oncótica são realizados em parceria com a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP). Nesses 
10 anos foram realizados aproximadamente 1.539 atendimentos.Acredita-se que as atividades realizadas no 
consultório de Enfermagem têm contribuído para promover à saúde da mulher na comunidade adjacente ao 
UNASP. O projeto também tem proporcionado um campo de estágio aos alunos do Curso de Graduação em 
Enfermagem, Pós-Graduação e para iniciação científica. 
 
 
 

 
 

SENSIBILIDADE DO COPÉPODO BENTÔNICO NITOKRA SP EM DIFERENTES VALORES DE PH 
 

Jéssica Batista dos Santos; Milena Arifa Gimenez; Leticia Pires Zaroni; Marcia Regina Gasparro; 
Eduinetty Ceci Pereira Moreira de Sousa 

 
Os copépodos bentônicos vêm sendo utilizados em ensaios ecotoxicológicos pela sua sensibilidade, ampla 
distribuição e possibilidade de cultivo em laboratório. Essa utilização amplia a necessidade de conhecer a resposta 
do organismo á diversas variáveis, para garantir a confiabilidade dos resultados dos ensaios.Com este intuito, o 
presente estudo pretende avaliar a sensibilidade do copépodo bentônico Nitokra sp a diferentes valores de pH.O 
ensaio crônico foi feito com a exposição de fêmeas ovadas de Nitokra sp aos valores de pH de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um 
grupo controle, feito com água utilizada no cultivo dos organismos; para cada valor foram feitas cinco réplica cada 
uma com 10 fêmeas, para avaliação da taxa de eclosão de ovos.Os resultados parciais demonstram uma menor 
taxa de eclosão em pH mais ácido, com valor médio de eclosão de 0,9 ovos/fêmea em pH4 e 2,64 em pH5, 
chegando ao mínimo de 0,2 ovos/fêmea em uma réplica de pH4. Foi observado uma maior eclosão de ovos com o 
aumento do pH, com valor médio (ovos/fêmea) de: 6,17 em pH6; 4,23 em pH7; 6,02 em pH8 e 5,24 em pH9; 
alcançando o máximo de eclosão de 9 ovos por fêmea em pH6. Os resultados do grupo controle (pH 8,15) 
demonstraram maior taxa de eclosão, com um valor médio de 7,17 ovos/fêmea, sendo encontrado o máximo de 
eclosão de 10 ovos/fêmea em uma das réplicas.Podemos concluir que há uma diminuição na eclosão de ovos em 
pH mais ácido e maior eclosão com aumento do pH. 
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A ARTE DA COMUNICAÇÃO NA FAMÍLIA: MITO OU DESAFIO 
 

Diana Dantas de Andrade; Jessica Costa; Eva Vilma; Gabriela Bemfica; Vasty Rodrigues;  
Eunice Barros Ferreira Bertoso  

 
Introdução 
A comunicação familiar nos tempos atuais vem se transformando devido o progresso obtido nos segmentos da 
sociedade como: TV, INTERNET, ERA DIGITAL, etc. Estes progressos tem gerado a falta de comunicação entre os 
membros da família, pois as informações que deveriam ser repassadas de pais para filhos e vice-versa são 
adquiridas de maneira muito mais clara por estes veículos de informação, fazendo com que os pais não se façam 
presentes. 
 
Objetivo 
Este trabalho tem como meta verificar as lacunas relacionadas à comunicação familiar causadas pela tecnologia, 
pela falta de interesse e disponibilidade da família. 
 
Metodologia 
O trabalho se orienta por uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento a coleta de dados, a observação e 
entrevista com oito questões fechadas, onde foram observadas seis famílias em seu habitat, em bairros 
localizados no estado de São Paulo em quatro finais de semana. 
 
Resultado 
De acordo com os dados coletados e as observações percebemos que as famílias observadas apresentam uma 
grande dificuldade de comunicação relacionadas ao progresso da tecnologia e a dispersão da família. Nas 
dimensões TV, internet e vídeo game equivalem à 39,4%, nas abordagens falta de diálogo e falta de tempo 
equivalem à 33% e nas questão falta de intimidade, vergonha de expor os problemas e a busca de conselhos de 
amigos à 27,6%. 
 
Conclusão 
A partir dos dados levantados concluímos que o uso desenfreado da internet, a falta de interesse e a 
indisponibilidade dos pais, dificulta a comunicação familiar, porém existem muitas alternativas que possibilitam 
reestruturar a arte de se comunicar, entre elas: aceitar os membros da família como são, preocupar-se com os 
interesses do outro, saber ouvir e saber guardar segredos que lhe são contados. Constatamos que esta pesquisa 
poderá contribuir para que os pais se conscientizem sobre suas responsabilidades em relação a criação e 
comunicação, fazendo com que a criança crie conceitos fortalecendo a sua formação, o que é um grande desafio. 
 
 
Palavras-chave: COMUNICAÇÃO, FAMÍLIA, DESAFIO 
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A ESCOLA GEOGRÁFICA ALEMÃ: UM ESTUDO DE CASO ACERCA DE SUAS ORIGENS E PRINCÍPIOS 
 

Leandro Barcelos de Lima 
 
 
Introdução 
Até o início do século XVIII, a Geografia, ainda sem ter sido formalmente organizada e sistematizada, era uma 
ciência pensada de forma isolada e por um número muito restrito de personalidades europeias, o que causava 
certo desconforto entre a maioria dos geógrafos da época, pois, já se começava a se questionar qual era, afinal, a 
finalidade da ciência geográfica. Foi neste cenário de incertezas que surgiram, sobre tudo na Europa Ocidental e 
América do Norte, as escolas do pensamento geográfico, conferindo de vez à Geografia o status de ciência. 
Dentre as escolas destacam-se a escola alemã, a escola francesa e a escola inglesa. Porém foi com a escola alemã, 
já no século XIX, que a Geografia adquire uma postura moderna e assim inicia-se a sua popularização pelo mundo. 
 
Objetivo 
Esta pesquisa tem como objetivo central apresentar, de forma sucinta e clara, a origem e os princípios da escola 
geográfica alemã, bem como destacar quem foram e como pensavam os principais geógrafos e demais 
representantes desta escola. 
 
Metodologia 
A pesquisa foi desenvolvida através de um amplo estudo de caso nas obras, impressas e digitais, de vários 
estudiosos do pensamento geográfico contemporâneo, nacional e internacional, que discorreram sobre o tema 
aqui tratado. Podendo ser destacado como principal referencial teórico deste trabalho as publicações de Ruy 
Moreira (1987); Lana de Souza Cavalcanti (1998); Milton Santos (2002); Massimo Quaini (2002); José William 
Vesentini (2007); Arildo Souza, James Tomelin e Norberto Siegel (2007). 
 
Resultado 
A pesquisa mostrou que foi com a escola geográfica alemã que se iniciou o processo de sistematização da 
Geografia e afirmação desta como ciência. Dos estudiosos e pensadores desta escola destaca-se Immanuel Kant, 
por sua visão científica, que colocou a Geografia como marco das ciências; Alexander Humboldt, que deu início ao 
fim do dualisma entre Geografia geral e regional, além de afirmar ser a Geografia uma ciência eminentemente 
sintetizadora; Karl Ritter, que afirmava que a Geografia deveria relacionar o meio físico com a história do homem, 
ou seja, uma relação entre homem e natureza; e Friedrich Ratzel, geógrafo alemão mais influente desta escola, foi 
Ratzel quem criou o princípio do determinismo ambiental e espaço vital, princípios ligados as aspirações alemãs 
da época, mas que posteriormente, já no século XX, influenciaram as ideias nazistas de dominação, expansão e 
controle na Europa. Apesar de ter sido fundamental para crescimento e popularização da ciência geográfica a 
escola alemã foi duramente criticada por sua postura inflexível dominadora, sendo fortemente combatida, 
principalmente, pelos ideais da escola francesa de Paul Vidal de La Blache e sua teoria do possibilismo ambiental. 
 
Conclusão 
Com a pesquisa ficou claro que a escola alemã, apesar das críticas a sua postura de dominação, foi fundamental 
para que a Geografia fosse alçada definitivamente ao patamar de ciência humana e natural, sendo, inclusive, 
considerada por muitos, como Immanuel Kant, não apenas como ciência sintetizadora, mas sim, como ciência 
prima, a que originou todas as demais ciências humanas. 
 
 
Palavras-chave: Geografia. Escola Alemã. Origens. Princípios 
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A FAMÍLIA E O CUIDADO COM O  IDOSO 
 

Taianara Rios da Cunha; Eliane Maria monteiro; Elza Maria Braz; Jéssica Costa de Oliveira;  
Maria da Glória; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Introdução 
Este artigo apresenta como questão central a família e o cuidado com o idoso. É através do habitat que o ser 
humano cresce e se desenvolve, atingindo a vida adulta, onde sai do ninho para construir a sua própria família. É 
na velhice que muitas doenças acometem o indivíduo tornando- o incapaz de realizar por si só as atividades do 
cotidiano, é neste momento que o apoio da família se torna mais importante.  É no seio familiar que é decidido 
como o idoso vai ser cuidado e quem irá ser o responsável, aquele que não só vai cuidar como também vai 
reportar o quadro para todos os familiares. 
 
Objetivo 
Neste trabalho objetiva-se em investigar os cuidados da família com o idoso. 
 
Metodologia 
O trabalho se orienta por uma abordagem qualitativa,  tendo como instrumento a coleta de dados, um 
questionário constituído de 20 questões fechadas. A pesquisa foi realizada com vinte idosos de ambos os sexos, 
dos quais dez pertencentes a um Asilo e outros dez moram em Residência própria, em um Bairro na Zona Sul de 
São Paulo. Foi realizado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Resultado 
De acordo com as respostas obtidas, observou-se que dos 20 idosos 45% pertence ao sexo masculino e 55% do 
feminino, sendo que 60% tem entre 60 a 79 anos e 40%  estão na faixa etária de 80 a 99 anos. Na dimensão 
sentimento relacionados à família , 85% sente saudade, amor, carinho , 25% deseja o bem. No que tange a 
frequência do contato com a família, 25% relataram uma vez por semana, 15% uma vez por ano, 60% pontuaram 
pouco e raramente. Quanto ao que os familiares poderia melhorar, 65 % responderam na  sua qualidade de vida 
bem- estar, 30 % afirmaram vir visitá-los e 35% buscá-los. 
 
Conclusão 
A partir dessa pesquisa percebemos que o idoso se sente solitário e distantes da vida que construiu. Esse trabalho 
nos permitiu conhecer a opinião do idoso sobre a família e o cuidado com ele, sendo o fator determinante para a 
qualidade e o bem estar subjetivo dele. Analisando esta pesquisa, podemos concluir que a  relação da família   é 
indispensável para o bem do idoso, a família deve estar sempre junto,  acompanhando todo o processo, aos 
exames médicos, uso de medicação, alimentação, lazer e exercícios físicos. Estar atento as causas que podem 
provocar quedas ou acidentes. Assim, constatamos a importância do apoio da família nesse processo de 
envelhecer que é muitas vezes doloroso.  
 
 
Palavras-chave: família, cuidado, idoso 
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM E SÍMBOLOS MATEMÁTICOS NA APRENDIZAGEM 
 

Gilberto Aparecido Nery Dos Santos; Lúcio Flávio de Lima Santos; Neiva Fernandes;  
Nilce Helena Woerle  

 
 
 Introdução 
A matemática desempenha em nossos dias um papel fundamental no avanço científico. Como ciência ela tem 
linguagem e representações específicas para sua comunicação. Mas observamos e mesmo sentimos em nossa 
própria experiência que na sua trajetória histórica, muitos símbolos e representações se desenvolveram tornando 
a aprendizagem difícil, sendo até um empecilho para alguns atigirem um grau de conhecimento almejado. 
D'Ambrosio (1993) afirma que os jovens precisam ler textos científicos, mesmo de matemática, mas que não 
estão conscientes entre as diferenças dessa e outras leituras. Focando essa idéia, foi desenvolvido nosso projeto 
de estudos: Linguagem e Símbolos Matemáticos: seu surgimento e suas aplicações, afim de mostrar para os 
futuros educadores a importância dessas representações na área da matemática. 
 
Objetivo 
Nossos estudos têm como objetivo concientizar educadores referente a deficiência no processo de ensino e 
aprendizagem da linguagem e símbolos matemáticos afim de que eles criem uma forma ou um sistema de a 
matemática desenpenhar em nossos dias um papel fundamental no avanço científico. Como ciência ela tem uma 
linguagem e representações específicas para sua comunicação. Para melhor entende-la é preciso dominar o 
processo de utilização dessa linguagem e símbolos matemáticos. 
 
Metodologia 
Através de pesquisas bibliográficas em livros e dissertações, bem como em artigos de revistas e da internet, 
buscamos encontrar fundamentação teórica para desenvolver nosso tema. Para indentificar  se a nossa hipótese 
de pesquisa - os alunos não sabem ou não identificam os símbolos matemáticos - é válida, elaboramos uma 
pesquisa de campo: um teste de indentificação dos símbolos e seus significados e uma setença matemática  foi 
dada em palavras para ser representada em linguagem simbólica, para alunos do 3°ano do ensino médio de uma 
escola da periferia de São Paulo e alunos do 1°ano de um curso de nivel  superior em  licenciatura em 
matemática. 
 
Conclusão 
Os resultados dessa pesquisa foram tabelados e representados em gráficos, confirmando nossa hipótese de 
pesquisa. Concluímos que a maiorias dos alunos levará adiante na sua vida os problemas de comunicação e 
linguagem enfrentados nos anos anteriores, pois grande parte dos erros cometidos por eles do Ensino Médio e 
superior dependem de conteúdos que foram apenas vistos ,mas não compreedidos, isto é, onde os símbolos e 
linguagem foram apenas utilizados, mas não de fato assimilados e compreedidos. Os professores precisam se 
concientizar dessa falta de conhecimento dos alunos referente a linguagem e símbolos matemáticos. Os livros 
didáticos habitualmente usados em nossas aulas trazem muitos símbolos matemáticos,esse excesso de 
simbologia traz dificuldades para o aluno, chegando mesmo a impedir que ele compreenda o conceito 
representado pelo símbolo. 
A linguagem matemática  se desenvolveu para facilitara comunicação do conhecimento matemático, entretando 
quando abusamos do uso de símbolos e não nos preocupamos em trabalhar a compreensão dos mesmos, 
explicando o seu significado, conseguimos o efeito contrário,ou seja dificultamos o processo de ensino e 
aprendizagem da matemática.Apenas na linguagem e símbolos não serve e também  só as idéias não são 
suficientes,é relacionado esses dois fatores que os futuros educadores necessitam trabalhar com símbolos ligados 
a idéias. 
 
 
Palavras-chave: símbolos; idéias; aprendizagem. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO FISICA 
 

Erick Tadeu Rodrigues Alves 1; Jessica Ferreira Dos Reis; Kelly Brito De Melo;  
Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva 

 
Introdução 
A questão da interdisciplinaridade tem sido motivo de constantes reflexões entre educadores de diversas áreas 
pedagógicas. Contudo, não basta aproximar várias disciplinas em um programa de estudos para se produzir um 
saber interdisciplinar. É necessária uma prática altamente complexa, que exige uma reflexão de metodologias 
lógicas para se chegar a resultados satisfatórios para possibilitar aquisição de conhecimentos. 
 
Objetivo 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar na literatura e no Referencial Curricular Nacional para o 
Ensino Infantil, elementos que lançassem luz à teoria da interdisciplinaridade, e a elaboração de uma proposta de 
plano de ensino da mesma em Educação Física que possa servir com base para pesquisas futuras e para o ensino 
interdisciplinar. 
 
Metodologia 
Para a revisão de literatura foi feita uma pesquisa nas bases de dados Scielo, Efdeportes, Google acadêmico e Cev. 
A pesquisa foi realizada apenas no idioma português. Para a busca utilizou-se os seguintes termos: 
“interdisciplinaridade”; “educação infantil”; “educação física”. Não houve restrição de data para a pesquisa. 
Procurou-se também livros e artigos relacionados ao tema na biblioteca John Lipke (Centro Universitário 
Adventista de São Paulo - Campus São Paulo), utilizando os mesmos termos para a busca. As consultas foram 
realizadas entre os dias 03 de agosto e 10 de outubro do ano de 2011. 
 
Resultado 
Através da análise da LDB chegamos aos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI). O 
produto dessa análise foi a descoberta de um nicho na produção científica. Diante disso decidiu-se propor um 
plano de ensino interdisciplinar para a disciplina de Educação Física. 
 
Conclusão 
Nesta presente pesquisa colocaram-se em evidência as práticas interdisciplinares, suas vantagens e suas 
desvantagens. Analisamos a teoria da mesma e chegamos à conclusão de que é possível a aplicação prática dessa 
teoria na Educação Infantil. É necessário tomar alguns cuidados para que não ocorra uma distorção do conceito. 
 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ensino Infantil; Educação. 
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A RELAÇÃO ENTRE ESPIRITUALIDADE, VALORES E QUALIDADE DE VIDA NA CONCPÇÃO DE DOCENTES 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Luciana Simões Costa de Oliveira; Sebastiana Umbelina Chaves; Eduardo Luiz Souza;  

Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 
 
Introdução 
A tentativa de identificar os valores humanos básicos não é algo recente. Mas, que já acompanha a humanidade 
por um período significativo de tempo. A relação entre valores e necessidades é frequentemente citada na 
literatura onde são inseridas também as pré-condições para satisfazer tais necessidades. 
 
Objetivo 
Esse trabalho busca investigar a relação entre religiosidade, valores e qualidade de vida na concepção de 
professores de educação física 
 
Metodologia 
A abordagem da pesquisa foi qualitativa, composta por seis sessões, sendo uma de observação e cinco de 
intervenção. Onde foi utilizado como ferramenta questionário com questões abertas, roda de conversa, discussão 
dos temas: amor, perdão, prioridades, amizade, desenvolvimento humano. A amostra foi com um grupo de 30 
professores de educação física com faixa de 24 a 42 anos. Com tempo de experiência profissional entre 2 a 4 anos 
23%, de 5 a 10 anos 60% e acima de 11 anos 17%. A pesquisa foi aplicada em duas academias na Zona Sul de São 
Paulo, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Resultado 
Quando questionados se estabelece alguma relação entre religiosidade e suas prioridades, 40% pontuaram que 
sim 33% que não. Na dimensão sugestões que propõe e facilita o desenvolvimento de valores e qualidade de vida, 
45% citaram respeito ao próximo e 29% saber lidar com as diferenças, respeito e educação. Os resultados 
encontrados nesse estudo indicam que há uma diversidade de religiões dos participantes. 
 
Conclusão 
Percebe-se um índice significativo na opinião dos funcionários sobre a escolha da religião, onde relataram que é a 
mesma da família. Concluímos que a maioria consideram valores como amor, respeito, trabalho e família. E que 
não estabelecem relação entre religiosidade e suas prioridades. Um aspecto interessante foram às sugestões 
propostas para facilitar o desenvolvimento de valores e qualidade de vida envolvendo os colegas e a família. 
 
Palavras-chave: espiritualidade; qualidade de vida 
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A TEORIA DE VAN HIELE NO ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

Patricia Brasil; Suely De Fátima Ferreira; Maria Carolina C.C. Carneiro 
 
 
Introdução 
O presente trabalho trata da Teoria de Van Hiele no ensino da matemática, em especial da Geometria. 
Decorrente das inúmeras dificuldades apresentadas por alunos da rede pública no ensino e aprendizagem da 
mesma. Em função desta lamentável realidade, realizamos pesquisas no âmbito da Educação Matemática, 
visando encontrar abordagens didáticas, que possam ser utilizados para um possível resgate deste conteúdo, 
baseados no modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hiele, composto por cinco níveis, 
seguindo uma sequência de aprendizagem, na qual para que o aluno avance de nível é necessário que este passe 
pelo nível anterior. Nesta perspectiva, a partir de atividades elaboradas pelo professor encontrar-se uma forma 
que facilite o avanço dos níveis juntamente com a construção do conhecimento na disciplina pelos alunos. Nesta 
perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.127) ressaltam que:"O pensamento geométrico 
desenvolve-se inicialmente pela visualização: as crianças conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. 
As figuras geométricas são reconhecidas por suas formas, por sua aparência física, em sua totalidade, e não por 
suas partes ou propriedades."O modelo de Van Hiele para o desenvolvimento do pensamento geométrico foi 
criado por Pierre Van Hiele e sua esposa Dina Van Hiele-Geoldof, tendo em vista as principais dificuldades 
apresentadas por seus alunos. 
 
Objetivo 
Descrever uma abordagem para o ensino de geometria, a partir da perspectiva do modelo de Van Hiele. 
 
Metodologia 
A proposta é introduzir o estudo de geometria por meio da teoria de Van Hiele sobre o desenvolvimento do 
pensamento geométrico de figuras planas, uma abordagem descritiva do modelo de Van Hiele e aplicações em 
sala de aula. Num primeiro momento descrevemos a sequência de aprendizagem sugerida em cada nível, como o 
auxilio para o Ensino da Geometria. Como segunda etapa aplicamos a pesquisa de campo para diagnosticar em 
quais níveis de Van Hiele alunos de uma Escola Pública do Estado de São Paulo, utilizamos o método de 
investigação geométrica como uma metodologia na aplicação durante os níveis. A utilização do modelo de Van 
Hiele em sala de aula poderá despertar no aluno o espírito investigativo. 
 
Resultado 
Durante a aplicação foram feitas intervenções (investigações), para fazer com que os alunos desenvolvam o 
pensamento geométrico, a partir de seus conhecimentos e da visualização, questionando-os sempre a tentar uma 
nova forma de classificação. No primeiro teste, houve confusão na hora de classificar, como retângulo e 
paralelogramo, onde deveriam assinalar o que era retângulo, se mudássemos a posição já não visualizavam como 
retângulo e confundiam o paralelogramo com o retângulo (faziam a troca). Para mostrar que o paralelogramo não 
é retângulo começamos por desenhar um retângulo na lousa e ao iniciar a análise, falamos sobre os ângulos 
retos, as diagonais com a mesma medida e propriedades de quadriláteros, em especifico quadrado e retângulo. Já 
no paralelogramo, apesar dos lados paralelos terem a mesma medida, percebe-se durante a investigação dos 
paralelogramos, os ângulos são diferentes de 90° graus, e as diagonais têm medidas diferentes, conseguiram 
perceber o que já é um avanço significativo, para a realização da intervenção. 
 
Conclusão 
É necessário que se incluam novos materiais, embasando-se em uma educação mais significativa, com recursos 
interessantes e que facilitem no ensino aprendizagem. Essas considerações mostram que um educador 
interessado no ensino, não pode se restringir ao conhecimento dos livros em sala de aula; é preciso criar 
situações de descoberta e investigações que instiguem os alunos a construírem o seu conhecimento. 
 
Palavras-chave: Teoria de Van Hiele. Ensino de Geometria. Construção do Conhecimento. 
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES EDUCATIVOS NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Vera Mires Lisboa Souza Da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
 
 
Introdução 
Estamos na era digital, em que crianças, jovens e adultos, já usam o computador. Para a educação contribuir com 
a evolução do seres humanos é necessário que também haja inovação. Diante da relevância do professor em sala 
de aula e com a participação do psicopedagogo no atendimento às dificuldades de aprendizagem, na matemática 
levantamos a questão: como estão os professores em relação aos softwares educativos, se estão capacitados a 
utilizá-los, quais as dificuldades apresentadas por eles, para aqueles que usam notam a diferença dos alunos em 
relação ao conteúdo da matemática? 
 
Objetivo 
Este projeto de pesquisa tem como meta reconhecer a importância do software educativo, nas dificuldades de 
aprendizagem da matemática. Analisar como são utilizado os softwares pelos professores em sala de aula. E 
discutir as maiores dificuldades apresentadas pelos professores em relação ao uso das novas tecnologias. 
 
Metodologia 
Para tanto, o trabalho se orienta por uma abordagem qualiquantitativa, tendo como instrumento a coleta de 
dados questionários, constituídos de perguntas fechadas e uma aberta e com a totalidade de 100 sujeitos, em 3 
escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. O primeiro contato com os participantes da pesquisa foi o 
preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 
 
Resultado 
Percebe-se que dos entrevistados 97% consideram que softwares são importantes para o ensino da matemática. 
Na questão que trata 68% disseram que o uso desta ferramenta tornaria as aulas mais dinâmicas; 25% afirmaram 
que amenizaria as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Enquanto 5% afirmaram que iria atrapalhar o 
andamento, 2% disseram que não mudariam em nada as aulas. Na opinião dos entrevistados 90% notam 
diferenças no desenvolvimento cognitivo no campo matemático quando os alunos utilizam o recurso. Quando 
questionados se acreditam que o professor está capacitado à usar os softwares educativos como ferramenta de 
ensino da matemática, 30% indicaram que sim contra 70% que acreditam que o educador precisa de capacitação 
para usá-los. Os resultados trazem uma preocupação no que diz respeito à falta de preparo profissional no uso 
das novas tecnologias, mas indicam também que apesar de ser uma realidade, muitos educadores ainda se 
sentem intimidados por essa nova didática. 
 
Conclusão 
Ao analisarmos os dados e cruzarmos essas informações com os estudos realizados, concluímos desde que o 
professor esteja capacitado e possua um bom domínio da ferramenta acredita-se que haja uma melhora 
significativa tanto no ensino da matemática como na sua aprendizagem. Pois, tornaria uma forma lúdica, 
transformando a matemática com sua forma abstrata em concreta, e assim aumentando a interação do educando 
com a matéria. É necessário ressaltar a importância da escolha dos softwares educativos, um software deve levar 
em conta características formais e de conteúdos, como qualquer instrumento de ensino-aprendizagem. Os 
softwares educativos são instrumentos que criam condições interativas que oferecem a criança possibilidade de 
experimentar de forma singular a matemática e suas equações. 
 
 
Palavras-chave: Softwares, educativos, aprendizagem 
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ADAPTAÇÃO EM TEMPO DE CRISE: COMO LIDAR COM AS PESSOAS ENDIVIDADAS E SUAS 
PATOLOGIAS 

 
Tercia Pepe Barbalho; Maria Carolina Cassino da Cunha Carneiro; Cecília Ignês Manzine; Edmilson 

Pereira da Silva; Laettitia Augsburvger; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

 
 
Introdução 
Muitas são as pessoas que caem na armadilha do “crédito fácil”, acredita que empréstimo é bom investimento, o 
cartão de crédito é uma ótima opção para gastar e pagar contas, que o banco é seu amigo e o considera ótimo 
cliente, por isso lhe oferece cheque especial, cartão, financiamentos e empréstimos. Comprar compulsivamente é 
sinal de doença, denominada de oniomania. 
 
Objetivo 
Esta pesquisa se propõe a possibilitar aos discentes a experiência de articulação teórico-prática através dos 
atendimentos à comunidade. Disponibilizar à comunidade serviços de parcerias internas orientando as pessoas a 
lidar com as suas finanças. Realizar atividades de planejamento de finanças juntamente com a investigação do 
consumismo como doença compulsiva.  
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como população 240 
discentes do ensino médio e 63 discentes do EJA, oriundos de dois espaços comunitários de um bairro da Zona Sul 
de São Paulo. Foram realizados 12 atendimentos utilizando como ferramentas: palestras, testes, oficinas, 
dinâmicas, dramatização, debates, roda de conversa, planilhas, contas  de água e luz. Foram pontuados os temas: 
mídia, propaganda e mercado: a cultura do endividamento. Construção de uma planilha de gastos da família. 
Testes: como saber se você é um comprador compulsivo e Como está sua vida? Veja em que ciclo você está: 
prosperidade, sobrevivência, frustração. Como organizar o orçamento e livrar-se das dívidas. Gastar muito e sinal 
de doenças: Oniomania, transtornos do humor e de ansiedade, transtornos alimentares e de controles de 
impulsos. Saia do vermelho e fique bem com o seu orçamento. 
 
Resultado 
De acordo com os resultados dos testes percebemos que os grupos tem uma compulsão por compras pouco 
acentuada. Observamos que de acordo com as respostas os discentes gastam mais que o planejado. Por outro 
lado apenas uma minoria afirmou que assume dívidas acima de cinco vezes o valor de sua renda mensal, 
solicitando dinheiro emprestado para os outros. 
 
Conclusão 
Observamos mudanças no tratamento dos gastos, levando em consideração os relatos. Identificação positiva com 
os personagens, ressignificação de atitudes relacionadas com suas vivências nas compras e manifestações efetivas 
no desenvolvimento das atividades. Os discentes do EJA contribuíram em todas as etapas do processo, trazendo 
contas de água e luz, cofrinhos, para partilhar o quanto haviam economizado. Evidenciamos que há interesse da 
Instituição na continuidade do projeto. É importante salientar que nem todos que gostam de fazer compras estão 
realmente doentes. Pois, vivemos em uma sociedade em que o consumo é altamente valorizado. Percebemos que 
a busca de alternativas terapêuticas, assim como a conscientização do consumismo como doença compulsiva e a 
divulgação de técnicas de educação financeira na sociedade são pontos relevantes para a contenção dos 
excessivos endividamentos. 
 
 
Palavras-chave: Endividados, patologias, crises 
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AFINAL: O QUE É APRENDER E ENSINAR NA CONCEPÇÃO DE DISCENTES DA PÓS GRADUAÇÃO EM 
INCLUSÃO 

 
Anne Karoline Pereira Metzner; CRISTIANE SOUZA SILVA FREITAS; KAREN SAYURI; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso 
 
 
Introdução 
Ensinar e aprender são partilhados de significados e comunicação O professor possui uma função desafiadora que 
é propiciar um ensino que desperte desejo em seus alunos a motivação de aprender e ministrar as suas aulas 
onde os atores representem os seus papéis, e o ensino propicie a aprendizagem. 
 
Objetivo 
Este trabalho tem por meta reconhecer a concepção dos discentes sobre ensinar e aprender. Identificar a 
satisfação dos discentes quanto ao ensino e à aprendizagem. Verificar a aplicabilidade do conhecimento teórico 
dos discentes em relação a situações novas. Investigar a concepção dos alunos quanto ao preparo dos professores 
e das aulas. 
 
Metodologia 
Orienta-se por uma abordagem metodológica qualitativa, tendo como instrumento a coleta de dados 
questionários com sete questões. A pesquisa foi realizada com vinte discentes de uma Instituição particular da 
Zona Sul de São Paulo. Foi realizado o preenchimento do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 
 
Resultado 
Na dimensão você considera que os professores atualizam as aulas já planejadas dos discentes entrevistados 60% 
disseram que sim, 30% as sim e 10% não. Quando os sujeitos foram indagados sobre como você aplica seu 
conhecimento teórico em situações novas 70% mencionaram no ambiente de trabalho, 23% na sociedade e 17% 
ambiente familiar. No que tange você tem tido boas aulas com estratégias diferentes 60% relataram que sim, 40% 
afirmaram que sim. Na abordagem qual é a diferença entre ensinar e aprender 90% relataram que ensinar é 
projetar atividades sociais com a finalidade de que alguém aprenda algo e aprender é colocar em prática o que foi 
ensinado ou absorver o conhecimento. Na questão o que é presente hoje: professores com vontade de ensinar ou 
alunos com vontade de aprender 55% disseram que são os professores e 45% mencionaram que são os alunos. 
 
Conclusão 
Esse trabalho nos permitiu conhecer a opinião dos discentes sobre o aprender e o ensinar evidenciando que as 
aulas precisam ser mais práticas e dinâmicas. Pois o perfil do estudante está se modificando diariamente, num 
processo onde a relação ensino-aprendizagem necessita passar por métodos cada vez mais atraentes para 
motivar o aluno. De fato, o professor que quer o aproveitamento satisfatório no processo de ensino 
aprendizagem de seus alunos, necessita estar motivado para ensinar. 
 
 
Palavras-chave: ensinar, aprender, relação 
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ANÁLISE DE ESTUDOS SOBRE A ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 
 

Francielly Ramos costa; Acsa Italina Maria Silva Sousa; Sheila Pereira de Sousa; Enios Carlos Duarte 
 
 
Introdução 
A abordagem do tema sexualidade provavelmente seja um dos aspectos mais difíceis de lidar, tanto pelos pais, 
como pelos profissionais da educação e saúde, pois implica trabalhar com dificuldades pessoais e informações 
inadequadas ou insuficientes. Portanto FIGUEIREDO (2000), destaca a importância de se ter um espaço onde as 
crianças e adolescentes possam esclarecer suas dúvidas e continuar formulando novas questões sobre 
sexualidade. 
 
Objetivo Geral 
Avaliar como o tema de educação sexual esta sendo trabalhado nas escolas do Brasil por meio da análise de 
artigos publicados entre o período de 2001 a 2011. 
 
Objetivo Específicos 
Analisar os artigos de acordo com o ano de publicação, e a metodologia empregada na coleta de dados. 
Verificar as melhores estratégias utilizadas e apresentadas na literatura nacional para o desenvolvimento do tema 
Sexualidade dentro do ambiente escolar. 
 
Metodologia 
Tipo de estudo 
Trata-se de um estudo de revisão, de natureza integrativa, sendo utilizada a revisão de literatura como estratégia 
para construção do estudo. 
 
Questão do estudo 
A questão elaborada para este estudo foi: Como o tema de educação sexual esta sendo trabalhado nas escolas de 
educação básica no Brasil? 
 
Seleção de descritores 
Os descritores foram selecionados por meio de estudos prévios do assunto e seleção de palavras chaves de 
trabalhos estudados anteriormente para o desenvolvimento do projeto. Os termos escontrados de acordo com a 
pesquisa foram: Ensino, Sexualidade, Educação transversal, Educação sexual, Ensino infantil, Ensino fundamental, 
Ensino médio e Ensino básico.  
 
Coleta de dados 
As buscas foram realizadas por meio de uma base de dados eletrônico, a Scientific Eletronic Library Online 
(Scielo), utilizando os descritores previamente selecionados. 
 
Critérios de inclusão e exclusão 
Os critérios de inclusão utilizados nesta pesquisa foram o ano de publicação, que se restringiu ao período entre 
2001 a 2011; tratar sobre a educação sexual, suas formas de abordagem no contexto escolar; o ponto de vista dos 
professores, suas facilidades e dificuldades em trabalhar com o assunto; metodologias aplicadas na abordagem 
do tema com os alunos. 
 
Seleção do artigo para estudo 
Todos os artigos encontrados a partir dos descritores foram analisados pelo título e resumo; em caso de dúvidas 
analisou–se também o conteúdo completo do artigo. Após essa etapa, procedeu-se com a análise dos artigos para 
sua pré-seleção, de acordo com a questão norteadora (pergunta da revisão) e os critérios de inclusão e exclusão. 
 
Resultado 
Foram utilizados 8 descritores, e foi realizado o uso em conjunto deles para tornar a busca mais efetiva. Foi 
achado um total de 245 artigos, destes apenas 13 foram utilizados.  
 
Após a análise dos trabalhos selecionados constatamos que os trabalhos desenvolvidos no que se refere ao tema 
Educação Sexual/Sexualidade tem alcançado os objetivos propostos pelos PCNs. Que de acordo com BRASIL 
(1997) objetivam promover reflexões e discussões de técnicos, professores, equipes pedagógicas, bem como de 
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pais e responsáveis, com a finalidade de sistematizar a ação pedagógica da escola no trato dessas questões de 
forma que esses valores sejam alcançados pelos adolescentes. No entanto, ressaltamos que alguns desses 
trabalhos que foram analisados, as intervenções no espaço escolar foram realizados por profissionais de saúde, 
como Enfermeiros e principalmente Psicólogos, que tem um interesse em comum nesta área: promover saúde e 
qualidade de vida para os cidadãos do futuro. 
 
Conclusão 
Com base nos artigos selecionados e analisados pudemos comprovar que a maioria dos professores, tanto da 
rede pública quanto privada, não estão aptos para abordar a educação sexual nas escolas em que trabalham. No 
entanto estão cientes de que esse tema é de extrema importância para a formação pessoal dos adolescentes em 
idade escolar.  
 
Verificamos também que os adolescentes sentem falta de uma abordagem aprofundada do assunto, já que os 
professores, em sua maioria, falam da sexualidade superficialmente. 
 
 
Palavras-chave: Educação Sexual, Sexualidade, Educação Transversal, Metodologias 
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APLICAÇÃO DO CÁLCULO MENTAL NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Érica Bohn Garcia; Karin de Freitas Candido; Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro 
 

 
Introdução 
Cálculo mental é uma estratégia para efetuar operações sem que utilizemos dos métodos geralmente conhecidos, 
algoritmos tradicionalmente estabelecidos como lápis e papel e o uso da calculadora, ábacos, etc. “Pode-se dizer 
que se calcula mentalmente quando se efetua uma operação, recorrendo-se a procedimentos confiáveis sem os 
registros escritos e sem a utilização de instrumentos”.(MALDANER apud BRASIL, 1997, v.3, p. 117).Ao analisar o 
desempenho dos alunos, tanto em exames nacionais quanto na escola, percebemos as dificuldades que têm em 
resolver problemas matemáticos. Essas dificuldades se resumem em “encontrar saída” para os problemas 
propostos.Se seguirmos dados apresentados nos censos a cerca dos resultados de exames de nível nacional como 
SAEB, SARESP, ENEM, entre outros, é possível observar a defasagem do ensino matemático no país e o nível de 
interesse dos alunos pela disciplina, já que matemática é sempre vista como chata, que aterroriza os alunos, e os 
próprios professores da matéria têm certas dificuldades em implantar novas ideias e atividades. 
 
Objetivo 
Tendo em vista tais perspectivas, o objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar a contribuição do cálculo 
mental, no desempenho dos alunos de nível fundamental da rede pública, a partir da utilização do mesmo como 
ferramenta de apoio à resolução de problemas matemáticos.  
 
Metodologia 
A metodologia consistiu em pesquisas bibliográficas sobre a definição de cálculo mental, suas aplicações, 
estratégias, seu histórico na Matemática, o cálculo mental como uma das exigências dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, artigos, reportagens e índices sobre o desempenho dos discentes nos exames de nível nacional e as 
médias escolares em geral e análises de livros didáticos do ensino fundamental II para identificar se há proposição 
de atividades com relação ao cálculo mental. Foi elaborada uma atividade para avaliar como os alunos 
desenvolvem os problemas matemáticos antes de apresentar à eles as estratégias de cálculo mental e uma 
atividade após essa apresentação. E análise dos resultados obtidos pelas duas atividades de avaliação para 
verificar a viabilidade ou inviabilidade do cálculo mental. 
 
Resultado 
Conforme as aplicações, foi observado que falta aos alunos o conhecimento e a familiarização com as estratégias 
de cálculo mental. Eles não estão acostumados com esse tipo de atividade em que o cálculo tem que ser efetuado 
apenas mentalmente e, muitas vezes, eles não conseguem pensar em outras formas, métodos de resolução. De 
um modo geral até parece que todos pensam da mesma forma. De acordo com as atividades aplicadas no 6º e no 
7º ano, onde as duas aplicações se tratavam de contas que envolviam dinheiro, compra, que são coisas do 
cotidiano dos alunos, não houve grande avanço no modo de raciocinar matematicamente. Os alunos do 7º ano 
agiram da mesma forma que os alunos do 6º.  
 
A atividade aplicada ao 8º ano é uma atividade que exigia um raciocínio lógico e o “saber calcular” deles para 
descobrir quais valores atribuir a x e a y que satisfizessem as duas equações de cada sistema. Foi neste ponto que 
não foi obtido sucesso, pois eles não conseguiram desenvolver esse raciocínio lógico. Já no 9º ano foi 
surpreendente eles terem entendido logo de início, que se tratava de uma atividade de proporções diretas e 
alguns até resolveram pela regra de três mentalmente. 
 
Conclusão 
Depois de toda pesquisa realizada baseada na hipótese de que “a aplicação do cálculo mental poderia melhorar o 
desempenho dos alunos”, e a efetiva aplicação de testes que permitiram mensurar a capacidade de cada aluno 
em fazer uso desta ferramenta, é possível concluir que as limitações encontradas se devem principalmente à falta 
de boa base escolar dos estudantes, que passam de uma série à outra com pouco conhecimento nas operações 
básicas da matemática e das propriedades algébricas. 
 
 
Palavras-chave: Cálculo mental. Resolução de problemas. Aplicações. 
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ASSISTÊNCIA A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
 

Juliana Ortolan dos Anjos; Mayara Silvestre de Consolo; Paula Barcellos de Pinho; Vivian Inácio Zorzim 
 
 
Introdução 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência inicia-se aos 10 anos e termina ao se completarem 
os 20 anos de idade. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, colpreende o período de 12 a 18 
anos de idade. Fase essa marcada por crises, ansiedade, mal-estar e angústias. Além dos conflitos próprios da 
faixa etária, a adolescente pode se ver envolvida em outra questão, a ocorrência de uma gravidez. 60% das 
gestações de adolescentes acontecem dentro dos seis primeiros meses de início das relações sexuais, e o começo 
da vida sexual está cada vez mais cedo (CHALEM et al, 2007). Por isso é considerado por muitos autores um 
"problema de saúde pública". Alguns autores entram em conflito quando se trata do corpo da adolescente estar 
pronto para gerar um bebê, mas a grande parte chega a um consenso quando é dito que "a gravidez não é de alto 
risco, contando que a adolescente tenha um acompanhamento adequado" (MOREIRA et al, 2008). 
 
Objetivo 
Realizar uma revisão bibliográfica integrativa sobre assistência a gestantes adolescentes, com embasamento em 
projetos realizados anteriormente, para a criação de um programa de assistência a essas mulheres, em um centro 
universitário, em caráter de extensão. 
 
Metodologia 
Foi feita uma busca na base de dados Adolec, via internet, dia 30 de maio a 10 de junho de 2012, utilizando como 
palavras-chave os termos "gravidez" e "adolescência". Os critérios de inclusão: estar em português, espanhol e 
inglês, ter sido publicado nos últimos 10 anos (2002 a 2012), ser artigo gratuito e estar de acordo com os 
objetivos do trabalho. Obteve-se como resultado 10.128 artigos, na quam foram lidos todos os resumos. Desses, 
9.446 publicações não corresponderam ao objetivo da pesquisa, resultando 682 trabalhos científicos. Dos 682 
trabalhos obtidos, foram descartados 581 artigos, pois não atenderam aos critérios de inclusão. Foi realizado a 
leitura das 206 publicações, nos quais 105 foram excluídos pois não atendiam a proposta deste estudo. Portanto, 
os 101 artigos finais foram selecionados. 
 
Resultado 
Beretta et al (2011) descrevem que um grupo de docentes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) da 
área materno-infantil desenvolveu um programa comnonobjetivo de relatar a construção de um projeto na 
maternidade adolescente. Já Koniak-Griffin et al (2002) desenvolveram um programa que incluía visitas de 
enfermeiras de saúde pública ás casas das adolescentes na preparação para a maternidade. As adolescentes 
recebiam aulas desde o início da gravidez até o primeiro ano de vida do bebê. Eram abordados os temas: sinais e 
sintomas do trabalho de parto, amamentação, além de ser oferecido suporte emocional e planejamento para a 
conclusão dos estudos. Na pesquisa de Didion e Gatzke (2010) foi feito um teste com bonecas para examinar o 
quanto as adolescentes sabiam sobre os cuidados  essenciais a uma criança e de como a gravidez poderia mudar o 
curso de vida da adolescente e de seus familiares. Gray et al (2006) evidencia a importância da presença do 
companheiro ou de alguém da família na formulação do planejamento familiar, para uma conclusão melhorada 
dos programas, com melhores resultados. Stevens-Simon, Beach e Klerman (2001) dizem que o melhor jeito de 
tornar um programa eficaz, é preparando enfermeiros para planejar e praticar ações futuras que mudem a 
maneira como se trata o planejamento familiar. 
 
Conclusão 
Houve maior abordagem enfatizando redes de apoio e assistência a adolescentes grávidas e a necessidade de 
captação apenas para adolescentes, com profissionais qualificados. Notou-se insuficiência no material 
relacionado a criação de programas de acolhimento específicos à adolescentes, e a literatura carece de registros 
sobre métodos de formulação dos mesmos. Propõe-se o desenvolvimento de um projeto de abordagem exclusiva 
à adolescentes gestantes. 
 
 
Palavras-chave: Gravidez; adolescência 
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ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE: MITO OU DESAFIO? 
 

Aline Fernanda Santos de Oliveira; Jocileia Dias de Paula; Rosania Ribeiro; Lislane Hirle Cavalcante; 
Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
 
Introdução   
Em nossa atualidade podemos perceber que o índice de divorcio vem aumentando cada vez mais, e a 
porcentagem de pessoas solteiras ou que não querem um compromisso com casamento também aumentam a 
cada dia. O que será que está acontecendo com os matrimônios em nossa sociedade? Duas pessoas podem 
concordar em várias coisas por longo tempo, mas não concordarão sobre tudo, durante o tempo todo. O 
problema não e divergência, mas como lidar com ela. 
 
Objetivo  
O presente trabalho tem por finalidade investigar as ações que levam um casal a ter um relacionamento 
duradouro ou não. 
 
Metodologia  
Para realização deste trabalho foi utilizado uma abordagem metodológica qualitativa. Utilizamos como 
ferramenta um questionário com seis questões mistas. Os sujeitos que participaram da pesquisa foram oito 
casais. O critério utilizado foi estarem casado a mais de cinco anos e que tivessem filhos. Os sujeitos eram 
pertencente a uma Comunidade Evangélica, localizada em um Bairro na Zona Sul de São Paulo, após terem 
assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Resultado 
Evidenciamos através das respostas dos sujeitos, que as principais causas de conflitos entre casais são: 73% 
consideraram a falta de diálogo, 15% relataram as competições entre o casal e 12% afirmaram as tentativas de 
mudar o companheiro (a) e o famoso Stress. Na questão qual o principal motivo que leva um relacionamento a 
esfriar? Dos entrevistados 90% responderam que é a falta de Diálogo e 10% responderam que com o passar do 
tempo o casal perde o interesse pelo o outro. Mas por outro lado 99% abordaram que a tendência no casamento 
para dar certo, é quando o amor cresce a cada dia, se for cultivado e tiver a presença de Deus. E 100% dos casais 
relataram que o companheirismo, a presença de Deus e o amor são os principais pontos que levam o casamento a 
perdurar por longos anos. 
 
Conclusão 
Constatamos que os conflitos atrapalham muito o relacionamento, mas não deveriam ser causas para separação, 
todo matrimônio sofre dificuldades, mas quando é cultivado o amor, a parceria e principalmente a presença de 
Deus no casamento, as perdas podem surgir, mas o casal consegue superar. E que as experiências se acumulam 
num processo dinâmico e contínuo e cessa apenas com a morte. 
  
 
Palavras-chave:  Relacionamentos, casais, separação. 
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BIOMETRIA E SUA UTILIZAÇÃO 
 

Alan Francisco; Cleverton Ferreira Borba 
 
 
Introdução 
Com o advento da tecnologia e a grande gama de informações sendo providas por esse meio, tornou-se 
necessário a identificação de pessoas de forma eletrônica a fim de que essas ao apresentar suas credenciais 
tenham acesso a informação, ou até ao meio tecnológico que provê esta informação. Os meios tecnológicos se 
tornaram também as ferramentas para desenvolvimento de milhares de atividades, envolvendo milhares de 
pessoas, os computadores se tornaram ferramentas essenciais no desenvolvimento das atividades de um número 
incontável de pessoas e na comunicação entre estas. Também hoje, controles de acesso são feitos por meios 
tecnológicos denominados Sistemas de controle de Acessos. 
 
O Sistemas de controle de acesso podem ser lógicos (Controle de acesso às informações dentro de um sistema de 
informação) ou físicos(Controle de acesso a áreas restritas com delimitação de perímetros de segurança e áreas 
controladas) 
 
O controle de aceso pode utilizar tecnologias variadas para este fim. Dentre elas estão Cartão de aproximação, 
senhas e biometria depois de o usuário interagir com o equipamento, são checadas as credenciais, horários de 
acesso, permissão num determinado local, etc. 
 
Segundo Pinheiro [PINHEIRO 2008, p. 23], Sistemas de Controle de Acesso Físico tem como objetivo permitir que 
somente usuários autorizados tenham acesso aos seus respectivos ambientes, impedindo os não autorizados e 
visam automatizar o processo de verificação de acesso ou auxiliar nas tarefas relativas à proteção patrimonial. 
Para serem usados para autenticação, precisam de uma base de dados contendo informações de identificação e, 
para o nível de permissão, informações do que o usuário pode fazer.  
 
Um dos métodos que tem se tornado cada vez mais utilizado na autenticação de pessoas é o método que utiliza a 
biometria, com esse método pode-se chegar a níveis satisfatórios de reconhecimento e autenticação de pessoas. 
 
Objetivo 
Implantação um Sistema de Controle de Acesso físico, biométrico a fim de gerenciar os acessos de pessoas que 
utilizam os serviços do Centro Universitário Adventista e que necessitam estarem presentes neste campus para 
utilizar tais serviços. 
 
Metodologia 
Leitura de impressão digital 
 
Resultado 
O Sistema de biometria digital foi implantado no Unasp e apresentou resultados planamente satisfatórios na 
identificação de pessoas concedendo as mesmas o acesso ao campus. 
 
Conclusão 
De acordo com os testes de implantação realizados, verifica-se que é possível utilizar o método de biometria 
digital para identificar pessoas com um nível confiável 
 
 
Palavras-chave: Biometria Digital,Biometria, Sistema de reconhecimento biométrico 
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CHECKUP DA FAMÍLIA NA PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES 
 

Mariana Godinho de Carvalho; Adriana Mendes Lima; Eunice Barros 
 

 
Introdução 
Os filhos devem sempre honrar e obedecer a seus pais  costumeiramente vemos  muitos adolescentes que 
apresentam problemas em relação a sua família.  Na etapa de desenvolvimento humano a adolescência está 
caracterizada por diversas transformações físicas, psíquicas e sociais. Ambientes onde não se deixa espaço para o 
diálogo e a mútua compreensão dificulta ainda mais essa relação 
 
Objetivo 
A intenção desse trabalho é conhecer como os adolescentes avaliam a comunicação que estabelecem na família e 
a visão que tem da mesma. 
 
Metodologia 
O trabalho se orienta por uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um 
questionário autoaplicável, contendo 8 perguntas fechadas de escolha simples envolvendo questões do cotidiano 
familiar. Após assinarem o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, a coleta de dados foi feita com 16 
adolescentes de famílias diferentes, alunos de uma Escola da Rede Privada da Zona Sul de São Paulo. 
 
Resultado 
De acordo com os dados analisados 50% dos adolescentes pesquisados deram a família grande importância, 
valorizam e veem como características a união e o esforço para ajudar uns aos outros mesmo tendo conflitos, 
30% dos entrevistados demonstraram sentir falta do apoio da família e sentir falta do diálogo em casa, e falta de 
convivência. Os outros 20% consideram que suas famílias não demostram carinho ou afeto, embora exista 
comunicação entre os membros. 
 
Conclusão 
A partir dos resultados encontrados podemos refletir sobre como o adolescente percebe a comunicação em seus 
núcleos familiares, avaliando a importância que ele atribui a esse processo e como ele se comunica com 
os diferentes membros de sua família e como se sente em relação a mesma.  
Evidenciamos através dessa pesquisa que é importante realizar debates domésticos e dialogar sobre fatos e 
acontecimentos externos, com críticas construtivas. Passeios em família e atividades recreativas são sugestões 
para um bom convívio. Se deve lembrar que as necessidades devem ser supridas. Os adolescentes precisam ser 
ouvidos e os pais também. Ambos devem possuir um diálogo aberto, chave para um futuro de amizade e 
confiança. 
 
 
Palavras-chave: Relacionamento, família, adolescentes 
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CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE INTERVENÇÃO NO CAMPO MULTIPLICATIVO COM CRIANÇAS DE 
6º E 7º ANO 

 

Sônia Bessa 
 
Introdução 
Essa pesquisa teve como objetivo estudar os processos cognitivos implicados na construção da noção de 
multiplicação e divisão; e identificar o nível de noção de multiplicação e divisão aritmética de crianças com 
dificuldades de aprendizagem.  Foi constituída amostra intencional com 20 crianças de 6º e 7º ano do Ensino 
Fundamental II. Para verificar o nível de noção de multiplicação e divisão, foi utilizada uma situação de avaliação 
proposta por Granell (1983) como pré e pós-teste esse aconteceu da seguinte maneira sobre uma mesa, foram 
colocados brinquedos, simulando uma loja. Após o pré-teste foi feita intervenção com jogos que exploraram o 
campo multiplicativo e desenvolvimento de habilidades como concentração, estratégia, cálculo mental, trabalho 
em equipe, dimensões espaciais no caso o jogo com tabuleiro “Quatro em linha Multiplicação”, as intervenções 
contou com 8 sessões de 0,5 min., totalizando1,4 hora por semana durante 1 mês,  seguido do pós-teste. 
 
Objetivo 
Estudar os processos cognitivos implicados na construção da noção de multiplicação e divisão; identificar o nível 
de noção de multiplicação e divisão aritmética; através da intervenção com jogos de regras específicas para o 
desenvolvimento da noção de multiplicação e divisão durante um período de 1 mês para um grupo de estudantes 
com dificuldades de aprendizagem e verificar se houve evolução no nível de noção de multiplicação e divisão após 
a intervenção de 1 mês. 
 
Metodologia 
Utilização de jogos Matemáticos; De acordo com Galvés (1996 apud GRANDO, 1995), trabalhar com a utilização 
de jogos e situações problemas, é provocar modificações sobre o que já sabe, e o que ele ainda está por 
aprender. Por meio dos jogos em grupo, por exemplo, os alunos têm que antes de mais nada, unirem-se, 
organizarem suas ações posteriores, anteciparem os resultados de suas atividades, construírem conceitos, 
modificarem outros,  entendem que frente a um mesmo problema existem  diversas maneiras de se poder chegar 
ao mesmo resultado, que para eles têm significado, é um tipo de estratégia grupal, nisto envolve a interação 
interpessoal promovendo o desenvolvimento social dos mesmos. 
 
Resultado 
Após o pré-teste foi feita intervenção com 8 sessões de 1,5 hora semana durante 1 mês,  seguido do pós-teste.  
No pré - teste, nenhum aluno, seja do 6º ou 7º ano conseguiram alcançar a conduta IV. 30% dos estudantes da 
amostra estão na conduta I de divisão. Somente 1 estudante do 7º ano apresentou essa conduta na divisão. 25% 
dos estudantes do 6º ano estão na conduta I da divisão, outros 25% do 7º ano estão na conduta II, sendo que 
nenhum estudante do 6º ano está na conduta II e na conduta III.  
 
No pós-teste, após a intervenção quanto a noção de multiplicação nenhuma criança continuou na conduta I e II 
somente 25% ficou na conduta III e  70% dos estudantes estão na conduta IV. Esse índice saiu de 15% para 70%. O 
uso de jogos e desafios mostrou-se eficaz para melhorar as condutas de multiplicação e divisão dos estudantes.  
Na divisão também houve uma melhora significativa. No pré-teste nenhum estudante conseguiu chegar a 
conduta IV, no pós-teste 15% alcançaram essa conduta. No pré-teste 45% estavam na conduta III no pós-teste 
esse índice subiu para 70%, mas o índice maior ficou com os estudantes que estavam na conduta I e II que 
somavam 55% caiu para 15% no pós-teste.  
 
Conclusão 
A intervenção foi eficaz quanto a melhores níveis de noção de multiplicação. A interação social, a inserção de 
métodos ativos e os jogos foram capazes de garantir melhores níveis de aprendizagem da noção de multiplicação, 
também foi possível verificar como os jogos podem influenciar as crianças, refletindo diretamente na 
aprendizagem da matemática. 
 
Palavras-chave: Matemática/Intervenção/Jogos 
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DIFICULDADES EM LEITURA E ESCRITA EM ALUNOS EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA 
VISÃO DE SEUS PROFESSORES 

 
Sara Rodrigues Garbin; Senobia Ccana Jancco; Heremita Mendes Ribeiro Cunha 

 
 
 
Introdução 
A dificuldade de aprendizagem percebida especialmente em alunos da educação básica vem tornando um grande 
desafio para a educação. Essa problemática tem gerado muitas preocupações e discussões. O número de crianças 
com dificuldades de aprendizagem vem aumentando e pesquisas procuram compreender este problema. 
Diversos fatores podem contribuir para o fracasso escolar, é preciso ser levado em consideração todas as ações 
que aluno participa como família, escola, fatores sociais, culturais, entre outros. No decorrer do desenvolvimento 
das atividades práticas do curso e nos estágios de licenciatura realizados especialmente nas classes de 8º e 9º Ano 
do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Beatriz de Quadros Lemes identificamos alguns alunos com 
dificuldades de aprendizagem especificamente caracterizadas com a defasagem na leitura e na escrita. Partindo 
desta observação, buscamos desenvolver um trabalho que possibilitasse verificar as possíveis causas destas 
dificuldades já que o esperado para idade e série em questão é que os mesmos já estivessem plenamente 
alfabetizados e assim sugerir estratégias de aprendizagem em leitura e escrita. 
 
Objetivo 
Investigar as necessidades de alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II que apresentam dificuldades em 
leitura e escrita e os fatores relacionados a essas dificuldades compreendendo a ação pedagógica dos seus 
professores como fator diferencial no processo de aprendizagem. 
 
Metodologia 
Desenvolvemos um questionário investigativo a fim de verificar junto aos professores deste segmento variáveis 
relacionadas a situação de aprendizagem destes alunos e possíveis contribuições do grupo para o processo 
educacional dos mesmos, considerando serem um grupo de alunos que exigiam uma intervenção especial. O 
questionário foi estruturado contendo 15 questões fechadas a fim de verificar a opinião dos professores em 
relação ao tema proposto. Os professores foram selecionados de acordo com a disponibilidade e interesse em 
participar somando um total de 33 participantes da pesquisa. 
 
Resultado 
Os dados obtidos foram tratados estatisticamente; os resultados foram expressos em gráficos e discutidos a luz 
do referencial teórico utilizado. Através dos resultados percebemos que mesmo os professores não apresentando 
em sua formação capacitação para o assunto e não tendo apoio da escola para auxiliar os alunos que apresentam 
dificuldades em leitura e escrita, procuram de alguma forma ajudar e contribuir para o aprendizado dos mesmos. 
 
Conclusão 
Conclui-se que o apoio familiar e da escola para com esses alunos é essencial para o aprendizado, sem esse auxilio 
desde o inicio que é detectado essa dificuldade consequentemente nas séries seguintes apresentarão sérios 
problemas. 
 
 
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Leitura; Escrita; Professor; Aluno 
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ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO 
 

Aline Araujo dos Santos; Diane Plens; Enios Duarte 
 

 
Introdução 
Dentre as necessidades formativas apontadas por professores de biologia em formação inicial e contínua, está a 
proposição de recursos didáticos visando facilitar o processo de ensino aprendizagem (JUSTINA, 2006). 
Tendo em vista o ensino de genética na educação básica, estudos vêm sendo realizados com o objetivo de 
levantar e/ou analisar os conhecimentos e a compreensão que jovens estudantes têm sobre genética.Segundo 
Giordan e Vecchi (1996) apud Sheid (2006) os resultados de tais pesquisas são preocupantes, pois revelam que 
nem mesmo os conceitos básicos de genética são compreendidos pelos estudantes ao final dos anos de 
escolaridade obrigatória.As ciências estão ligadas a situações práticas do cotidiano. A expectativa é de que os 
conceitos necessários para a compreensão dos novos rumos da genética sejam adquiridos na sala de aula, por 
meio de atividades práticas que contemplem a investigação científica e o estudo dos problemas atuais. 
 
Objetivo 
Selecionar temas da área de genética que estão presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (PCNEM) e nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como norteadores para desenvolver 
sequências didáticas para o ensino de genética na educação básica. 
 
Metodologia 
De natureza teórico-aplicada, a pesquisa apresenta duas etapas. A primeira compreende a análise de questões 
relacionadas à Genética presentes nas provas do ENEM de 1998 a 2010. A segunda, a elaboração de proposta de 
sequências didáticas sobre os temas mais comuns encontrados no ENEM. 
Como base para o levantamento estatístico dos temas mais frequentes de genética, foi utilizado um banco de 
dados do estudo de Weber (2011), neste estudo, 334 questões presentes nas provas de Ciências da Natureza do 
ENEM,compreendidas entre o período de 1998-2010, que abordavam conteúdos da biologia foram avaliadas e 
organizadas de acordo com seus respectivos temas estruturadores de acordo com a Matriz de Referência do 
ENEM 2009.Após, foram elaboradas quatro sequências didáticas na área específica de genética, acompanhada de 
uma multimídia (DVD) com animações para algumas sequências. Para a elaboração das sequências didáticas 
foram utilizadas referências como a Revista Genética na Escola, Revista Nova Escola, site do Portal do professor, e 
outros. 
 
Resultado 
A genética é parte integrante da grade curricular do ensino médio e, no entanto, é lecionada na quase totalidade 
como aula expositiva. Acredita-se que a proposta de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um 
conteúdo, etapa por etapa e organizadas de acordo com os objetivos do professor, levaria a uma aprendizagem 
significativa desenvolvendo um raciocínio mais apurado sobre genética e as implicações éticas do seu uso. 
 
De acordo com o levantamento das questões do ENEM do banco de dados de Weber (2011), as áreas de genética 
que mais foram contempladas nos anos de 1998 a 2010 foram: biotecnologia (total de 6 questões); 
processamento de DNA/RNA (total de 5 questões); hereditariedade Mendeliana (total de 8 questões).Tais temas 
específicos foram utilizados para a elaboração das sequências.A primeira sequência elaborada tem como tema 
“Bases da genética”, abordando a primeira lei de Mendel. A segunda sequência com o tema “Segunda Lei de 
Mendel” abordando a segunda lei, bem como sua relação com a meiose e a primeira lei.A terceira sequência 
elaborada tem como tema “Biotecnologia” com o objetivo estudar a formação do indivíduo transgênico e discutir 
a ética de seu uso.A quarta sequência tem como tema “Processamento de DNA” com o objetivo compreender a 
molécula de DNA e estudar os processos de replicação, transcrição e tradução. 
 
Conclusão 
Apesar de ser um tema não muito frequente no ENEM, a importância do ensino de genética é inquestionável na 
educação básica, seja para o desenvolvimento crítico dos alunos, seja para o entendimento das situações práticas 
do cotidiano.   
Espera-se que tais sequências didáticas elaboradas neste estudo sejam de grande eficácia para a melhoria do 
ensino de biologia, auxiliando os professores a desenvolverem questionamentos científicos. 
 
Palavras-chave: Genética, Sequência Didática, ENEM. 
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Entrevista com profissionais que atuam com adolescentes: Comportamento e Pedofilia 
 

Daniela Soares; Delcy Barbosa; Luís Eduardo Rodrigo Sousa 
 
Introdução 
A adolescência é um período tanto de oportunidades como de riscos. Os adolescentes estão no limiar do amor, da 
escolha de uma profissão e da participação da sociedade adulta. Porém, a adolescência também é um período em 
que alguns assumem um comportamento que estreita suas opções e limita suas possibilidades. 
 
Objetivo  
Este trabalho se propõe a, compreender o comportamento dos adolescentes a esses abusos, através dos olhares 
dos profissionais. Investigar como os profissionais lidam com os adolescentes. 
 
Metodologia  
O trabalho se orienta por uma abordagem metodológica, estudo de caso. A pesquisa foi realizada em duas 
instituições, uma ONG e uma Escola Estadual, localizadas na Zona Sul de São Paulo. Os sujeitos foram dois 
profissionais que atuam com adolescentes, em média há 15 anos, sendo um assistente social e o outro um 
coordenador pedagógico. Utilizamos como ferramenta a entrevista com cinco questões, após terem assinado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Resultado  
Na abordagem, como o comportamento dos pais influencia no comportamento do adolescente? No ponto de 
vista da assistente social o comportamento está relacionado com a educação que os adolescentes recebem dos 
pais. Porém, a coordenadora pedagógica relatou que o adolescente recebe diversas influências.  Em parte a 
educação dos pais, e outra possibilidade é a aceitação do grupo de adolescentes onde ele esta sendo aceito. Os 
adolescentes passam mais tempo com os amigos e menos com a família. Na dimensão, é possível identificar casos 
de pedofilia na escola? A resposta dos profissionais foi comum, pontuando que é possível identificar qualquer 
ocorrência de violência com crianças ou adolescentes, o que precisa ser feito é desenvolver com os adultos 
cuidadores, um olhar profundo para ficar atento a todos os detalhes que ocorrem nesse período. Na questão a 
rebeldia do adolescente é um mito? Houve coincidência na opinião dos profissionais. Porém, a assistente social 
afirmou que a ideia de rebeldia adolescente já algo que surgiu há muito tempo, e que vai passando de geração 
para geração. Que é uma fase onde há esforços dos adolescentes para se ajustarem o seu corpo e as exigências 
da vida adulta. E a coordenadora pedagógica mencionou que é uma crença popular. No entanto, o que tem 
observado no seu dia a dia, aqueles adolescentes que são criados em um ambiente familiar positivo, com pai e 
mãe, atravessam a adolescência de uma forma mais tranquila. 
 
Conclusão 
 A partir dessa pesquisa percebemos que os profissionais concordam em ajudar um adolescente em primeiro 
lugar analisar a sua atitude seja ela de agressividade ou de inquietude ou até mesmo aquele que é muito quieto 
não fala nada não conversa com ninguém podemos auxiliar fazendo parceria sem punir ou julgar tornando um 
amigo dele, procurar não criar obstáculos. Esse trabalho nos permitiu conhecer a opinião de profissionais que 
atuam com adolescentes, sendo o fator determinante para o bom relacionamento com os mesmos uma boa 
comunicação, transparência, envolvendo a família. E também conhecer os órgãos de encaminhamento como 
Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, Hospitais de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual para 
encaminhamento em caso de necessidade. 
 
 
Palavras-chave: profissionais, adolescentes, comportamento 
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ESTATISTICA E PROBABILIDADE: POSSIBILIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

Débora Mácario Da Silva; Monali Matias De Aguiar; Maria Carolina C. C. Carneiro 
 
 
Introdução 
Estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia cresce a cada dia e se faz necessário se ter noções de 
estatística e probabilidade, pois elas estão ligadas a informações de nosso cotidiano, nos proporcionando uma 
melhor visão de futuro. A matemática não pode ser concentrada nas operações básicas, ela precisa ser explorada, 
inovada a cada dia, precisa estar de acordo com o crescimento da ciência e tecnologia, ela precisa ser atual em 
qualquer época, e é dever da escola mostrar para seus alunos sua importância, os alunos precisam saber que 
aprender conceitos matemáticos é muito importante, mas ser capaz de usá-los em situações-problema é melhor 
ainda. 
 
Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do ensino da estatística e probabilidade no Ensino 
Fundamental II, a partir de intervenções feitas com alunos do 7º e 9º ano de uma escola pública estadual da zona 
sul de São Paulo. Estão presentes neste trabalho depoimento de alunos destacando a importância da estatística 
em seu cotidiano. 
 
Metodologia 
Sabendo a importância da estatística e probabilidade no cotidiano, uma vez que a preocupação está no sentido 
do processo de aprendizagem, esta pesquisa envolve análise diagnóstica do conhecimento do discente, métodos 
de ensino e aprendizagem e rendimento qualitativo. Todavia, a realização desta pesquisa de campo ocorreu em 
um ambiente favorável a pratica educativa, ou seja, em uma sala de aula. Os sujeitos das intervenções aqui 
escolhidas para a pesquisa são alunos do 7º e 9º ano. Os conteúdos trabalhados foram: construção e 
interpretação de gráficos, porcentagem, probabilidade e análise combinatória. Em todos esses conteúdos 
utilizamos materiais que tornassem a aula atrativa e envolvente, como por exemplo: na aula de probabilidade 
para facilitar a compreensão dos alunos foram elaborados os seguintes materiais: moedas confeccionadas de 
E.V.A. e dados confeccionados com folha de A4; na aula de análise combinatória utilizamos os seguintes 
materiais: um boneco, 2 peças de blusas de cores diferentes e 3 peças de shorts  de cores diferentes. 
 
Resultado 
Durante as intervenções, foram propostas atividades que os alunos fossem capazes de interpretar resolvê-las e a 
partir de diversos conhecimentos chegarem a resultados exatos. 
Nossos resultados foram positivos, pois mesmo com a defasagem que eles tiveram no processo das intervenções, 
eles aprenderam algo. 
Em depoimento os alunos do 7ºano falam sobre o que acharam sobre as intervenções: 
 “Essas aulas serviram para nos ensinar coisas novas” 
 “Era um conteúdo que eu não sabia e aprendi” 
 “Aprendi anagramas, aprendi que eu posso escrever a mesma palavra de várias maneiras diferentes”. 
 “Eu aprendi probabilidade e também gráficos” 
Depoimento de alunos do 9ºano: 
 “As aulas foram bastante construtivas, aprendi bastante e de uma maneira diferente, por mim ainda 
haveria mais aulas dessas.” 
 “Todas essas coisas facilitam mais o dia a dia, é muito legal mexer com números dessa forma, gostei de 
aprender essas coisas, pois é bom saber mais” 
 “Eu particularmente gostei muito dessas aulas me ajudaram bastante, e foram bem programadas e 
muito bem explicadas”. 
 “Eu aprendi muito com essas aulas” 
 
Conclusão 
Apesar das dificuldades tivemos resultados positivos, pois os alunos gostam de aprender conteúdos novos e, 
principalmente que são usadas em seu cotidiano, e como estamos vivendo em uma época onde os recursos 
tecnológicos estão avançados, sair do tradicional, trabalhar com o diferente despertou nos alunos interesse pela 
aprendizagem, pela pesquisa e investigação de um conteúdo inovador que é a estatística. 
 
Palavras-chave: Ensino da Estatística. Probabilidade. Aprendizagem. 
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INCLUSÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS  COM CANTO CORAL LIVRE 
 

Claudemir Rodrigues Cesar; Pâmela Santos Da Silva; Josiel Tavares Mathias;  Ailen Rose Balog De Lima 
 
 
Introdução 
O presente trabalho visa disponibilizar caminhos para o professor de música que não teve nenhum contato com 
algum deficiente visual, mas que com certeza em sua jornada se deparará de frente com essa situação, poder 
absorver algumas experiências que serão de grande valia em seu dia a dia. Um estudo de caso onde um grupo de 
deficientes do Centro de Prevenção a Cegueira, puderam participar de um coral, despertando assim, o interesse 
de aprender um instrumento musical. 
Em nossas pesquisas deparamos com uma dificuldade muito grande, dos deficientes visuais se interessarem por 
algum instrumento, ou por música. Nesse trabalho conseguimos de uma forma muito positiva, reverter essa 
situação.  
Com depoimentos colhidos ao final de nossas atividades, deparamos com uma porcentagem de 90%, superior a 
porcentagem inicial, de interesse em aprender um instrumento musical, o que nos coloca de maneira privilegiada 
em relação aos nossos incentivos e métodos aplicados durante nosso estudo. 
 
Objetivo 
O presente trabalho visa disponibilizar caminhos para o professor de música que não teve nenhum contato com 
algum deficiente visual, mas que com certeza em sua jornada se deparará de frente com essa situação poder 
absorver algumas experiências que serão de grande valia em seu dia a dia.  
Não podemos deixar que nos dias de hoje nossos alunos com deficiência visual sejam apenas ouvintes, excluídos 
do contexto de ensino formal de música e privados de freqüentar esta ou aquela escola porque não há 
professores capacitados para ensiná-los. Temos ferramentas disponíveis para não deixar que isto aconteça. 
Pretendemos promover o insight para os alunos com algum tipo de deficiência visual, desenvolver sua capacidade 
musical, promovendo o interesse a escrita e leitura em Braille, socializar e os fazer sentir útil à sociedade.  
Desde a Antiguidade, com a eliminação física ou o abandono, passando pela prática caritativa da Idade Média, o 
que era uma forma de exclusão, ou na Idade Moderna, em que o Humanismo, ao exaltar o valor do homem, tinha 
uma visão patológica da pessoa que apresentava deficiência, o que trazia como consequência sua separação e 
menosprezo da sociedade, podemos constatar que a maneira pela qual as diversas formações sociais lidaram com 
a pessoa que apresentava deficiência reflete a estrutura econômica, social e política do momento (MIRANDA, 
2003).  
Uma grande e valiosa ferramenta, foi a criação do software Musibraille, professores que desconheciam a 
musicografia braille, puderam a partir daí,  interagir com seus alunos, de forma muito simples: enquanto estes 
escrevem o texto musical em braille o professor, imediatamente, visualiza o que eles estão escrevendo em uma 
pauta musical abaixo do que seus alunos escrevem. Isto permite que o professor veja o que esta sendo escrito, 
por seu aluno em Musicografia Braille, as notas escritas na musicografia convencional. 
No nosso país, infelizmente, há um número reduzido de cegos que domina a técnica de musicografia Braille.  
 
Metodologia 
A nossa metodologia foi baseada nos métodos de Zoltán kodály(1964), onde a liberdade de criação e o de se 
sentir a vontade diante as dificuldades musicais, formam nossa estrutura pedagógica. 
Segundo Choksy (1974, p.8.), para Kodaly as canções de jogos infantis e as melodias folclóricas constituem uma 
música, e que pode ser vivenciada antes mesmo da criança frequentar a escola. Não se trata de melodias 
compostas para atender padrões pedagógicos, mas de canções que oportunizam a vivência natural de rimas, 
frases, formas e que estão diretamente ligadas ao idioma materno, no qual a criança cresce e se comunica. Nesse 
sentido, a utilização de canções folclóricas e populares apropriados às crianças cooperam na formação de valores 
musicais e no estabelecimento de sua identidade cultural (MATEIRO; ILARI, 2010, p. 58). 
Inserindo no contexto da aprendizagem dos DV`S o livro Batuque Batuta destinado a crianças de quarto ano do 
ensino fundamental, procuramos facilitar a linguagem de iniciação vocal, com exercícios agradáveis e divertidos, 
procurando deixar uma atmosfera agradável entre os integrantes do coral, aos poucos contextualizamos solfejos 
melódicos e silábicos, dinâmica de respiração, escalas cromáticas ascendentes e descendentes, canções 
sertanejas, canções populares, assim como se expressaram os autores do livro Batuque Batuta, Marcio Coelho e 
Ana Favaretto:  
Como sabem, percebemos o mundo por meio dos olhos, do nariz, da boca, da pele e dos ouvidos. Quando 
observamos atentamente aquilo que está a nossa volta, sempre descobrimos algo e é exatamente isso que 
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pretendemos com este livro: ajuda-los a descobrir os segredos da relação entre o som e o silêncio (COELHO; 
FAVARETTO, 2010). 
Consideramos as dificuldades dos DV´S em assimilar uma metodologia formal, optamos em despertar o interesse 
através de canções conhecidas e que significavam algo na trajetória de vida dos integrantes do coral. A proposta 
pedagógica foi estudar parâmetros sonoros como: ditado, altura, duração e intensidade; Elementos de 
estruturação musical: ditado rítmico, diferenças entre gênero, ritmo, pulso, compasso, melodia e forma; 
Pertinência e apropriação histórica; Fisiologia/anatomia dos instrumentos; Apreciação das dimensões utilitárias e 
artísticas do objeto sonoro; Percepção, graus e relação com a notação; Movimento, improviso; Noção de escala 
ascendente, noções de contracanto, pausa, silêncio. 
Introduzimos inicialmente uma gravação de mídia em “CD” para que eles escutassem em casa e memorizassem as 
músicas a serem cantadas. Eles fizeram exercícios de respiração, relaxamento, e como mais de 80% dos DV`S não 
tinham tido uma experiência com canto, consideramos o grau de dificuldade e que eles poderiam cantar com um 
grande esforço superando assim dificuldades das músicas a serem cantadas. 
 Com ensaio uma vez por semana tendo aulas de aproximadamente 40 minutos de duração, os alunos sempre 
terminavam as aulas querendo um pouco mais, e isso dava um ponto positivo para nossas atividades.  
Os integrantes do coral deram sua contribuição escolhendo parte do repertorio, para se sentirem útil ao projeto. 
Fizemos em Braille uma escala diatônica em alto relevo com o nome das notas do, re, mi, fa, sol, La, si, do, e 
colocamos as músicas ensaiadas em Braille também, despertando a eles o interesse em ler o Braille. 
 
Resultado 
Nossos resultados foram impressionantes, obtivemos uma carta formal dos responsáveis pedagógicos da 
instituição CPC, nos parabenizando pelo trabalho realizado. Após a nossa apresentação, percebemos na feição 
dos DV´S, uma alegria incontrolável, venceram as barreiras, e ficaram estimulados a prosseguir o projeto com o 
aprendizado de algum instrumento, seja o violão, teclado, sanfona, ou flauta doce.  
Os alunos do CPC, no decorrer das atividades do canto coral livre, se sentiram muito a vontade. Soltaram a voz 
como um protesto à exclusão social que muitas vezes são expostos em sua vida cotidiana, muitos não tem acesso 
a um aparelho de som para escutarem suas musicas preferidas, perceberam que se esforçando podem chegar à 
igualdade social como um todo. 
É dando oportunidades iguais no processo pelo qual se adapta e se transforma a inclusão nas escolas do ensino 
regular, inserindo em suas classes pessoas com necessidades especiais que estão em busca de seu pleno 
desenvolvimento e exercício de cidadania (TOMÉ, 2003, p. 22). 
Ao colhermos os depoimentos finais percebemos que praticamente todos gostariam de tocar algum instrumento 
musical, mas estava guardado dentro do coração e não tinham coragem de falar para os outros. Quando 
iniciamos nossa pesquisa de campo, percebemos uma falta de interesse dos DV`S em aprender algum 
instrumento, talvez essa seja a raiz do problema, as frustrações com a sociedade em geral da falta de inclusão os 
fazem se sentir menos capazes que os outros “ditos normais”.   
Com grande surpresa tivemos a participação de uma integrante que não saía de casa sozinha, mas a vontade de 
participar do canto coral livre, (como não tinha ninguém para leva-la num determinado dia), ela criou coragem e 
saiu de casa sozinha, pegou um ônibus, e chegou até o CPC, para a surpresa de todos os diretores e integrantes 
do coral. Foi um momento muito especial para todos, pois percebemos que se quisermos “podemos voar grandes 
voos”.  Isso incentivou ainda mais todo o grupo, que a partir desse gesto importante todos se sentiram confiantes 
para o dia da apresentação do coral. 
No dia da apresentação podíamos sentir o semblante nos rostos de cada integrante do coral, tendo toda a 
atenção voltada para eles, se sentiram realmente parte das atividades do dia das mães no instituto CPC de 
Americana. 
 
Conclusão 
A postura da sociedade perante uma pessoa com deficiência passou por diversas fases no decorrer da história da 
humanidade. Em relação aos cegos ou deficientes visuais, viviam como mendigos, sendo muitas vezes vendidos 
ou alugados para trabalharem em pesados serviços de cargas. Os que tinham interesse em ter sua própria verba, 
acabavam ingressando em companhias de palhaços, onde ridicularizava sua própria infelicidade para provocar 
risos nas pessoas da plateia. Não eram aceitos pelos próprios familiares, sendo muitas vezes crucificados ou 
abandonados em outros lugares (TOMÉ, 2003, p. 13).  
Mas com o passar do tempo, a sociedade passou a se preocupar mais com os deficientes. A partir de então, 
iniciativas em prol da educação e reabilitação das pessoas com deficiência aumentaram gradativamente. 
Atualmente, a pessoa com deficiência é vista com muito mais dignidade do que em tempos remotos, bem como, 
inclusão é um tema muito presente em nossa sociedade. Mesmo assim, há ainda muito preconceito contra as 
pessoas com necessidades especiais, o que faz com que elas, não participem da sociedade com as mesmas 
chances que um não deficiente. 
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Em relação à problemática apontada sobre o baixo número de cegos que dominam a técnica de escrita e leitura 
em Braille, à conclusão é que muitos cegos se tornaram músicos se aproximando da execução por ouvido, 
deixando à escrita e leitura musical de lado. Existem bons músicos cegos no Brasil, mas eles não escrevem música: 
só registram na forma digital midi e o que produzem dificilmente pode ser aproveitado por outras pessoas, pela 
falta de disponibilidade de partituras. Existe uma falsa noção entre os cegos de que basta tocar bem de ouvido. A 
importância da leitura e escrita musical é uma exigência para a evolução cultural do músico (GORGULHO, 2009, p. 
3). Hoje em dia o uso do computador para os compositores profissionais amplia a produtividade em relação à 
escrita convencional à mão. 
O uso do software Musibraille é fundamental para o desenvolvimento de um grande número de cegos, 
possibilitando aos cegos músicos, digitalizar suas obras e divulgá-las na forma de escrita em tintas, sendo 
possíveis músicos videntes conhecerem suas obras. 
Em relação às questões que foram levantadas sobre a participação dos alunos do canto coral livre, num ambiente 
musical onde os alunos  são cegos ou deficientes visuais as conclusões foram:  
1) Valorizar suas potencialidades e não focar na sua deficiência visual, desenvolver conteúdos que ele possa 
realizar respeitando o seu limite, demonstrar para os outros alunos a importância de dar o máximo de auxilio ao o 
aluno em estudo. Fazer com que os alunos percebam que cada um tem seu limite, onde devem manter respeito 
nas dificuldades dos companheiros de aula;  
2) A estratégia adotada para inserir os integrantes do canto coral livre foi desenvolver com eles a prática da 
memorização dos exercícios de solfejo silábicos e cromáticos, das músicas populares e gospel. Algo chamou a 
atenção, os integrantes do coral se interessaram em ler o Braille depois da experiência de precisar memorizar as 
músicas para a apresentação, Mas sem dúvida a melhor estratégia para inserir foi o estimulo da apresentação que 
fizeram. Isso fez crescer o seu desejo pela música, que por si própria proporciona a inclusão de todas as raças, 
religiões, políticas e demais diferenças humanas num mesmo ambiente de convivência; 
3) O método ideal para essa prática é desenvolver com o aluno a técnica da musicografia em Braille e, para um 
rendimento melhor, utilizar o programa de computação Musibraille. Este programa veio para suprir todas as 
necessidades de um deficiente visual em relação à prática musical;  
4) Ter conhecimento clínico básico sobre a deficiência dos alunos e o processo de aprendizagem que circunda as 
deficiências; ter visão ampla do fazer musical e não somente focar na performance instrumental; saber promover 
adaptações metodológicas, instrumentais e musicais. Ter metas bem definidas com cada aluno ou grupo. Ex: para 
quem é a aula (público/perfil do aluno, deficiência que ele tem) Para que serve tal atividade, ou tal conteúdo (o 
que se pretende trabalhar com cada aluno ou com a atividade proposta) Como fazer, como atingir os objetivos 
Respeitar o tempo e os limites dos alunos, mas sem deixar de trabalhar as dificuldades e nem de exigir boa 
qualidade musical. 
Portanto, cabe a nós educadores entre outros profissionais envolvidos com as pessoas com deficiências, quebrar 
os pré-conceitos que existem em relação a esse assunto. Se o professor ficar atento às questões acima é bem 
provável que terá um bom resultado nas suas aulas. A conquista de bons resultados musicais com alunos com 
deficiências colaborará cada vez mais para a quebra dos preconceitos.  
A inclusão dos integrantes do canto coral livre  demonstra a importância de investir no ser humano e valorizar 
suas potencialidades e não suas limitações. Aprender música é apenas um fato dentro de todas as outras 
possibilidades que o Projeto trouxe para a vida destas pessoas, sobretudo a oportunidades de convivência e o 
compartilhamento coletivo de um espaço de aprendizado. Acima de tudo, o grande destaque é a possibilidade 
criada, pois através do potencial pertinente a cada integrante individualmente, puderam   descobrir que as 
limitações que foram criando ao longo dos tempos, e tabus sobre a música, ficaram para trás,  Afinal de contas: 
“não é apenas com os olhos que enxergamos, mas principalmente com o nosso coração”. 
 
 
Palavras-chave: inclusão e socialização dos deficientes visuais  com canto coral livre 
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MAIS DO QUE HISTORIA 
 

fernando camargo dos santos; Jonierie Rodrigues; Fernanda Cristina Covolan 
 

 
Introdução 
Em 1789 ocorreu um grande acontecimento no qual estudaremos. Exploraremos o período da inconfidência 
mineira para entendermos melhor como um povo que estava em paz se revoltou com sua metrópole. Chegando 
ao ponto de essa revolta basicamente ser formada pela elite da província. Tentaremos ver, também, á influencia 
direta dos acontecimentos externos que tiveram efeito nessa revolta. 
 
Objetivo 
Descobriremos qual era o sentimento do povo na época, veremos detalhadamente a história focando mais nas 
questões do povo mineiro. Iremos ver quais acontecimentos ocorreram e que estavam acontecendo. E por fim 
veremos obras literárias que mostrem as ideias que influenciaram a inconfidência. 
 
Metodologia 
Utilizarei a metodologia do hipotético-dedutivo de cunho histórico com o levantamento teórico bibliográfico. 
Vendo obras que tratem o assunto de forma mais detalhada possível, para que assim posamos ter uma visão de 
tudo o que acontecia nesse tempo. E também ver obras dos enciclopedistas que tiveram uma participação muito 
grande no que acontecia nesse período. 
 
Resultado 
Após termos explorados tudo podermos perceber que o povo mineiro era um povo que antes da descoberta do 
ouro vivia em paz, mas quando as primeiras jazidas foram descobertas essa paz acabou, e o governo oprimia o 
povo e sugava tudo o que tinha para pagar suas dividas, principalmente as feitas com a Inglaterra. E outro  ponto 
crucial foi vermos nas obras iluministas o quanto elas fazem sentido com os ideais que os inconfidentes tinham. 
 
Conclusão 
Podemos  então nesse trabalho concluir que o povo buscava seus direitos de fraternidade, igualdade e 
principalmente de liberdade, que no momento era o que mais carecia. E ao montarem os planos para a revolta 
descobrimos que os inconfidentes já tinham um plano de governo pré-montado para ser instalado após se 
separarem de Portugal. Isso se deu por base das influencias que vinham de fora da colônia, mais especificamente 
dos Estados Unidos que acabara de se tornar independente e da França que estava em meio à famosa revolução 
francesa. Mas como já dito nos resultados que é importante dizermos da grande contribuição iluminista nas obras 
especialmente de Rousseau e Locke. 
 
 
Palavras-chave: povo,Influencia,liberdade e iluminismo 
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NÚMEROS RACIONAIS – UM ESTUDO SOBRE AS DIFICULDADES NA SUA APRENDIZAGEM 
 

Donizete Estevão Da Rocha; Silva; Rafael De Comi; Maria Carolina C. C. Carneiro 
 

 
Introdução 
As frações surgiram no Egito por volta de 3000 a.C., da necessidade de se representar uma parte do todo. O que 
nos motivou a elaborar esta pesquisa foi a grande incidência de alunos com dificuldade ao operar com frações. A 
partir de três aspectos importantes da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud: a importância das diferentes 
situações na formação de um conceito; a importância da aplicação de mais de um conceito para se analisar uma 
situação; a importância do tempo na construção e apropriação de todas as propriedades de um conceito, e de 
uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos, definições e propriedades do Conjunto dos Números Racionais, e 
de uma pesquisa em livros didáticos do Ensino Fundamental II para avaliarmos como este tema é abordado. 
 
Objetivo 
Fazer pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com o intuito de verificar quais as principais dificuldades dos 
alunos quando operam com frações.•Investigar os conceitos dos números racionais a partir de uma pesquisa 
bibliográfica. 
•aprofundar com um trabalho de campo para identificar onde residem as dificuldades dos alunos ao operar com 
frações. 
 
Metodologia 
A pesquisa foi desenvolvida através de fontes bibliográficas sobre a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, 
e também sobre as definições, conceitos e propriedades dos números racionais. Na segunda etapa, foi 
pesquisado como o assunto é tratado nos livros didáticos do Ensino Fundamental II e nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s). 
Foi efetuada também, uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa com o intuito de identificar quais as 
principais dificuldades dos alunos quando operam com frações. 
 
Resultado 
A pesquisa de campo mostrou que a maior incidência de erros nas operações com frações foi devida aos 
algoritmos utilizados indevidamente. Acreditamos ser fundamental estimular o aluno a resolver operações com 
frações, tanto em questões previamente estruturadas (escrita na forma fracionária), quanto em situações-
problema. 
 
Conclusão 
Diante do exposto, conclui-se que os conceitos e as propriedades operatórias deveriam ser mais explorados no 
Ensino Fundamental II e, sempre que possível, nos outros ciclos de ensino, tanto pelos livros didáticos, quanto 
pelos professores. 
 
 
Palavras-chave: Números Racionais, frações, dificuldades 
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O USO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS E SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE 
MORFOLOGIA VEGETAL 

 
Alex Batista dos Santos; Valdemir Aparecido de Abreu  

 
Introdução 
Os estudos das ciências da natureza fascinaram o homem em diferentes épocas da civilização, proporcionando a 
oportunidade de aumentar seus conhecimentos tanto em relação a si mesmo, quanto em relação ao ambiente 
que o circunda. 
Para que os conhecimentos adquiridos através da observação, análise e experimentação em biologia não fossem 
perdidos, foi necessário o interesse cada vez maior de estudantes que se propuseram a realizar novos estudos, 
desenvolver novas técnicas e ensinar a seus sucessores os conhecimentos já existentes. 
Os impactos das descobertas em biologia foram tão relevantes para a sociedade, que na década de 1960 esta 
disciplina ganhou destaque no currículo escolar do ensino básico e médio (Krasilchik, 2000). Neste período os 
alunos devem aprender a reconhecer características básicas entre os diferentes grupos de seres vivos, tais como: 
habitat, reprodução, anatomia e morfologia, entre outros.  
Dentre as diversas áreas de estudos da biologia encontra-se a botânica, caracterizada principalmente pelo estudo 
das plantas. Esta ciência inspirou diversos cientistas durante seus estudos sobre a natureza, e foi de grande 
importância desde tempos remotos, nos quais, os estudos eram voltados principalmente à descoberta das 
propriedades medicinais de ervas e plantas. 
O estudo das plantas é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer população, uma vez 
que se relaciona tanto direta, quanto indiretamente à subsistência dos indivíduos, e à manutenção das condições 
ideais dos ecossistemas. 
No entanto, pesquisas indicam que o aluno pode ter diferentes tipos de relação com o estudo do conteúdo. 
Muitos dos estudantes estão preocupados com a repercussão externa do seu trabalho; a nota que vão tirar, a 
necessidade de passar nos exames, interesse em atender às demandas e agradar o professor. Memorizam fatos, 
informações, geralmente de forma desconexa apenas para atender as mínimas exigências escolares ou para um 
sentido prático profissional numa visão atomística do problema (Krasilchik, 2008). Estas condições apresentam ao 
professor o desafio de desenvolver metodologias que aproximem os alunos a esta ciência de modo a mudar 
concepções equivocadas sobre os conteúdos desta disciplina. 
Várias ferramentas de ensino têm apresentado bons resultados neste processo, como exemplo atividades de 
estudo do meio, o lúdico, sequências didáticas e recursos audiovisuais. 
 
Objetivo 
Demonstrar a importância dos recursos audiovisuais para auxiliar o professor no ensino de morfologia vegetal, 
utilizando ferramentas que favoreçam também a autoaprendizagem pelo aluno. 
Desenvolver uma sequência didática na área de morfologia vegetal, utilizando os recursos do PowerPoint. 
 
Metodologia 
O material foi desenvolvido no período de agosto a outubro de 2012, utilizando-se os recursos contidos no 
PowerPoint 2010.  
Buscou-se conferir ao material um caráter tanto auxiliador para aulas dos docentes de ciências e biologia, como 
auto instrucional para alunos. Para isso, foram incluídos no material conceituações, exemplificações, imagens, 
vídeos e atividades, com o intuito de promover o aprendizado e aproximação com o conteúdo. 
 
Resultado 
O material elaborado consiste em um CD-DVD onde estão gravadas duas apresentações de slides, sendo uma o 
material do professor e outra o material do aluno. 
 
Conclusão 
O desenvolvimento de materiais didáticos, utilizando recursos tecnológicos, pode ser um bom indicador de 
adaptação dos professores e alunos aos atuais padrões sociais e educacionais, bem como ao atendimento das 
necessidades de inovação no processo de ensino/aprendizagem de biologia. 
 
Palavras-chave: Ensino; Botânica;Sequência didática; Recursos Audiovisuais. 
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OFICINA CULINÁRIA COMO FATOR PROMOTOR DA SAÚDE ENTRE ADOLESCENTES 
 

Rodrigo de Oliveira Matias; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Giselle Borges 
Cardoso; Lenice de Andrade Santiago; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
 
Introdução 
Hábitos alimentares saudáveis desde a infância promovem o crescimento ideal e desenvolvimento intelectual e, 
consequentemente, previnem deficiências e doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer.A mudança de 
estilo de vida, incluindo a mudança de hábitos alimentares é muito importante na prevenção do câncer, e para 
isto as recomendações dos grupos de pesquisas que estudam a prevenção e o tratamento do câncer estão 
voltadas para a educação nutricional.A educação alimentar assume um papel fundamental para o exercício e 
fortalecimento de conhecimentos sobre os alimentos. 
 
Objetivo 
Esse estudo teve por objetivo estimular os alunos do Fundamental II de uma escola privada na zona sul de SP, na 
escolha de alimentação saudável com enfoque na prevenção do câncer. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de intervenção, o qual foi planejado de maneira a converter-se em programa destinado 
especificamente à prevenção de doenças.O estudo foi realizado em novembro de 2011 com os alunos do sétimo 
ano do ensino fundamental II de uma escola privada em São Paulo.A oficina culinária foi proposta como veículo 
para estimulação do aprendizado a respeito de alimentos que previnem o câncer, com foco na preparação de 
sanduíches saudáveis utilizando no mínimo dois alimentos que podem prevenir o câncer, como: tomate, cebola, 
rabanete e hambúrguer de soja.Após a intervenção foi aplicado um teste com três perguntas sobre a 
aceitabilidade e mudanças de hábitos alimentares. 
 
Resultado 
A população estuda foi composta por 33 alunos do período matutino e de 30 no período vespertino.Em relação 
ao teste de aceitabilidade do sanduíche, 51,5% dos alunos da manhã marcaram a opção adorei. Em relação à 
turma da tarde a maioria respondeu gostei, totalizando 43,3%.Em relação à questão sobre se os alunos teriam 
facilidade em deixar de comer alimentos prejudiciais a saúde que poderiam aumentar a chance de ter câncer, 
63,6% dos alunos da turma da manhã mostraram-se dispostos a deixar de comer esses alimentos, contra 43,3% 
da turma da tarde.A última questão estava relaciona a frequência na inclusão desse sanduíche na dieta dos 
alunos, com a finalidade de incluir pelo menos dois ingredientes que previnem o câncer.As respostas foram bem 
distintas uma das outras. Os alunos do período da manhã consumiriam o sanduíche 3 vezes por semana (33,3%) e 
a maioria dos alunos do período da tarde consumiriam o sanduíche 2 vezes por semana ( 36,7%).A oficina 
culinária foi bem recebida pelos alunos, uma vez que a degustação foi apreciada pela maioria, que puderam 
testar ser possível o preparo de alimentos saborosos utilizando-se ingredientes saudáveis. Em estudos 
desenvolvidos por Silva e colaboradores (2009) com crianças em escolas públicas do município de Duque de 
Caxias/RJ observou-se no teste de aceitabilidade resultado acima de 80% de aprovação para as preparações de 
pão de legumes, biscoito de aveia, pizza vegetariana e bolo com banana. No Projeto Quixote realizado por Melo e 
Oliveira (2010), estudando crianças e adolescente em São Paulo, escolheram entre cinco opções de resposta (de 
gosto muito até desgosto muito) houve apenas 3,2% de desaprovação, contra 83,2% que consideraram a 
preparação de um lanche saudável como bom e ótimo. Os resultados do presente estudo são semelhantes uma 
vez que a maioria relatou entre adorei e gostei, o que reforça a boa aceitação das preparações saudáveis pelos 
alunos. 
 
Conclusão 
Conclui-se que a intervenção foi bem aceita e que a estratégia de ênfase aos alimentos protetores contra o câncer 
através da montagem de um sanduíche e discussões a respeito desses componentes, possibilitará uma melhoria 
na escolha de verduras, legumes e frutas que tenham essas substâncias na composição de suas dietas. 
 
Palavras-chave: oficina culinária; prevenção de câncer; adolescentes; educação nutricional. 
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PRINCIPIOS DE FINANÇAS NA FAMÍLIA: ENSINANDO OS FILHOS SOBRE O ASSUNTO COM SUCESSO 
 

Joana Lavigne; Agmaélia Alice Ribeiro; Evelyn Budal Porto; Maisa Oliveira da Silva; Regina Célia Almeida 
Rodrigues; Eunice Barros Ferreira Bertoso  

 
Introdução 
No mundo consumista em que vivemos, fica cada vez mais necessário o conhecimento sobre finanças, sendo esta 
fundamental para a família, visto que são eles quem estão envolvidos com os gastos e despesas indispensáveis 
para a sobrevivência, o qual muitas famílias fazem um sacrifício para conseguir ter todas as contas em dia. Muitas 
vezes este assunto traz conflitos no meio familiar devido à má administração dos recursos por parte de um dos 
membros da família ou até mesmo por vários membros. 
 
Objetivo 
Este projeto tem como proposta investigar como os pais têm ensinado seus filhos a lidar com o dinheiro e o 
quanto isto pode afetar em seu desenvolvimento e no relacionamento como família. 
 
Metodologia 
Para a realização desta pesquisa foram selecionados livros que discorrem sobre o assunto, artigos, reportagens, 
entre outros, fazendo-se, portanto, o uso da abordagem metodológica foi qualitativa, sendo o instrumento 
utilizado para coleta de dados um questionário com nove questões de múltipla escolha baseado no teste de 
Cerbasi (2011). Estes sujeitos foram 16 adultos, sendo estes casais casados, pais de família, pertencentes a uma 
comunidade evangélica localizada na Zona Sul de São Paulo, após assinarem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
 
Resultado 
De acordo com as respostas percebemos que 62,5% dos participantes relataram ter aparentemente uma relação 
saudável com boas oportunidades de melhoria entre o dinheiro e os filhos, sendo que 37,5% destes vêm criando 
uma rica relação entre seus filhos e o dinheiro. Na dimensão o aprendizado dos filhos sobre dinheiro, na opinião 
dos pais 81,25% afirmaram que além do que os filhos aprendem fora de casa, de forma bastante ativa procuram 
enfatizar informações importantes e tirar lições de diversas situações do cotidiano. Quanto à abordagem do uso 
de uma forma de guardar dinheiro, como em um cofrinho, para ensinar a disciplina aos filhos, 75% dos pais 
relataram que tem ou já tiveram, e que periodicamente fazem compras com o que conseguem acumular. Na 
questão sobre a vida financeira pessoal dos pais, 50% responderam haver um deslize ou outro, sem reservas 
financeiras e sem dividas também. Na dimensão quanto às conversas em família sobre dinheiro 68,75% dos pais 
afirmaram participar com as crianças na discussão de planos e gastos familiares. Quanto à abordagem na ida com 
os filhos ao shopping ou qualquer situação de compra, 62,5% dos pais relataram que os filhos não cultivam 
expectativas de adquirir presentes fora de época, fazendo de cada ida ao shopping uma rotina sem problemas. 
 
Conclusão 
A partir dos dados levantados nesta pesquisa, conclui-se que a relação entre pais e filhos destes sujeitos 
pertencentes a uma comunidade evangélica localizada na Zona Sul de São Paulo, no que diz respeito ao dinheiro, 
possuem uma relação saudável, contudo nunca é demais adquirir novos conhecimentos e ideias para fortalecer 
esta prática, adotando práticas que envolvam sempre o diálogo familiar, desenvolvendo fundamentos na 
educação financeira dos filhos, tais como a valorização do que tem a fidelidade ao orçamento familiar, 
investimento no que poderá trazer retorno, e principalmente o equilíbrio em tudo. 
 
Palavras-chave: Relacionamento familiar; finanças; filhos 
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RELAÇÃO ESTUDO-SAÚDE-DOENÇA: FATORES ESTRESSORES NA VIDA DOS DISCENTES DA PÓS 
GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO – UNASP 

 
Alaerre Jorge Gomes dos Santos; Denise Schaffer de Vilas B. Simões; Eunice Barros Ferreira Bertoso  
 
 
Introdução 
As pessoas estão submetidas, permanentemente, nos ambientes e nas relações com o estudo a fatores 
determinantes de doenças. O desgaste emocional ao qual a pessoa é submetida nas relações com a vida 
acadêmica é fator muito significativo na determinação de transtornos relacionados ao estresse, como é o caso 
das depressões, ansiedade patológica, pânico, fobias, doenças psicossomáticas. 
 
Objetivo 
Esse trabalho busca reconhecer, por meio da Escala de Avaliação de Reajuste Social, os eventos desencadeantes 
de estresse nos discentes do primeiro e últimos módulos da Pós Graduação do UNASP/Centro Universitário 
Adventista de São Paulo. Identificar os fatores estressantes significativos que podem caracterizar a população 
sugerida, de acordo com a Escala de Avaliação do Reajuste Social de Holmes e Rahe; e Avaliar as alterações físicas, 
fisiológicas e emocionais na população sugerida, por meio do teste “Você está estressado?”. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos quantitativos. Tendo como população 
prevista discentes do primeiro e último módulo da Pós Graduação do UNASP São Paulo (2011 e 2012). A 
população a ser estudada nessa pesquisa envolveu alunos do primeiro e do último módulo dos cursos de Pós 
Graduação. O critério de escolha dos sujeitos da amostra foi por sorteio. Para coletar os dados foram utilizados 
três instrumentos: Primeiro: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual os discentes autorizaram sua 
participação na pesquisa, após a aprovação do Comitê de Ética; Segundo: Escala de Avaliação do Reajuste Social 
de Holmes e Rahe; e, Terceiro: Teste “Você está estressado?” A coleta de dados foi escrita nos próprios 
formulários, ou seja, na própria escala e, posteriormente foram analisadas de forma quantitativa. 
 
Resultado 
De acordo com os resultados os principais fatores estressores referidos pelos discentes foram: mudanças nos 
hábitos de sono (74%), início ou conclusão da escola (70%), mudança na situação financeira (68%), mudança na 
saúde de um familiar (67%), aumento da família (65%), revisão de hábitos pessoais (63%), mudança nos hábitos 
alimentares (61%), mudança na saúde de um familiar (59%), revisão de hábitos pessoais (57%), conquista pessoal 
notável (55%). O resultado obtido na primeira fase demonstrou que 23% dos discentes apresentava ausência de 
possibilidade significativa de uma doença relacionada ao estresse; 29% apresentava um nível de crise de vida 
leve; 20%  um nível de crise de vida moderado; 18% um nível de crise de vida elevado. Na segunda fase os 
resultados foram: 23% dos discentes apresentava ausência de possibilidade significativa de uma doença 
relacionada ao estresse; 29% apresentava um nível de crise de vida leve; 20% um nível de crise de vida moderado; 
18% um nível de crise de vida elevado. 
 
Conclusão 
Os escores apresentados pelos discentes indicam que 7% dos discentes encontram-se ligeiramente estressados; 
22% encontram-se moderadamente estressados; e a maioria desses, 71% apresentou-se extremamente 
vulneráveis  ao estresse, podendo estar em risco de uma doença relacionada ao estresse. A partir dos dados 
levantados, conclui-se que o estresse está presente na vida da maioria dos discentes entrevistados, o que faz com 
que a Instituição reflita sobre o que pode ser feito, quais técnicas ou estratégias podem ser utilizadas na dinâmica 
acadêmica ou fora dela para prevenir o estresse nos discentes saudáveis. 
 
 
Palavras-chave: saúde, doença, estresse 
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RELATO DE DISCENTES DA PSICOPEDAGOGIA: A UTILIZAÇÃO DE PARADIDÁTICOS NA CONSTRUÇÃO 
DE CONCEITOS MATEMÁTICOS. 

 
Tâmara Santos Souza; Berenice Zabel Wuttke; Edina dos Santos Matos;  

Maria Inês Alves Nascimento e Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 
 
Introdução 
Os professores das séries iniciais têm dificuldade de trabalhar de forma significativa os conceitos matemáticos. Os 
fatores que influenciam o educador nessa questão, estão ligados à maneira com que foram ensinados, à 
formação acadêmica, materiais e cursos que participa. A busca de recursos, procedimentos e metodologias 
exigem do professor tempo de busca e preparo. A prática mais frequente no ensino da matemática de acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica e depois 
apresentar um problema para avaliar se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi ensinado. 
 
Objetivo 
Esse trabalho se propõe a oportunizar, por meio da leitura de paradidático, a resolução de problemas. Favorecer 
a conceituação de operações matemáticas vivenciadas no cotidiano. Incentivar o aluno na construção de 
conceitos matemáticos ampliando o conhecimento. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa tipo exploratória abrangendo aspectos qualitativos. O trabalho foi desenvolvido em 
uma Escola Municipal de Itapecerica da Serra na Zona Sul de São Paulo. Foram escolhidos trinta e cinco sujeitos 
do 1° ano do Ensino Fundamental I, sendo dezoito do sexo masculino e 17 do feminino.  Para a execução do 
projeto foi escolhido o livro Paradidático: “Os Problemas da Família Gorgonzola”, escrito por Eva Furnari. Ed. 
Global, 2004. No desenvolvimento foi contemplado as etapas: Incentivação a apresentação da história em 
fantoches. Divisão da classe em grupos produtivos com quatro integrantes. Onde cada grupo recebeu uma folha 
com o registro do problema e foram disponibilizados materiais concretos como (lápis, borracha, palitos de 
sorvete, tampinhas de garrafa, calculadora) para solucionar o problema. Após concluir a atividade um dos 
componentes do grupo levou a folha de registro com a resolução do problema até a lousa, onde foi fixado com 
fita crepe. A etapa seguinte foi a discussão das estratégias utilizadas para chegar aos resultados. Investigação do 
tipo de operação trabalhada. E construção de conceitos matemáticos, as quatro operações, medida de massa e 
sistema monetário. 
 
Resultado 
Após a aplicação dos problemas, avaliou-se oralmente e coletivamente a participação dos grupos e foi feita uma 
reflexão sobre como se sentiram ao solucionar os problemas. Observamos que houve grande participação dos 
alunos. Todos se propunham a solucionarem as situações.  Constatamos que um número significativo de alunos 
utilizaram os desenhos para solucionar os problemas. Eles se encaixam de acordo com as representações 
utilizadas durante o processo de resolução. Os objetos foram desenhados em quantidades exatas por meio de 
marcas que não trazem informação sobre o assunto de que se trata o problema. 
 
Conclusão 
Evidenciamos que os alunos levantaram as hipóteses para a resolução do problema, já que o objetivo não era o 
resultado e sim o processo. Os resultados foram além da expectativa. Os alunos, quando desafiados para 
solucionar o problema, sentiram-se altamente motivados. E o livro permite ao professor ou psicopedagogo outras 
possibilidades de discussão e vivência de situações–problemas. O ato de aprendizagem pode ser divertido quando 
apresentado de maneira lúdica como ocorreu com os conceitos matemáticos selecionados no paradidático. 
 
 
Palavras-chave: utilização, paradidáticos, conceitos matemáticos 
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RELATO DE VIVÊNCIA: A UTILIZAÇÃO DE PARADIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 
 

Thálita Cesarino; Aline Jerônimo; Andreza Pereira; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

 
Introdução 
Desde criança deve-se ter orientação quanto à diferença entre o precisar e o querer, ou entre o necessário e o 
supérfluo. Quando na adolescência, encontra-se grande facilidade para adquirir cartões de crédito, por exemplo. 
Mas muitos dos jovens ainda não têm consciência da responsabilidade de gerir essas facilidades. Quando se 
compra algum produto e opta-se por parcelar a dívida, ali estão embutidos juros altos e quanto maior o número 
de parcelas, maior o risco de inadimplência.  
 
Objetivo 
Esse trabalho pretende incentivar a criança no cuidado com o dinheiro utilizando de maneira  saudável e 
responsável. Identificar qual é o maior sonho de consumo da família e da criança. Explicar o significado do poupar 
estabelecendo relação com situações no dia a dia. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa com enfoque qualitativo da qual participaram quinze alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental I, sendo 8 alunos do sexo feminino e 7 do masculino de uma escola particular da Zona Sul de São 
Paulo. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado atividades da Coleção: “DSOP – (Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar, Poupar) -  Educação Financeira” 1º ao 5º ano (Reinaldo Domingos). Porém, foi proposto o 4º volume da 
coleção no 1º ano, buscando diagnosticar quais são as reais necessidades de cada família por meio de uma 
sondagem (entrevista). Após o diagnóstico das necessidades fundamentais de cada família, verificamos  se o 
sonho da criança tem relação com o sonho (necessidades reais) de sua família.  
 
Resultado 
Ao compreender que seu sonho pode não ser realizado, ou naquele momento, não pode ser priorizado, a criança 
aprende que precisa buscar por si só o seu próprio sonho. Onde a criança elaborou estratégias para alcançá-lo. 
Nessa fase iniciou o processo de selecionar o que é prioritário levando em consideração os sonhos da família.  
Após essas relações, chegou o momento da criança colocar em prática o poupar. Neste processo a criança 
aprende a economizar dinheiro para mais tarde adquirir algo desejado. Nesta etapa houve a construção de um 
cofrinho, onde utilizaram algum tipo de embalagem, decorando com adesivos.  Propiciando  o acompanhamento 
do volume das moedinhas crescendo.De acordo com as respostas das famílias entrevistadas 60% consideram que 
o maior sonho é a casa própria, 30% afirmaram que é o emprego e 10% relataram que é o carro. Quando as 
crianças foram indagadas sobre qual o seu maior sonho, 70% mencionaram brinquedos, 20% disseram viagem e 
10% informaram bens para a família. No que tange principais necessidades da família 40% relataram a 
alimentação, 25% afirmaram que é a educação e saúde e 10% citaram o lazer. 
 
Conclusão 
Este projeto buscou auxiliar a criança a educar-se financeiramente. Vimos que através da Educação Financeira, 
consumidores (famílias) e investidores aperfeiçoaram sua compreensão dos produtos financeiros e também 
desenvolveram habilidades e segurança para se tornarem mais conscientes dos riscos e oportunidades 
financeiras, para fazerem suas escolhas e para saberem onde buscar ajuda, melhorando assim a relação com suas 
finanças.Desta forma a criança se tornou participante ativa da vida financeira de sua família, compreendendo que 
tem sonhos, porém nem sempre serão realizados da maneira como ela espera. Será preciso analisar os sonhos 
passo a passo  (diagnosticar, sonhar, orçar e poupar) a fim de que perceba a real necessidade dos sonhos em 
questão.Constatamos que nos dias atuais é necessário uma atenção especial à  aprendizagem, compreensão e 
ressignificação sobre finanças pessoais para se alcançar o equilíbrio financeiro, o sucesso pessoal e consumir 
sustentavelmente. 
 
 
Palavras-chave: paradidáticos, educação, financeira 
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RELATO DE VIVÊNCIA: A UTILIZAÇÃO DE PARADIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 
 

Thálita Cesarino; Aline Jerônimo; Andreza Pereira; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 
 
 
Introdução 
Desde criança deve-se ter orientação quanto à diferença entre o precisar e o querer, ou entre o necessário e o 
supérfluo. Quando na adolescência, encontra-se grande facilidade para adquirir cartões de crédito, por exemplo. 
Mas muitos dos jovens ainda não têm consciência da responsabilidade de gerir essas facilidades. Quando se 
compra algum produto e opta-se por parcelar a dívida, ali estão embutidos juros altos e quanto maior o número 
de parcelas, maior o risco de inadimplência.  
 
Objetivo 
Esse trabalho pretende levar a mudanças de atitude da criança em relação ao dinheiro. Identificar qual é o maior 
sonho de consumo da família e da criança. Reconhecer a importância do poupar no dia a dia. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa com enfoque qualitativo da qual participaram quinze alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental I, sendo 8 alunos do sexo feminino e 7 do masculino de uma escola particular da Zona Sul de São 
Paulo. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado atividades da Coleção: “DSOP – (Diagnosticar, Sonhar, 
Orçar, Poupar) -  Educação Financeira” 1º ao 5º ano (Reinaldo Domingos). Porém, foi proposto o 4º volume da 
coleção no 1º ano, buscando diagnosticar quais são as reais necessidades de cada família por meio de uma 
sondagem (entrevista). Após o diagnóstico das necessidades fundamentais de cada família, propomos o método 
Sonhar que buscou sondar se o sonho da criança tem relação com o sonho (necessidades reais) de sua família.  
 
Resultado 
Ao compreender que seu sonho pode não ser realizado, ou naquele momento, não pode ser priorizado, a criança 
aprende que precisa buscar por si só o seu próprio sonho. Nesta etapa surgiu o Orçar. Onde a criança elaborou 
estratégias para alcançá-lo. Nessa fase iniciou o processo de selecionar o que é prioritário levando em 
consideração os sonhos da família.  
Após essas relações, chegou o momento da criança colocar em prática o poupar. Neste processo a criança 
aprende a economizar dinheiro para mais tarde adquirir algo desejado. De acordo com as respostas das famílias 
entrevistadas 60% consideram que o maior sonho é a casa própria, 30% afirmaram que é o emprego e 10% 
relataram que é o carro. Quando as crianças foram indagadas sobre qual o seu maior sonho, 70% mencionaram 
brinquedos, 20% disseram viagem e 10% informaram bens para a família. No que tange principais necessidades 
da família 40% relataram a alimentação, 25% afirmaram que é a educação e saúde e 10% citaram o lazer. 
 
Conclusão 
Este projeto buscou auxiliar a criança a educar-se financeiramente. Vimos que através da Educação Financeira, 
consumidores (famílias) e investidores aperfeiçoaram sua compreensão dos produtos financeiros e também 
desenvolveram habilidades e segurança para se tornarem mais conscientes dos riscos e oportunidades 
financeiras, para fazerem suas escolhas e para saberem onde buscar ajuda, melhorando assim a relação com suas 
finanças.  
Desta forma a criança se tornou participante ativa da vida financeira de sua família, compreendendo que tem 
sonhos, porém nem sempre serão realizados da maneira como ela espera. Será preciso analisar os sonhos passo a 
passo  (diagnosticar, sonhar, orçar e poupar) a fim de que perceba a real necessidade dos sonhos em questão. 
Constatamos que nos dias atuais é necessário uma atenção especial à  aprendizagem, compreensão e 
ressignificação sobre finanças pessoais para se alcançar o equilíbrio financeiro, o sucesso pessoal e consumir 
sustentavelmente. 
 
Palavras-chave: paradidáticos, educação, financeira 
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SOFTWARE COMO FERRAMENTA NO ENSINO APRENDIZAGEM MATEMÁTICO 
 

Acsa Lima De Oliveira; Paulo Henrique Sousa De Azevedo; Ivanildo Gomes do Prado 
 
 
Introdução 

Com a abertura do mercado  tecnológico no início da década de 90, o Brasil vem cada vez mais, 
informatizando todos os setores da sociedade, e a necessidade da implantação desta tecnologia não poderia 
deixar de fora a Escola, pois ela é parte integrante da população, mas por outro lado a instalação indiscriminada 
de equipamentos não resolverá todo o problema educacional, em particular o aprendizado estudantil. Segundo 
Valente (1993) para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são necessários quatro 
ingredientes básicos, a saber: o computador, o software educativo, o professor e o aluno. Definindo melhor o 
termo tecnologia, Goodman & Sproull (1990), definem como: “sendo o conhecimento de relações causa-efeito 
contido (embutido) nas máquinas e equipamentos utilizados para realizar um serviço ou fabricar um produto”. 
Enquanto que Fleury (1990) aborda a tecnologia: “como um pacote de informações organizadas de diversos tipos, 
provenientes de várias fontes e obtidos através de diversos métodos, utilizado na produção de bens”. Já para 
LIMA (1994) a tecnologia é: “muito mais que apenas equipamentos, máquinas e computadores. A organização 
funciona a partir da operação de dois sistemas que dependem um do outro de maneira variada”. 
O temor inicial de alguns, de que a tecnologia pudesse substituir o professor foi objeto de discussão de Lévy 
(1993; 1999), ao afirmar: “a tecnologia não substitui o professor e deve ser vista como um instrumental a ser 
utilizado em etapas definidas do processo de ensino aprendizagem”. Segundo os autores, (Godoy, 1998, p.101) e 
Xavier (1998, p.24-25) o correto uso do computador na sala de aula, como ferramenta de ensino-aprendizagem, 
tende aumentar e valorizar a figura do professor. Os atuais Softwares educacionais procuram provocar a 
criatividade, experimentação e adaptação a cada situação nova que cada grupo de alunos enfrenta. O Software 
educativo deve desenvolver no aluno o raciocínio e a curiosidade para torná-lo cada vez mais cidadão do meio em 
que vive. Haverá então, a necessidade de professores cada vez mais preparados e sensíveis para lidar com a 
complexidade destas novas tecnologias e para o ato de ensinar e de educar. 
 
Objetivo 
Valer-se do software GeoGebra, para a construção de conceitos matemáticos, otimizando o tempo e facilitando a 
aprendizagem.  
Orientar o aluno, já familiarizado com o computador, a utilizar o software como  ferramenta de autoajuda para 
descobrir e chegar a conceitos matemáticos de forma mais agradável e rápida. Levar o aluno a compreensão de 
todos os conceitos implícitos e explícitos do estudo das funções e seus respectivos gráficos.  
    
Metodologia 
Foi feita uma pesquisa de campo baseado nos princípios dos parâmetros curriculares nacionais, pesquisa em 
livros, revista, artigos e jornais sobre os temas similares. 
 
Resultado 
Observamos que os alunos avançam na seriação de forma cada vez mais despreparada, com enormes lacunas no 
que diz respeito ao conhecimento matemático, e isto tem dificultado o progresso em todos os campos do 
conhecimento que envolve esta Ciência. Nossa proposta é que estas lacunas sejam preenchidas de forma mais 
rápida e agradável. 
Muitas escolas possuem sala de informática com vários computadores que permanecem ociosos. Nosso trabalho 
deve motivar professores a utilizar este espaço para o processo de ensino-aprendizagem Matemático, para que,  
seus alunos ganhem conhecimento de forma rápida, prática e otimizadora. 
 
Conclusão 
Concluímos que o computador e o software tem uma boa aceitação dos alunos, e que através de exercícios onde 
o professor agirá como mediador, resultará em grande conhecimento matemático. 
 
Ppalavras-chaves: Software, Ferramenta, Ensino Aprendizagem, Conhecimento Matemático. 
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INFLUÊNCIA DO TERCEIRO TURNO NA VIDA SOCIAL, FAMILIAR E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 
 

Cezar Santos Batista; João Almeida Santos 
 

 
 
1.INTRODUÇÃO  
A partir da Revolução Industrial houve uma mudança significativa no conceito de trabalho. Deste modo, o 
que antes era composto de trabalho artesanal, passa ao mundo das fábricas, da produção em série e 
consequentemente em novas relações de trabalho.  
Nesse sentido, o conceito de trabalho já em tempos contemporâneos vai se ampliando e passa a fazer 
parte de um cenário de reestruturação produtiva, globalização, flexibilização da jornada de trabalho, 
competitividade, qualidade total, entre outros, que compõem o atual mundo das empresas.   
E nessa evolução natural, se chega ao Terceiro Turno, um termo utilizado para designar, o trabalho 
noturno, que segue a tendência do trabalho ininterrupto, que visa colocar as empresas em posição 
competitiva diante das demais. 
Descreve Rosso (2006) as constituições das sociedades modernas, aparecem como marco histórico da jornada de 
trabalho. Sendo que o alongamento do horário de trabalho segue a tendência das revoluções industriais 
capitalistas, passadas e contemporâneas.  
Deste modo, esses antecedentes históricos servem de base para a organização do horário de trabalho. 
No entanto, a literatura acadêmica aponta que o trabalho noturno (terceiro turno) gera vários problemas 
no desenvolvimento psicológico, social e na saúde dos trabalhadores. Tal concepção se sustenta em que à 
troca de turno diurno para o noturno, leva há uma perturbação na estrutura biológica e social do indivíduo, 
e para tanto provoca várias dificuldades na vida profissional e pessoal.  
 
2. METODOLOGIA  
Utilizando uma metodologia exploratória e explicativa, proporcionando uma visão geral, a preocupação 
concentra-se na identificação dos fatores que determinam ou contribuem para as ocorrências de certos 
fenômenos no Trabalho.  
Através da pesquisa bibliográfica, para a qual se fez necessário o levantamento de publicações disponíveis ao 
público sobre o assunto, tais como livros, artigos, revistas especializadas, a fim de compor o referencial teórico.  

 
3. REFERENCIAL TEÓRICO  
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A TEMÁTICA 
Nota-se que o um acontecimento econômico, social, cultural e produtivo que mudou completamente a história 
da sociedade, foi Revolução Industrial, ao mudar o trabalho artesanal com a introdução da máquina no ambiente 
organizacional. Segundo Castells (2000) a Revolução Industrial, no final do século XVIII, marca o uso da máquina a 
vapor para substituir e dar velocidade ao trabalho artesanal, reproduzindo outras realidades, significados e 
símbolos.  A Revolução Industrial foi sem dúvida, mais um dos “[...] padrão de descontinuidade nas bases 
materiais da economia, sociedade e cultura” (CASTELLS, 2000, p. 50). Nesse sentido é válido citar o regime 
fordista e o tayloristo básico, que implementam o regime de produção baseadas em normas de movimentos, 
visando à máxima economia de tempo (HARVEY, 1994).  
No Brasil, o marco da organização do trabalho, se dá nos anos de 1930, no governo de Getúlio Vargas, por meio 
da criação do Ministério do Trabalho, e da legislação trabalhista. Em 1943, com a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) se define as características principais do sistema e das relações de trabalho.  
A luz desse argumento Costa (2005, p.112) explica: O sistema de regulação do trabalho no Brasil é um capítulo 
central na própria história das instituições políticas do país. [...] A política de substituição de importações, 
planejada e implementada sob a égide de um Estado forte e centralizador, fez incorporar, especialmente depois 
de 1945, o padrão produtivo e tecnológico dominante nos países mais industrializados, facilitando a acumulação 
capitalista no país pelo controle e a integração limitada da classe operária. 
Nesse cenário a CLT (2009) passou a assegurar vantagens trabalhistas sociais mínimas para os trabalhadores. No 
entanto, foi com a Constituição de 1988, que ocorre um cambio significativo no âmbito do trabalho, por meio da 
redução da jornada 48 para 44 horas, entre outras disposições que dão nova dinâmica ao trabalho no cenário 
nacional.   
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3.2 A ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
Para retratar a organização do horário de trabalho é necessário ir-se a Marx (1985) que se debruçou 
exaustivamente sobre essa questão, onde retrata sobre o valor da força de trabalho.  O autor explica que a 
jornada de trabalho é representada pelo tempo em que o trabalhador coloca sua força de trabalho a serviço do 
capital (MARX, 1985), isto é, vendendo suas horas e força de trabalho, o trabalhador recebe como pagamento um 
equivalente em dinheiro do valor de troca de sua mercadoria.  Marx (1985) se refere é ao fato que um 
trabalhador deveria trabalhar seis horas (trabalho necessário), e ter as outras horas seguintes para seu uso 
pessoal. O valor da força de trabalho deve contar também com o tempo necessário para a reprodução do 
trabalhador, ou seja, a constituição de novas gerações de trabalhadores.  
No entanto, o sistema capitalista, precisa gerar mercadorias e para tanto necessita de mais horas de trabalho. 
Para Marx (1985) esse tempo excedente das horas de trabalho é chamado de “mais-valia”, isto é, a razão entre o 
tempo de mais-trabalho e de trabalho necessário. Deste modo, para as empresas o que importa e valorizar sua 
produção, portanto, uma das formas encontradas para isso é o alongamento da duração da jornada de trabalho.  
O que exortava Marx (1985) é que a jornada de trabalho diária ou semanal deveria ter um sentido que permitisse, 
minimamente, a reposição das forças do trabalhador para que este fosse capaz de seguir trabalhando. Claro, que 
o autor, dissertava sobre o que passava em sua época, mais se trasladado há tempos atuais seu discurso parece 
um tanto atualizado.   
Assim, em referência ao capital e ao valor da força de trabalho, Marx (1985, p.215) cita: O capital não tem, por 
isso, a menor consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a não ser quando é coagido pela 
sociedade a ter consideração. (...) De modo geral, porém, isso também não depende da boa ou da má vontade do 
capitalista individual. A livre-concorrência impõe a cada capitalista individualmente, como leis externas 
inexoráveis, as leis imanentes da produção capitalista.  
No entanto, Furlani (1999, p.10) descreve que a demanda crescente de serviços e mercadorias, para o bem estar 
da sociedade, foi aos poucos exigindo novas estruturas de trabalho. Este fator começou a atingir uma população 
cada vez maior de trabalhadores, que tiveram que mudar os hábitos típicos. “Na história humana, o homem 
obedeceu às ordens dos relógios biológicos, permanece ativo de dia e descansa à noite. Entretanto, com a 
necessidade de atividades nas 24 horas do dia, este hábito está mudando”.  
Desse modo, a dimensão econômica do terceiro turno, emerge como uma solução as demandas de uma 
sociedade contemporânea, globalizada e veloz; que exige que muitas de suas atividades mercadológicas sejam 
exercidas 24 horas por dia.  
Peláez e Pinilla (2006) descrevem que uma das características das sociedades tecnológicas avançadas é a 
expansão de uma demanda de bens e serviços que atinge às 24 horas do dia; e que vem acompanhada por uma 
capacidade de produção e prestação de serviços que faz com que seja possível satisfazer tal demanda. Portanto, a 
dinâmica econômica e social, aumenta o número de trabalhadores que fazem turnos rotatórios, logo os que 
trabalham em horário noturno.  

 
 

4. RESULTADOS 
Percebe-se que a conformação social do trabalho, deu-se, primeiramente do imperativo de sua organização, uma 
vez que na antiguidade, o mesmo se traduzia em um fenômeno próprio de organização doméstica, onde as 
relações se expressavam em força e violência, dominação e falta de valorização do trabalhador, justificando, 
portanto, uma nova esfera para subsistir.  
Desta forma os autores suscitavam a um problema sobre até que ponto se poderia aumentar a duração da 
jornada de trabalho, visto que, o alongamento se deparava com dois obstáculos: físico e social.  
Consideram Couto e Fischer (1987) que no campo social, os prejuízos do trabalho noturno são bem maiores, dado 
que os contatos sociais se empobrecem ao longo do tempo, porque o indivíduo passa a ter problemas de 
integração nas distintas atividades familiares, sociais e culturais.   
Rotenberg et al. (2001) em um estudo de gênero, sobre as percepções do trabalho noturno na vida das pessoas, 
relatam que tanto os homens, quanto as mulheres compartilham a mesma visão de que o terceiro turno implica 
em grandes mudanças em suas vidas.  Como essa jornada exige que os trabalhadores se mantenham despertos a 
noite e repousem de dia, vários aspectos da vida social necessitam ser mudados, tais como o lazer, os estudos, 
assim como as relações amorosas.    
O ponto chave dessas mudanças é que ocorre um “[...] “desencontro” em relação aos horários da família e da 
comunidade em geral”. Tal desencontro leva a um série de efeitos prejudiciais à saúde e as relações sociais dos 
indivíduos.  (ROTENBERG et. al., 2001, p. 643). 
Além disso, fatores como o ambiente físico e condições ambientais, prejudicam o descanso dos trabalhadores que 
trabalham a noite. Citam Rotenberg et al. (2001) que os compromissos sociais que em geral são realizados 
durante o dia tais como: limpeza de casa, compras, reuniões, como as condições ambientais: sono, calor e ruídos; 
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são elementos que dificultam a reorganização da vida cotidiana.  Conseqüentemente, tais fatores influenciam 
diretamente no bem estar e na percepção do corpo e da mente do trabalhador.  
Complementa Pallone (2004, p.8) que “[...] dormir durante o dia não é a mesma coisa que à noite [...]. Os sons da 
casa e da rua, e a claridade impedem que a pessoa se ‘desligue’ para dormir e cumpra todas as fases do sono, 
fundamentais para a reposição das energias”. 
Costa, Morita, e Martinez, (2000) comentam que a vida social é prejudicada em primeiro lugar, pela interferência 
no relacionamento pessoal e familiar dos trabalhadores, logo nas restrições das atividades sociais, e deste modo 
gera uma dificuldade no planejamento da vida diária.   
Complementam Marziale e Rozestraten (1995) que os efeitos na vida conjugal são de aumento na tensão no 
casamento, ou devido a problemas conjugais, algumas pessoas preferem se sujeitar a esse tipo de jornada. 
Agrega Pallone (2004) que os trabalhadores se sentem sempre cansados, e com humor alterado. Sendo que, a 
necessidade de repor as horas de sono, interfere no relacionamento amoroso e no sexo.  
Além disso, observando os finais de semana Berthan (apud MARZIALE & ROZESTRATEN, 1995) explica que o 
sujeito ao adotar um tipo de atividade em turno distinto ao convencional fica afastado de convívios com os 
amigos em clubes, a idas a restaurantes, cinemas, entre outros.  
Em relação ao gênero, observa-se que inúmeros trabalhos, principalmente no campo da enfermagem, tratam 
sobre esse tema, tais como: Aquino, Menezes, e Marinho (1995); Rotenberg et.al. (2001); Pallone (2004); Borges, 
(2006).  
  
5. CONCLUSÃO 
Este estudo destaca que o trabalho noturno traz inegáveis prejuízos á saúde do trabalhador, tanto no aspecto 
físico, quanto psíquico, emocional e social, visto que o homem tem sua vida social e ritmo orgânico ligado ao dia, 
ou seja, acordar de manhã, com a luz do sol e, dormir a noite, quando o sol de pôe. 
A desregulação do sono pode acarretar alterações nos mecanismos físicos, podendo acarretar problemas de 
saúde no trabalhador noturno e os  sintomas podem ser físicos e emocionais, havendo desordens do aparelho 
digestivo, cardiovascular, endócrino, etc. 
Na analise sobre fadiga e capacidade de trabalho, chegamos a certos resultados que indicam que os débitos 
crônicos de sono somados às cargas de trabalho intensas geram fadiga nos trabalhadores e o indivíduo perde 
muitas noites de sono, juntamente com a carga de trabalho, passa a apresentar quadros crônicos de fatiga.  
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TEOREMA DE TALES E A INCOMENSURABILIDAD 
 

Ednei Conti Alves; Ednei Conti Alves; Daniel Fereira; Nilce Helena Woerle 
 
 
 
A geometria, embora não se perceba, está presente no dia a dia em diversas áreas do conhecimento. Ela proporciona o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, organizado, estruturado e sistemático, permitindo ao aluno a compreensão, 
descrição e a representação, de forma organizada, do mundo em que o cerca. Esse conteúdo, muitas vezes, é 
desenvolvido por meio de figuras geométricas e suas respectivas fórmulas, em atividades descontextualizadas e como 
uma mera repetição de fórmulas. Logo, faz-se necessário repensar o processo de ensino, ressignificando-o e 
aproximando os conteúdos e teorias da realidade do aluno. Essa realidade nos levou a pesquisar um teorema que foi 
colocado em evidência num experimento realizado numa das atividades do PIBID: calcular a altura do poste através da 
sua sombra. Sabe-se que o estudo do Teorema de Tales é base para diversas demonstrações de conceitos matemáticos 
importantes. Nessa pesquisa contamos um pouco da vida de Tales de Mileto, sua obra, apresentamos demonstrações do 
seu famoso teorema, destacando o problema da incomensurabilidade. Nosso objetivo é analisar apresentação do 
teorema de Tales nos livros didáticos, em relação à incomensurabilidade. Esse conteúdo é desenvolvido no 9º ano. 
Sendo que no início dessa série os números irracionais são abordados, é oportuno analisar segmentos com medidas 
irracionais para contextualizar o conceito desses números. Na pesquisa nos livros didáticos verificamos que alguns 
autores não apresentam o teorema e já iniciam com a semelhança de triângulos, outros só enunciam o teorema e 
colocam exercícios com medidas racionais. Alguns demonstram o resultado só para números racionais. Por fim, as 
melhores abordagens apresentam segmentos com medidas irracionais e depois da demonstração válida somente para 
segmentos de medidas racionais colocam que o resultado é válido para segmentos incomensuráveis. Destacamos 
sugestões de abordagens e algumas atividades para colocar em evidencia o conceito de incomensurabilidade em relação 
ao que foi estudado sobre radicais. É preciso que cada professor se conscientize de que sua metodologia de ensino 
necessita de inovações e adaptações de acordo com o local e época em que se ensina. Buscar uma maneira diferenciada, 
significativa, permeada da realidade. Finalidade apresentar o embasamento teórico utilizado para a pesquisa, com o 
objetivo de encontrar meios/recursos didáticos e informações que qualifiquem o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos quanto a conteúdos geométricos, em específico o Teorema de Tales. 
 
Palavras-chave: TALES 
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QWVETLABTOOL: INTERPRETADOR DE EXAMES PARA ALUNOS DE MEDICINA VETERINÁRIA 
 

Joaquim Brito Fernandes; Roberto Sussumu Wataya 
 
 
Introdução 
A maneira como os profissionais da área de medicina veterinária vêem os resultados de laudos de algum exame é 
de um ponto bem complexo, pois a variedade deste tipo de recurso é bem abrangente. Este processo é realizado 
comparando dados que o profissional adquiriu conforme seus muitos anos de prática, experiência com tais meios 
de verificação da saúde animal de determinado espécie e com a interpretação dos exames em mãos.Um fator 
complicador é que nem sempre o profissional possui esta carga enorme de conhecimento, pois a cada dia novos 
exames são criados e homologados pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária. E para estudantes de 
veterinárias se torna mais difícil, pois o mesmo não possui grande experiência em analise destes tipos de 
laudos.Neste contexto, precisamos de uma ferramenta que permita que esses dados sejam organizados e 
processados, facilitando assim o contexto dos dados de todos estes exames em um único lugar. Para suprir essa 
necessidade surgem o VetLabTool, Interpretador de Exames para Alunos de Medicina Veterinária, tal software 
servirá como uma ferramenta essencial para o melhor entendimento e maior precisão na interpretação de laudos 
laboratoriais com informações das mais diversas, com: interpretação inicial, possíveis tratamentos e informações 
adicionais sobre medicamentos, e terminologia dos principais pontos do exame. Tomando-se este conceito todos 
os dados de um exame podem ser compreendidos, criando assim uma ferramenta com recursos dinâmicos. Além 
disso, o Interpretador de Exames para Alunos de Medicina Veterinária é um dos principais implementadores do 
conceito de uma ferramenta de apoio a esta área, considerado por diversos alunos de grande poder no quesito 
experiência, trazendo de forma fácil e intuitiva o conhecimento necessário para o domínio deste tipo de serviço. 
 
Objetivo 
O objetivo desse projeto é analisar e interpretar os dados de exames veterinários a partir de um software e 
definir um processamento mais próximo do real se fosse interpretado por uma pessoa com prática na analise 
destes documentos. 
 
Metodologia 
A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como de campo, pois estamos explorando a fundo 
todo o potencial que um interpretador de exames pode colaborar com a eficiência no momento da analise de 
laudos do seu animal. Quanto à metodologia o trabalho faz a opção pelo método quantitativa, buscando os dados 
em livros, exames práticos e levantamento de informações de profissionais com experiência nos mais diversos 
tipos de exames, trazendo assim ao projeto mais confiabilidade. Essa tecnologia que será explorada mais afunda 
vem trazer uma opção para que os alunos possuam uma ferramenta onde será capaz de realizar pesquisas, tirar 
dúvidas e estudarem de forma dinâmica, concreta e eficaz. 
 
Resultado 
O software atendeu inicialmente a proposta de criar uma aplicação que auxiliasse o aluno de medicina veterinária 
em seus estudos, mas se mostrou limitado por ser uma aplicação Windows que necessitava de instalação, por tal 
motivo, o projeto foi migrado para linguagem ASP NET, sendo assim acessível a um grupo maior de pessoas por se 
tratar de uma aplicação via web.Contudo o objetivo proposto no projeto que é de proporcionar ao aluno de 
medicina veterinária um programa confiável e fácil de se operar foi alcançado, assim como o desenvolvimento do 
mesmo se encontra finalizado. 
 
Conclusão 
Com essa ferramenta percebeu-se um melhor rendimento do usuário, pois trata-se de um software acessível, fácil 
de operar e confiável. Apesar do programa possuir especificamente interpretação do exame de urinálise, o 
mesmo possui funções para o aumento constante de informações, fazendo assim deste software livre a melhor 
opção para alunos de medicina veterinária que procuram alguma solução tecnológica para sua melhor 
qualificação profissional. 
 
 
Palavras-chave: Interpretador; Veterinária; Exame Laboratorial. 
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA NOS NEGÓCIOS. 
 

Raiza Katherine Vieira De Andrade; Luana Pingituro Amorim; João Almeida Dos Santos;  
Ivan Maia Tomé; Demetrius Saraiva Gomes 

 
 
Introdução 
Devido o avanço tecnológico e o surgimento de novos mercados a importância da inovação tem ficado cada vez 
mais clara. Grande parte das organizações já reconhece essa importância, no entanto exige-se das empresas uma 
iniciativa nesse aspecto; porém conforme afirma TERRA (2007, p. 13) poucas organizações estão efetivamente 
preparadas para inovar, e raramente as empresas conseguem inserir a inovação em seu DNA, processos, metas e 
resultados.Além de necessária, a inovação pode ser uma vantagem, afinal é através dela que as organizações 
podem se manter competitivas e atuantes no mercado, por isso a inovação também deve ser vista como uma 
estratégia competitiva. 
 
Objetivo 
Identificar a importância da utilização da inovação como estratégia competitiva nos negócios 
 
Metodologia 
Para a classificação da pesquisa, toma-se como base o critério proposto por Vergara (2002).Quanto aos fins, a 
pesquisa será explicativa com o objetivo de esclarecer como a inovação pode ser utilizada como estratégia 
competitiva. Quantos aos meios, a pesquisa será bibliográfica; será exposta e comentada, por meio de 
investigação, através do uso de materiais acessível ao publico geral e estudo de caso realizado com base em 
entrevistas. Os dados coletados serão apresentados de forma qualitativa. 
 
Resultado 
As entrevistas foram realizadas aos profissionais da área de inovação, e procuravam identificar até que ponto 
esses profissionais conheciam a inovação. Entre as diferentes respostas podemos verificar que em sua essência, 
todos entendiam a inovação como a criação ou melhoria de algum produto, serviço e até mesmo processo. Um 
dos entrevistados disse que a inovação pode ser medida pelo dinheiro novo trazido para a empresa. 
Indo à raiz da palavra inovar deriva do latim In+novare, que significa “fazer novo”, renovar ou alterar. No entanto, 
SARKAR (2008) diz que um erro comum é achar que qualquer invenção, engenhoca, é uma inovação. Inovar é 
mais do que inventar algo novo. Claro que é preciso que algo novo seja criado, mas, mais que isso, essa criação 
(invenção) deve ser implementada e aceita no mercado para que a inovação ocorra, e nenhum de nossos 
entrevistados mostrou reconhecer isso.Quando surgem novas necessidades, as empresas se veem na obrigação 
de inovar. Essas necessidades ocorrem, pois, o mercado, os clientes, os correntes e a tecnologia estão em 
constantes mudanças; portanto se as organizações ficarem paradas diante dessas mudanças a estratégia estará 
defasada em um curto período de tempo, e a organização poderá até mesmo deixar de existir. Amorim e 
Frederico (2008; p. 84) confirmam que a ênfase da inovação nas empresas é uma forma de sobrevivência no 
mercado e isso contribui para que as empresas realizem investimento em inovação para competirem no mercado 
que atuamAlém disso, todas as organizações querem se manter competitivas no mercado. As três bases primárias 
de competitividade em produtos são custo, qualidade e capacidade de inovar (DANILEVICZ, 2006, p.87 apud 
HAYES, 1988, p.44). Quando questionamos os nossos entrevistados sobre a utilização da inovação como 
estratégia, houve uma igualdade nas respostas, onde todos confirmavam que a inovação é uma forma da 
empresa se manter competitiva e viva no mercado e por isto é uma forte ferramenta estratégica.   
 
Conclusão 
Através desse estudo foi observado que as organizações compreendem que a inovação pode ser utilizada como 
uma estratégia competitiva. Porém, muitas empresas não estão preparadas para inovar, e as que estão quando 
pensam em inovar, pensam em criar ou melhorar algo e esquecem que a aceitação de mercado é uma parte no 
processo de inovar. Isso justifica a morte de tantas empresas. Por outro lado, aqueles conceguem inovar 
efetivamente realizam investimentos em criação e melhoria de produtos, serviços e processos e se mantém cada 
vez mais competitivos. 
 
Palavras-chave: INOVAÇÃO, INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA E ESTRATÉGIA COMPETITIVA. 
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A IMPORTÂNCIA DE UM BOM DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM PARA O PÚBLICO INFANTIL 
 

Daniela Brady P. Santos; Priscila De Vito Catini; João Almeida Dos Santos; Ivan Maia Tome;  
Demetrius Saraiva Gomes 

 
 
Introdução 
 
Este trabalho tem como foco responder a seguinte problemática: qual a importância de um bom desenvolvimento 
de embalagem para o público infantil?  
A embalagem vai muito além de servir apenas para proteção de um determinado produto, é usada como uma 
forte ferramenta de marketing, atraindo e seduzindo para vender, sendo um item de competitividade entre 
marcas, já que agrega valor ao produto, fazendo com que o consumidor forme conceito sobre tal fabricante.  
A forma e a cor são elementos de diferenciação no processo de desenvolvimento de uma embalagem. Escolher 
qual a mais adequada é um desafio para as empresas, ou melhor, para seus designers, principalmente quando o 
público alvo são as crianças.  
No caso específico deste trabalho onde o consumidor são crianças, a embalagem desenvolvida tem que ser 
atraente e de fácil compreensão, visto que são elas as maiores promotoras de tal produto no mercado 
 
Objetivo 
- Compreender a importância da participação da embalagem na sociedade;  
-  Demonstrar a importância do designer; 
- Apresentar a influência de algumas características principais no desenvolvimento de embalagens para crianças, 
tais como: forma e cores 
 
Metodologia 
A metodologia será pesquisa bibliográfica, que segundo Vergara (2010,p.43) consiste em um estudo desenvolvido 
com base em material acessível ao público em geral. A fonte será revistas, jornais, livros e redes eletrônicas. 
Aplicaremos também uma pesquisa de campo onde a população amostral a ser estudada serão pais de 10 
crianças entre 5 e 10 anos, baseado em  questionário fechado e terá 7 questões,  sendo os dados coletados por 
amostra de conveniência em um supermercado, sendo a análise dos resultados obtidos feita com base nos 
estudos realizados. 
 
Resultado 
Entrevistamos 10 pais com crianças de 5 a 10 anos, onde 70% eram do sexo feminino e o restante do sexo 
masculino, sendo 40% de 5 a 6 anos, 20% de 7 a 8 anos e 40% de 9 a 10anos. Analisando os dados pode-se 
constatar que a embalagem influencia em 70% dos casos, onde 50% dos pais compram 3 ou mais produtos 
desejados pelos seus filhos por causa da embalagem, porém 70% compra somente às vezes. Vimos também que o 
setor mais influenciável é o de alimentos, com 70% de atratividade. Após uso do produto, 50% dos pais jogam a 
embalagem no lixo comum, 10% separam para coleta seletiva e 40% deixam que seus filhos utilizem como 
brinquedo. 
 
Conclusão 
Concluímos que a embalagem é um fator relevante também para o público infantil, influenciando na escolha dos 
produtos pelos pequenos. Portanto, tal é a importância do desenvolvimento de uma boa embalagem para as 
crianças pelos designers. Estudos feitos pela FGV indicam que a embalagem deixou de ter somente a função de 
conservar e preservar alimentos passando a ser uma forte ferramenta de marketing, pois estabelece uma ligação 
direta com os consumidores por conseguir atingi-los também como uma oportunidade de exposição (porque 
mesmo não comprando naquele momento o produto foi visto).   
Porém, conforme a entrevista, concluímos que a necessidade sustentável ainda não é vista neste meio com tanta 
ênfase, onde a questão da coleta seletiva e a reutilização não são praticadas por todos. 
 
Palavras-chave: EMBALAGEM - PÚBLICO INFANTIL - FERRAMENTA DE MARKETING 
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A INFLUÊNCIA DA TITULAÇÃO DOS DOCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNASP-SP NO 
ENSINO: UMA ANÁLISE REALIZADA PELA PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 
Jaqueline Martinez Imlau; Pedro Vinicius Lima De Araújo; Darcy Garcia 

 
 
Introdução 
Neste trabalho foi verificado se e de que forma a titulação dos professores do curso de Ciências Contábeis do 
UNASP-SP interfere na avaliação feita pelos alunos sobre o desempenho do corpo docente. 
 
Objetivo 
Identificar e analisar se a titulação dos docentes do curso de Ciências Contábeis do UNASP-SP influencia na 
avaliação de desempenho dos mesmos, feita pelos alunos. 
 
Metodologia 
Neste trabalho serão utilizados dados provindos da avaliação institucional realizada no ano de 2011 pelo Centro 
Universitário de São Paulo – Campus São Paulo. Trata-se de uma pesquisa de opinião dos alunos sobre diversos 
aspectos da faculdade, entre eles, os professores. Para este trabalho foram necessárias apenas as respostas dos 
alunos de Ciências Contábeis da instituição sobre seus professores.  Foram utilizadas, também, fontes 
bibliográficas e de sítios da rede mundial de computadores sobre as características que um professor deve ter 
bem como também sobre a titulação desses. 
 
Resultado 
Os dados apresentados são provenientes da Pesquisa Institucional realizada pelo UNASP, Campus São Paulo, com 
seus alunos do curso de Ciências Contábeis, referente ao 1º semestre de 2011.Na pesquisa, os alunos foram 
questionados quanto a sua opinião sobre os professores da área contábil de seu curso, através de 14 quesitos, 
que deveriam ser avaliados por meio de notas de 1 a 5, onde 1 significa discordar fortemente e 5 concordar 
fortemente. Foram avaliados 20 professores do curso de Ciências Contábeis, sendo 6 especialistas, 8 mestres e 6 
doutores. Neste trabalho foram abordadas as competências que os professores devem possuir. Especificamente, 
entre as competências, foi destacada a titulação dos docentes. Esse é um aspecto muito importante 
academicamente. Existem diversos níveis de titulação e estes são diferenciais para os professores.O Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) possui exigências quanto à quantidade mínima de professores em cada nível de 
titulação que deve conter o corpo docente de uma instituição de ensino superior. Os alunos do curso de Ciências 
Contábeis do UNASP Campus SP avaliaram a instituição por meio da Pesquisa Constitucional, realizada no 1º 
semestre de 2011. Os professores da área contábil fizeram parte dos itens avaliados na pesquisa. Os resultados 
obtidos nessa avaliação foram utilizados no presente trabalho para comparação com título acadêmico que cada 
professor possui.Era esperado que professores que possuem um título de maior nível, como os doutores, fossem 
os melhores avaliados pelos alunos. No entanto, o resultado foi o inverso do esperado, com os professores 
especialistas tendo melhor avaliação em todos os quesitos apresentados. Desta forma, a titulação não interferiu 
na avaliação feita pela amostra de alunos estudada. Uma hipótese que poderia explicar a avaliação menos 
positiva dos professores com título de nível mais elevado, seria a distância acadêmica que de uma forma geral, 
acaba ocorrendo entre os doutores e os alunos de graduação. Ou seja, professores especialistas encontram-se em 
um nível acadêmico mais próximo dos alunos, o que facilitaria a relação entre eles e, assim, talvez explique a 
avaliação mais positiva destes. Os professores mestres, obviamente,estariam num patamar intermediário. 
 
Conclusão 
Os alunos do curso de Ciências Contábeis do UNASP Campus SP avaliaram a instituição por meio da Pesquisa 
Constitucional, realizada no 1º semestre de 2011. Os professores da área contábil fizeram parte dos itens 
avaliados na pesquisa. Os resultados obtidos nessa avaliação foram utilizados no presente trabalho para 
comparação com título acadêmico que cada professor possui. 
Era esperado que professores que possuem um título de maior nível, como os doutores, fossem os melhores 
avaliados pelos alunos. No entanto, o resultado foi o inverso do esperado, com os professores especialistas tendo 
melhor avaliação em todos os quesitos apresentados. Desta forma, a titulação não interferiu na avaliação feita 
pela amostra de alunos estudada.  
 
Palavras-chave: Competência; titulação; docentes; contabilidade. 
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COMO OCORRE A RELAÇÃO DEMANDA / OFERTA E QUAIS AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE LUXO 
PARA ATINGIR OS CLIENTES DA CLASSE A 

 
Douglas Kleis Pavão; Erika Alves De Sousa; João Almeida Dos Santos; Ivan Maia Tomé;  

Demetrius Saraiva Gomes 
 
 
Introdução 
Atualmente tem-se observado o crescimento demanda/oferta de produtos customizados. Ser único e exclusivo é 
o principal objetivo da classe A, na qual se privilegia por ter produtos que nenhuma ou poucas pessoas possuem, 
onde tais produtos proporcionam satisfação, auto estima, valores ou até mesmo Status. Segundo Galhanone 
(2005 citado em Campanholo; Bevilacqua, 2011), “Luxo é tudo o que sinaliza privilégio, elite, nobreza, prestígio, 
aristocracia, riqueza, estilo”. O marketing de luxo visa com suas estratégias atingir de uma forma específica essa 
classe. Segundo Strehlau (2005 citado em Huberto 2011, p.75), “produto de luxo é a soma da matéria prima, 
qualidade, custo de produção e s representação para o consumidor seja em ordem social, emocional, econômica, 
entre outras”. As pessoas gostam de se sentirem únicas e exclusivas e as mesmas vão em busca desse disso, 
podendo ser um desejo ou uma necessidade que a motiva ser exclusiva e possuir produtos que agregam esse 
sentimento e essa satisfação. 
 
Objetivo 
Analisar como ocorre a relação demanda/oferta e quais as estratégias de marketing de luxo para atingir os 
clientes da classe A, para verificar se existe um marketing específico voltado para o consumidor classe A e quais 
são as estratégias de marketing voltadas para o mesmo. 
 
Metodologia 
A partir de uma pesquisa secundária com estudo de caso em algumas lojas virtuais no shopping Iguatemi, foi 
coletado dados sobre tipos de consumidor e estratégias utilizadas pelo marketing de luxo, onde  foram 
comparados com  teorias dos autores. 
 
Resultado 
O marketing de luxo proporciona o desejo de ser único e exclusivo. De acordo com Allérès (citado em Couto, 2005 
p.25 à 27), “as estratégias do marketing de luxo são destacados em quatro fatores: Produto, preço, distribuição e 
comunicação na qual tenta atingir o âmago de cada um dos clientes alvo. Cada um desses fatores é utilizado para 
promover o luxo inacessível que é uma criação original com cores e materiais. O  luxo intermediário que se refere 
ao grau menos alto de criatividade utilizando cores mais sóbrias e um número menor de materiais. E o luxo 
acessível na qual a criação do produto e seus compoentes é limitado”. O Brasil ainda é considerado um país caro 
para se estabelecer por causa dos altos impostos e riscos econômicos na qual os empreendedores estrangeiros 
não querem correr esse risco. Muitas empresas estrangeiras que querem estar nesse mercado possuem 
dificuldade para entender os impostos, dificuldade de dormação de preço, alterações do câmbio em relação ao 
dólar, venda a prazo e descontos. Para lidar com produtos no segmento de luxo é necessário entender aspectos 
emocionais. Mesmo assim o mercado de luxo no Brasil apresenta excelentes perspectivas para os investidores 
estrangeiros, atuando de forma favorável exportando e vendendo internamente, fazendo com que o talento das 
pessoas que atuam nesse mercado e a bsuca pela excelência na qualidade seja parte importante nesse 
conjunto.Com isso as empresas conseguem atrair esses clientes alvo aumentando suas vendas e fidelizando os 
clientes. 
 
Conclusão 
Pode-se concluir que existe demanda/oferta para o marketing de luxo, na qual o mesmo oferece produtos que 
atendem as necessidades e desejos da classe A, que possui um consumo e um poder aquisitivo elevado. Segundo 
Galhanone (citado em Campanholo; Bevilacqua, 2011, p.2), ”luxo é relacionado a tudo que é raro, exclusivo, 
restrito e, consecutivamente de custo mais elevado”. Ele atua para atender necessidades, sentimentos e desejos 
de acordo com cada pessoa, utilizando cada estratégia para atingir determinadas sensações, para que a pessoa 
possa usufruir e repetir cada vez mais esse sentimento de satisfação único e exclusivo, fazendo com que esse 
mercado de luxo cresça e possa beneficiar os profissionais da área de marketing a usufruir desse crescimento. 
 
Palavras-chave: Marketing de luxo; consumidor classe A; estratégias de marketing. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO EM DISPOSITIVOS MOVEIS PARA NEGÓCIOS DE CORRETORA DE 
SEGUROS 

 
Felipe André Pacheco Rodrigues; Cleverton Ferreira Borba 

 
 
 
Introdução 
A tecnologia ameniza o trabalho, mas não alivia o dever, lembrando que a tecnologia ajuda com a tarefa, mas não 
faz o trabalho que cabe aos gestores de um negócio. Para entender como a tecnologia pode ajudar, não é 
necessário aprender a parte técnica, mas é necessário compreender o impacto da tecnologia e sua efetiva 
utilidade no sucesso de cada negócio.Esse trabalho visa mostrar como a tecnologia móvel (aplicativos de 
SmartPhones e Tablets) podem fortalecer o marketing de um negócio e melhorar o atendimento ao cliente. Assim 
como outras aplicações, não basta ter a tecnologia, é necessário saber aplica-la corretamente. As empresas que 
obtiveram sucesso com a utilização da tecnologia, o fizeram porque entenderam completamente sua definição e 
implementaram uma solução que construiu e manteve a capacidade da empresa ser bem-sucedida. 
 
Objetivo 
Estudar e aplicar os conceitos: 
MVC 
HTML5 
JQuery Mobile 
 
Metodologia 
As Tecnologias como MVC, JQuery Mobile e HTML5 são opções de muitos profissionais que trabalham com 
programação web. Para desenvolver o aplicativo para as plataformas mais usadas hoje em dia, foi usada o 
Microsoft Visual Studio 2010 Professional, que é sem duvida uma das melhores ferramentas para 
desenvolvimento hoje no mercado.O desenvolvimento das funcionalidades da regra de negocio do aplicativo 
serão para Corretoras de Seguros, o aplicativo se comunicará com servidor das corretoras para atender o cliente 
com vários recursos que o aplicativo oferece. Os testes do aplicativo foram realizados em SmartPhones (Sony 
Ericsson XPERIA X10a com versão do Android 2.1, Samsumg Galaxy S versão do Android 2.3, Iphone 4s com versão 
iOS 5 e Tablet Motorola Xoom 2 com versão do Android 2.3 e todos com navegadores que suportam HTML5. 
 
Resultado 
No estudo de caso foi desenvolvido o aplicativo BrokerApp, no desenvolvimento foi utilizada as tecnologias 
HTML5, JQuery Mobile e MVC, foram realizados testes nos dispositivos moveis, e em todos eles o aplicativo 
funcionou com sucesso. 
 
Conclusão 
Conclui-se que as Tecnologias MVC, JQuery Mobile e MVC dão suporte para realizar o negocio de uma forma mais 
eficaz e segura. São tecnologias bem aceita no mercado e alcança um numero alto de usuários. Os investimentos 
das empresas para realizar o diferencial e atender seus clientes na área de tecnologia da informação é um 
investimento com retorno certo, desde que seja aplicada de maneira correta. 
 
 
 
Palavras-chave: HTML5, JQuery Mobile, MVC, Regra de Negócios, Corretora de Seguros 
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM QRCODE 
 

Eduardo Lima da SIlva; Cristiano Lino Felicio 
 
 
Introdução 
O estágio atual da computação caminha na direção de soluções que possam acelerar o processo de recuperação 
de informações. Código de barras, identificadores por rádiofrequência, biometria, entre outros, têm sido cada vez 
mais utilizados.  Neste trabalho, foi abordado um tipo de etiqueta que tem sido cada vez mais empregada para 
armazenamento de dados diversos, como, por exemplo, endereços de Internet e dados de produtos em lojas e 
supermecados. Diferente de um código de barras convencional, o QR Code utiliza uma imagem bidimensional, 
que aumenta a quantidade de informações que se pode armazenar.  No sentido de utilizar QR Code para 
armazenar não somente alguns poucos caracteres de uma informação textual, buscou-se neste trabalho analisar 
e estudar a sua capacidade de armazenar dados binários. Com isso, avalia-se a possibilidade de armazenar 
aplicativos em um QR Code. 
 
Objetivo 
O objetivo desse projeto foi analisar a viabilidade de armazenamento de arquivos binários em um QR Code. Para 
tal, foi desenvolvida uma aplicação capaz de gerar uma imagem de QR Code a partir de um arquivo binário e 
depois, através de uma câmera de um aparelho celular, recuperar o arquivo que foi gravado nessa imagem. 
 
Metodologia 
O trabalho iniciou com pesquisas sobre QR Code, incluindo trabalhos anteriores sobre este assunto, 
desenvolvidos aqui mesmo nesta Instituição de Ensino. Em seguida, foi implementada a aplicação que obtém um 
arquivo binário e gera a imagem do QR Code. Na sequência, implementou-se no aparelho celular a aplicação que 
lê a imagem e recupera os dados binários nela contidos. Para validar a arquitetura desenvolvida, diversos testes 
foram realizados. Estes testes envolveram desde arquivos pequenos, de 1KB, até arquivos grandes, em torno de 
10 KB. Antes de qualquer geração de QR Code, efetuou-se a compressão do arquivo binário que seria gravado. 
 
Resultado 
Os diversos testes realizados mostraram que é viável armazenar dados binários em um QR Code. Porém, quando 
o arquivo é muito grande, a imagem do QR Code fica muito poluida, dificultando a sua decodificação. A solução 
para isso é conseguir melhores resultados na etapa de compressão. Porém, as atuais técnicas de compressão são 
pouco agressivas quando se trata de arquivos binários. Contudo, para arquivos de até 8KB, a taxa de êxito na 
gravação e recuperação dos dados foi bastante significativa, ficando acima de 83%. 
 
Conclusão 
A solução aqui proposta é inovadora, pois visa aplicar QR Code de uma maneira que não tem sido usual. Usá-lo 
para guardar poucos caracteres é o foco atual pelo mundo. Porém, gravar dados binários, em quantidade 
razoável, foi o que se buscou e alcançou neste trabalho. A vantagem desta arquitetura aqui proposta é 
disponibilizar um arquivo sem necessidade de conexão com a internet, ou qualquer outro tipo de recurso externo, 
rede ou conexão alternativa, pois a própria imagem do QR Code tem todos os dados necessários. 
 
 
 
 
Palavras-chave: QR Code; compressão; mobilidade. 
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ESTUDO EMPÍRICO DE VÍDEOCONFERÊNCIA 
 

Juliano Duarte Duran; Clodonil Honório Trigo 
 

 
Introdução 
A Educação à distância tem se tornado uma modalidade de educação, que consiste em um processo de ensino 
aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados fisicamente ou no tempo. 
Antes a EAD(Educação à Distância) era um assunto muito pouco discutido e trazia muitas dúvidas, mas depois 
com o surgimento da internet surge também às tecnologias de comunicação virtual e EAD ganhou o seu espaço. 
Tornando possível a realização deste trabalho. 
 
Objetivo 
Objetivo deste trabalho é realizar e apresentar um estudo empírico de Vídeoconferência, que é uma tecnologia 
que permite contato visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes permitindo a comunicação 
entre ambos, possibilitando assim a aprendizagem como uma forma de apoiar em suas atividades didáticas 
através da ferramenta de vídeoconferência. 
 
Metodologia 
A metodologia utilizada neste projeto inicializou-se com um levantamento dos fatores envolvidos em 
vídeoconferência que foi abordado neste projeto, sendo as características desejáveis dos sistemas de 
vídeoconferência, e os pontos fundamentais. 
A partir destes conceitos apresentados foi possível definir um conjunto de parâmetros, suficientes para avaliar as 
aplicações e escolher a que mais se adéqüem as necessidades do usuário. 
O estudo desse projeto de vídeoconferência no ambiente Moodle compreende as seguintes atividades: 
• Pesquisas bibliográficas sobre os temas envolvidos no trabalho incluindo estudos empíricos de 
vídeoconferência, usabilidade de software, ambientes de ensino à distância. 
• Definição de um modelo de avaliação de usabilidade a ser utilizado no estudo empírico. 
• Testes feitos no software com usuários para verificação dos resultados do software. 
• Definição e condução de um estudo empírico para a avaliação de usabilidade do ambiente de ensino à 
distância Moodle. 
• Análise dos resultados obtidos através do estudo empírico e apresentação das conclusões do estudo, 
incluindo a indicação das contribuições do trabalho e de futuras pesquisas. 
• Estudos das principais ferramentas usadas como: 
DimDim que é  um interface muito simples permitindo que se concentre no encontro e não na tecnologia. O 
moderador e os convidados não necessitam de instalar nenhum software, nem mesmo para partilhar áudio e 
vídeo (Um pequeno plug-in é exigido apenas se pretender mostrar o ecrã do seu computador). 
BigBlueButton é um open source web conferência sistema desenvolvido principalmente para educação a 
distância. Suporta múltiplos de áudio e partilha de vídeo, apresentações com recursos de lousa prorrogados - 
como um ponteiro, zoom e desenho - e privada de bate-papo, compartilhamento de desktop os usuários podem 
entrar na conferência em diferentes papéis: espectador, apresentador e moderador. 
 OpenMeetings é um software usado para a apresentação, treinamento online, web conferência tirando quadro 
de colaboração e edição de documentos e compartilhamento de desktop do usuário. É utilizado para conferências 
web em software livre solução e-learning Moodle e ATutor.  
A realização da pesquisa será importante, pois, além de obter a opinião dos usuários em relação à usabilidade do 
ambiente avaliado, buscam-se identificar os principais problemas enfrentados, e também possíveis melhorias 
sugeridas pelos usuários. 
 
Resultado 
Foi utilizado o instrumento básico de coleta de dados questionário sobre as ferramentas de Vídeoconferência, os 
participantes puderam expressar sua opinião sobre cada uma das questões. Após a execução do estudo empírico, 
os resultados obtidos foram extraídos do banco de dados e em seguida tabulados. 
 
Conclusão 
 
A vídeoconferência tem se tornado uma ferramenta de ensino efetiva capaz de promover o ensino, nesse 
contexto podemos esperar o uso de software de vídeoconferência em vários setores para promover o ensino. 
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Espera-se que este trabalho contribua também para a realização de novos estudos empíricos sobre usabilidade de 
software. 
 
Palavras-chave: Vídeoconferência, Ensino à Distância, Usabilidade. 
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IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS COM GUIA PMBOK EM UMA MULTINACIONAL DA 
GRANDE SÃO PAULO 

 
Mirel Ribeiro; Vilmar Machado 

 
 
 
Introdução 
A gestão de projetos é aplicada por diversas áreas e principalmente na área de Tecnologia da Informação devido á 
aceleração no ritmo de mudanças que foram impostas pela globalização. Através do guia PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), que reúne as melhores práticas para gerenciamento de projetos, é possível 
fornecer diretrizes que proporcionam o gerenciamento de projetos individuais. Desta forma, define-se o 
gerenciamento e os conceitos relacionados que possibilitam a descrição do ciclo de vida do gerenciamento dos 
projetos. Esta crescente aceitação por tais processos que possibilitam a redução de custos adicionais indica que a 
aplicação dos conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e as técnicas adequadas podem ter impacto 
significativo no sucesso de um projeto. 
 
Objetivo 
O objetivo desse trabalho é apresentar o Guia PMBoK desde sua origem, processos até o desdobramento 
mundial, através de um estudo de caso que será aplicado para uma multinacional da grande São Paulo 
 
Metodologia 
Pesquisas em banco de dados de jornais, publicações em revistas especializadas. Pesquisa sistemática em 
literatura especializada e artigos afins. 
Os principais sujeitos da pesquisa são empresas expressivas de diferentes áreas de atuação, que possuem grandes 
projetos e inovações na área de Tecnologia da Informação. 
Selecionar e localizar as multinacionais que aderem aos procedimentos e competências da analise referentes ao 
PMI (Project Management Institute). Coletar uma amostra relevante para realizar a pesquisa cientifica. Tendo 
premissa de engajamento com empresas expressivas e de grande porte. Assim, analisar na amplitude como estão 
os projetos e os procedimentos implementados com e sem Guia PMBok da PMI. 
 
Resultado 
Ao final do projeto, foi implementado o guia PMBoK para uma multinacional da grande São Paulo. 
 
Conclusão 
Como mencionado no presente estudo, buscou-se conhecer um seguimento crescente da sociedade conhecida 
com gestão de projetos, onde sua abrangência é mundial, complexidade e relevância global inquestionável. Os 
projetos são gerenciados para alcançar um resultado. Este resultado está sempre atrelado a alguma inovação que 
a empresa busca para aumentar suas vendas, valor de mercado ou fortalecer em algum segmento. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, PMBoK, Ciclo de Vida de Projeto, Gestão de Integração, Escopo, 
Tempo e Risco. 
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IMPLEMENTANDO O ORACLE DATA MINING EM UMA BASE DE DADOS DO PSF 
 

Harrisson Storch Lourenço; Wanderley Cremonese Júnior 
 

 
Introdução 
A tecnologia da informação deixou de ser considerado um simples suporte às atividades diárias das empresas. 
Com a evolução da mesma, a quantidade de informações e dados armazenados são cada vez maiores. Dados 
históricos não são simplesmente armazenados, podem ser utilizados no processo de descoberta de conhecimento 
em banco de dados – Knowledge Discovery in Databases (KDD).  
Um dos passos do KDD, no que se refere à definição e descoberta das regras, é o Data Mining. Com o Data Mining 
é possível descobrir padrões em públicos de informação diversos que, em conjunto com outros passos do KDD, 
podem gerar uma previsão de comportamento. 
Este é um processo que vem ganhando espaço no segmento corporativo e sua correta utilização pode trazer 
benefícios a diversas áreas, sendo uma delas, a saúde. 
 
Objetivo 
O desenvolvimento deste processo de Data Mining, voltado para a área da saúde neste estudo, fez utilização da 
ferramenta Oracle Data Miner. Os passos desse processo envolvem conceitos sobre Data Mining, fatores 
relevantes para o desenvolvimento do Data Mining, técnicas e áreas de utilização do Data Mining, bem como as 
vantagens de realizar processos KDD na área de saúde. O trabalho quer apresentar o uso do processo de Data 
Mining como útil à tomada de decisão com a descoberta de um conhecimento que está contido na base de dados, 
mas não é possível se enxergar sem essa abordagem. 
 
Metodologia 
 
Um estudo de caso, utilizando o método CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), foi 
realizado para proporcionar um aprofundamento na área em questão. Realizamos levantamento bibliográfico 
seguido de estudo para entender o que é o PSF (Programa de Saúde da Família), fornecedor da base de dados. 
Entendido o funcionamento do PSF, estudamos a base de dados fornecida que contem informações cadastrais e 
detalhes relacionados ao estado de saúde dos munícipes atendidos pelo PSF.  Após o entendimento da base de 
dados, escolhemos a informação alvo de aplicação do método de Classificação com o algoritmo Árvore de 
Decisão, e utilizamos a coluna que mostra se o indivíduo informou ter ou não hipertensão, durante o processo de 
cadastro no PSF. 
Executamos as regras descobertas para descobrir a possibilidade de o indivíduo portar hipertensão obtendo uma 
previsão, com a probabilidade de cada indivíduo na população pesquisada (base do PSF) ter ou não hipertensão. 
 
Resultado 
O processo de data mining comprovou sua eficiência uma vez que cerca de 24% desta população havia informado 
ter hipertensão durante o cadastro; com a aplicação das regras descobertas, a previsão foi de que 36% desta base 
tem uma probabilidade maior que 60% de ter hipertensão. Esse número apresentou 50% a mais de incidentes em 
relação ao que foi informado inicialmente durante o cadastro pelo munícipe. Uma vez que o PSF trabalha com 
medicina preventiva, o estudo de caso se apresenta relevante, pois conseguirá auxiliar na descoberta de possíveis 
pacientes que podem ter hipertensão ou outra informação passível do mesmo processo, porém desconhecem a 
doença ou não se consideram hipertensos. 
 
Conclusão 
Fica comprovado que o processo de Data Mining oferece benefícios  na tomada de decisão, na definição das 
estratégias, bem como em relação à alocação de profissionais e alteração de método de abordagem podendo por 
meio de previsões, selecionar com maior precisão o público a ser abordado. Podemos afirmar que com a 
utilização da ferramenta Oracle Data Miner, é possível fazer uso mais inteligente dos recursos, direcionando os 
investimentos, além de, principalmente, melhorar a qualidade de vida da população. 
 
Palavras-chave: Data Mining; Conhecimento; Saúde. 
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LOVEMARK E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO: COMO APLICAR ESTE CONCEITO A 
ELAS. 

Flavio Salcedo Rodrigues Moreira 
 
 
Introdução 
Hoje o acesso ao ensino superior está mais fácil do que nunca, tanto pelas mudanças econômicas que têm 
colocado o ensino superior praticamente ao alcance de quase todos os extratos socioeconômicos, quanto pela 
falta de barreiras de entrada de novas Instituições de Ensino Superior Privado (IESP) no mercado. Estes fatores 
têm levado as IESPs a confiarem no valor cobrado pelos cursos como único diferencial competitivo, já que a grade 
curricular oferecida é baseada em normas estabelecidas pelo Ministério da educação que devem ser seguidas por 
todas as instituições. Desta forma, o que ocorre, é uma comoditização das IESPs. 
 
Objetivo 
Assim, ao fazer esta pesquisa, intencionamos a apropriação de abordagens e técnicas do conceito de Lovemark, 
desenvolvido por Kevin Roberts, para criar um diferencial competitivo, relevante e lucrativo para as instituições 
de ensino que decidirem o utilizar. 
 
Metodologia 
Para tanto, foi realizada uma breve análise do conceito de marca, suas funções e aplicações, através do material 
de autores como Clotilde Perez e Andrea Semprini. Depois, analisado a fundo a ideologia das Lovemark, como 
elas se constroem e interagem com seus consumidores. E por fim, aplicado este princípio às IESPs, de maneira 
breve, porém adequada à suas realidades e ao conceito de Marketing Educacional desenvolvido por Kotler 
 
Resultado 
E como fruto desta pesquisa, entre outras coisas, foi possível traçar um caminho possível para aplicar o conceito 
de Lovemark juntamente com os princípios de Marketing Educacional. Esta aplicação visa não só melhorar o 
relacionamento instituição x cliente, mas sanar algumas das muitas dificuldades do setor como a inadimplência e 
descaso com o patrimônio da instituição. 
 
Conclusão 
Além disto, nossa pesquisa mostrou que quando há uma implantação deste conceito, há uma atitude de 
apropriação da marca por parte do cliente. Ele toma para si os ideais da instituição e se torna um propagador 
espontâneo dos serviços da empresa: o cliente vê com tão bons olhos a instituição que deseja que seus pares 
também desfrutem da experiência de fazer parte dela. Isto gera um crescimento do valor da instituição como 
marca e um aumento de novos alunos matriculados, o que também causa um crescimento em termos 
monetários. Por fim, podemos dizer que ao uma IESP se utilizar do conceito de Lovemark ela terá um ótimo 
retorno financeiro e reconhecimento de imagem de seus clientes. 
 
 
 
Palavras-chave: Lovemark; Relacionamento; Marketing Educacional 
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MANIPULAÇÃO DE VÍDEOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID 
 

Kérix Édrey Torres; Cristiano Lino Felício; Cristiano Lino Felício 
 

 
Introdução 
Suporte a aplicações multimídia, incluindo imagens e vídeos, faz parte dos recentes desafios da computação 
móvel. Parte da dificuldade de se trabalhar com este tipo de aplicação vem do fato de que sistemas móveis são 
desenvolvidos sobre uma plataforma que, quando comparada à plataforma de computadores tradicionais, 
apresenta menor capacidade de armazenamento e processamento. Neste trabalho tem-se avaliado a questão de 
processar vídeos sobre uma aplicação que busca otimizar o espaço de armazenamento requerido pelo vídeo. Essa 
pesquisa tem levado ao estudo de compressão, armazenamento e execução de vídeos sobre dispositivos móveis 
equipados com o sistema operacional Android. 
 
Objetivo 
O objetivo principal deste trabalho foi criar um processador de vídeo capaz de ler, executar e armazenar arquivos 
de vídeo em formatos compactos. Metas específicas incluíram descrever o atual estágio de desenvolvimento da 
tecnologia de compressão de arquivos de vídeo, a compressão na tecnologia dos dispositivos móveis, o estudo de 
diferentes formatos de arquivos e de softwares livres para fins de compressão. 
 
Metodologia 
A metodologia desta investigação consistiu em uma etapa teórica e outra etapa de desenvolvimento 
experimental. Na etapa teórica, abordou-se o atual estágio da tecnologia de compactação de vídeos e da 
tecnologia dos dispositivos móveis. Essa etapa envolveu pesquisa e análise de diferentes formatos de arquivos de 
vídeo (AVI, RMVB, MP4 e FLV). A etapa de desenvolvimento experimental incluiu, primeiramente, a avaliação dos 
principais softwares livres de compactação de arquivos de vídeo (WinRaR, WinZip, 7Zip e Winamp), tendo como 
finalidade determinar a eficiência de cada um desses programas no cumprimento da função a que se destinam. 
Em seguida, foi projetada e implementada uma ferramenta no sistema operacional Android. Essa ferramenta é 
capaz de ler, processar e gravar vídeos em formatos compactos. Ela apresenta funcionalidades típicas de outros 
processadores, tais como controles de volume, avanço, recuo e pausa do vídeo. 
 
Resultado 
No atual estágio, para compactar os arquivos de vídeo, desenvolveu-se um módulo que se baseia na codificação 
de Huffman e Ziv-Lempel, bastante populares na área de compressão. Nessa solução, tem sido possível 
compactar arquivos dentro do próprio ambiente Android.  Houve sucesso na compressão de vídeos que não eram 
excessivamente grandes (no máximo 10 MB). A taxa de compressão foi pequena. Por exemplo, a compressão de 
arquivos em torno de 3.5 MB levou a um arquivo compactado de aproximadamente 3.3 MB. Comparado ao uso 
do WinRaR, ferramenta popular de compactação,  os mesmos vídeos de 3.5 MB chegaram a um arquivo 
comprimido de aproximadamente 3.15 MB, ou seja, o WinRaR é um pouco melhor, na média. Porém, a escolha 
por Huffman e Ziv-Lempel, e não o WinRar, se justifica pelo fato de que foi criada uma solução própria, suportada 
no próprio Android, ao contrário do WinRaR, que é um software a parte, sob domínio de terceiros. 
 
Conclusão 
O estudo aqui realizado aponta para uma área de pesquisa ainda bastante desafiadora. Pelas suas características, 
de alta aleatoriedade, arquivos de vídeo tornam-se muito resistentes aos atuais algoritmos de compressão.  A 
pesquisa também revelou a dificuldade de um algoritmo particular comprimir formatos variados de vídeo. 
Ressalta-se, contudo, que a aplicação de processamento de vídeo aqui implementada apresenta uma arquitetura 
que está habilitada a receber os melhoramentos futuros que surgirem na área de compactação de vídeo. 
 
 
Palavras-chave: Compressão de vídeo; processador de vídeo; dispositivos móveis; android. 
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O IMPACTO DA ADOÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO EM UMA EMPRESA DO RAMO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Jaqueline Santos de Oliveira; Karina Pereira Guedes; Thays Ster da Costa Gonçalves;  

Edson Pontes de Souza 
 

 
Introdução 
Devido a crescente procura da tão sonhada casa própria, o ramo da construção civil, em especial da incorporação 
imobiliária, vem se expandindo com rapidez no país. Apesar disso, ainda causa muita insegurança por parte dos 
compradores no que diz respeito à entrega das unidades imobiliárias, devido aos vários casos ocorridos no 
passado, que repercutem ainda hoje. Com a criação do Patrimônio de Afetação, o governo pretendeu dar maior 
segurança ao setor e aos adquirentes, uma vez que essa ferramenta “blinda” a incorporação afetada, separando-a 
do patrimônio da empresa. Para incentivar a adoção desse mecanismo, foi instituído o Regime Especial de 
Tributação – RET. 
 
Objetivo 
Analisar o impacto da adoção do Patrimônio de Afetação, com ênfase no Regime Especial de Tributação, para 
verificar se essa opção é viável em termos tributários para uma SPE de uma incorporadora do município de São 
Paulo. 
Identificar os aspectos que caracterizam o Patrimônio de Afetação e sua relevância para o setor imobiliário. 
Verificar as responsabilidades de uma construtora ao se optar pelo patrimônio de afetação. 
Comparar o Regime Especial de Tributação em relação ao Lucro Presumido numa Sociedade de Propósito 
Específico, benefício este, concedido a quem se optar pelo Patrimônio de afetação. 
 
Metodologia 
A pesquisa teve caráter exploratório, pois fez uma abordagem geral sobre o tema, procurando se familiarizar com 
o estudo em questão. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema, além de uma 
orientação com pessoa responsável pela coleta dos dados para o estudo de caso.  
Em relação à abordagem do problema da pesquisa, foi feita uma pesquisa bibliográfica, ou seja, foi utilizado 
material publicado sobre o tema. Também é uma pesquisa documental, por que se utiliza de fontes primárias de 
dados, como leis, relatórios de empresa, entre outros. Em relação aos procedimentos foi realizado um estudo de 
caso, com objetivo de aprofundar a pesquisa, a fim de torná-la mais especifica. 
 
Resultado 
Com base em no estudo feito, ao fazer a adoção pelo RET, a empresa em questão teve uma economia tributária 
de R$ 483.850,48 para os impostos federais em relação ao Lucro Presumido. Isso levando-se em conta que para 
base de cálculo de PIS e COFINS no RET, foram acrescidas as receitas financeiras, o que resultou numa base de 
cálculo maior do que a utilizada para o Lucro Presumido.Outro ponto a destacar é que se a SPE em questão fosse 
optante pelo Lucro Presumido, no ano seguinte ela obrigatoriamente estaria enquadrada no Lucro Real, pois com 
base nos valores apurados, para o ano de 2011 o seu faturamento foi superior a R$ 48.000.000,00, valor máximo 
permitido para ser optante do Lucro Presumido. 
 
Conclusão 
Com base no estudo de caso, pode-se observar que para a SPE em questão, o impacto da adoção do RET e 
consequentemente do Patrimônio de Afetação, foi positivo, uma vez que em comparação ao Lucro Presumido 
houve uma economia tributária no período estudado.Além da economia tributária, outro ponto relevante é a 
questão da maior transparência que é passada aos clientes e investidores da empresa, dando maior credibilidade 
a esta. Por se tratar de um assunto ainda pouco divulgado no mercado, pesquisas futuras podem ser feitas, a fim 
de verificar porque existe pouca adoção por parte das incorporadoras a esse regime, ou até mesmo fazer um 
estudo desse regime em relação a outros existentes. 
 
 
Palavras-chave: Patrimônio de Afetação; Regime Especial de Tributação; Incorporação; 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: 
UM ESTUDO DE CASO NO BANCO SANTANDER 

 
Ludmylla Nazareth Costa; Jéssica da Silva Andrade; Demetrius Saraiva Gomes 

 
 
Introdução 
O Brasil é um país que assim como outros possui muitos problemas sociais, que o Governo não consegue 
solucionar totalmente, porém, dentre todos o que vem chamando maior atenção é a escassez do meio ambiente. 
Muitas empresas passaram a adotar ideias e práticas sustentáveis para auxiliarem a sociedade em prol da 
responsabilidade social. 
O Brasil possui uma necessidade de praticar a sustentabilidade e visando essa importância, o banco Santander é 
uma das empresas que trabalha fortemente com práticas sustentáveis, a fim de ajudar a minimizar os problemas 
ambientais existentes no país. 
Esse trabalho tem o intuito de auxiliar no desenvolvimento da sustentabilidade organizacional dentro das 
empresas. 
 
Objetivo 
Essa pesquisa tem como objetivo analisar e mostrar a importância da sustentabilidade no meio organizacional do 
banco Santander, transmitindo suas ideias de estabelecer esse projeto, bem como, os benefícios que essa ideia 
traz para o mesmo e para a sociedade. 
 
Metodologia 
A delimitação do nosso estudo foi através de coleta de dados, realizado no site do banco Santander, 
especificamente no portal da sustentabilidade do banco, destacando os artigos à partir do ano de 2009 e também 
através de pesquisas de estudos bibliográficos, dando ênfase à sustentabilidade organizacional. No intuito de 
buscar mais informações sobre a sustentabilidade, buscar-se-á ler bibliografias relacionas ao assunto, artigos 
científicos, periódicos, revistas, sites de internet, entre outros. 
A pesquisa foi de caráter exploratório, em conjunto com estudo de caso sobre uma empresa do setor bancário, 
ou seja, o Grupo Santander. 
Realizamos a pesquisa através de questionários, sendo quantitativa, onde mantivemos contato direto com os 
clientes do banco Santander. 
Tivemos como limitação no nosso trabalho, a pesquisa que foi realizada abordando apenas a opinião de alguns 
clientes do banco Santander que eram universitários da Universidade Adventista de São Paulo, campus São Paulo. 
 
Resultado 
Verificamos o quanto a sustentabilidade é essencial para esse desenvolvimento organizacional, tanto na pesquisa 
realizada como nos questionários aplicados. 
Com o objetivo de promover a ideia sustentável, o banco possui uma área específica de sustentabilidade, 
trabalhando engajadamente para que as questões ambientais possam ser trazidas aos processos e decisões de 
seus negócios, analisando o social e ambiental de seus clientes. “É urgente inserir a sustentabilidade no centro 
dos negócios como um novo imperativo para o mercado e a sociedade neste século XXI.” (VOLTOLINI, 2011). 
Através dos questionários aplicados, verificamos que a maior parte dos participantes, sabe a grande importância 
da sustentabilidade para organização e para a sociedade, porém muitos deles não sabem como implantar a 
sustentabilidade em seus negócios. 
Conseguimos atribuir a sustentabilidade em todos os negócios, basta envolver pessoas estudadas no assunto e 
proporcionar as melhores ideias para esse desenvolvimento, essa é uma das estratégias que o banco utiliza em 
seus negócios e atividades diárias. 
Pela sua formação multidisciplinar e por ser um agente de mudanças, o administrador pode contribuir muito para 
essa transformação. Graças à sua visão sempre focada em resultados, tem a seu favor o uso da liderança para que 
os modelos definidos expandam os horizontes da empresa. E de que forma? Uma delas é conscientizar os 
colaboradores para serem os multiplicadores dessas ações, e também para que saibam que mesmo colocando em 
prática as ações sustentáveis da melhor forma, sempre é possível fazer melhor. (SIGOLLO, 2012, p.3) 
Para ser realmente uma organização sustentável, é necessário conter atitudes que vão além de “títulos” ou 
“troféus”. 
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Conclusão 
 
Concluímos que a sustentabilidade é algo imprescindível na sociedade, precisamos de um ambiente que seja 
favorável para toda a sociedade e realizações de seus objetivos, onde cada um tem o seu papel para desenhar 
esse projeto e realizar o sonho da construção de um mundo melhor e sustentável. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade organizacional,  responsabilidade social empresarial, santander 
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SISTEMA EMBARCADO APLICADO A ÁUDIO PARA LIVROS DE BRAILLE 
 

Fábio Francisco Luiz; Cristiano Lino Felício; Cristiano Lino Felício 
 
 
Introdução 
Sabe-se que os recursos tecnológicos atuais têm facilitado e incentivado muitos portadores de necessidades 
especiais a buscar um curso universitário. Contudo, não se pode afirmar que estes recursos suprem 
completamente todas as necessidades educacionais de um portador de necessidade especial. Percebe-se que 
ainda são encontrados obstáculos significativos para o estudo, pesquisa e aprendizado, especialmente do 
deficiente visual, em um ambiente acadêmico regular e até mesmo cultural. As pesquisas iniciais realizadas 
levaram a proposição de um modelo inventivo de sistema embarcado, aplicado à utilização de áudio para livros 
de braile. 
 
Objetivo 
O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de áudio livro que integra hardware e software 
embarcado, com interface de uso em braile, baseado em uma concepção referenciada em elementos e atributos 
que consideram a diversidade dos deficientes visuais. 
 
Metodologia 
A metodologia utilizada neste trabalho emprega uma estratégia meet-in-the-middle, promovendo a reutilização 
de componentes desenvolvidos previamente. Para o desenvolvimento do protótipo foi escolhida a plataforma 
EASYMX PRO™ V7 ARM ® da MicroEletronika, voltada para microcontroladores Cortex™ - M3 e Cortex™ M4 – que 
são cada vez mais populares em desenvolvimentos de sistemas embarcados. A plataforma contém um sistema de 
desenvolvimento amplo para microcontroladores ARM, equipado com muitos módulos on-board, incluindo 
periféricos multimídia, que deram flexibilidade ao criar e testar o protótipo implementado. O processo de 
desenvolvimento envolveu estudo de literaturas técnicas, da área de sistemas embarcados, e também literaturas 
que abordam a tecnologia voltada para pessoas com necessidades especiais. Nesse progresso, houve também 
respaldo de pessoas especializadas em educação inclusiva, o que levou a definição do modelo final aqui proposto. 
Com isso, o software embarcado foi implementado e passou por testes e validação. 
 
Resultado 
O principal resultado deste trabalho foi a conclusão do protótipo do áudio livro. Ele é um dispositivo físico, 
semelhante a um mp3 player, que pode ser manuseado de maneira mais natural por deficientes visuais, já que 
apresenta interface em braile, comum entre estes deficientes. Um dos maiores desafios enfrentados na criação 
do protótipo foi conseguir modelar em braile as principais funcionalidades, tais como números de página, avanço, 
recuo, reprodução e pausa do áudio, além de indicadores de níveis, como volume e bateria. 
 
Conclusão 
O software desenvolvido deixa espaço para que novas funcionalidades sejam desenvolvidas, como, por exemplo, 
interface por meio de comando de voz. O dispositivo criado pode ser utilizado por professores e mestres como 
uma ferramenta educacional que auxilia o aprendizado de alunos portadores de deficiência visual, oferecendo 
acessibilidade e praticidade no estudo e pesquisa cientifica e acadêmica. 
 
 
Palavras-chave: Sistema Embarcado; Inclusão digital; Áudio Livro 
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SOFTWARE CEM – CÁLCULO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM RELAÇÃO AOS MÉTODOS DE CUSTEIO: 
ESTUDO DE CASO 

 
Ellen Cristina Nunes Chinelatto; Zélia Dos Santos Cruz De Carvalho; Luís Fernando Da Rocha 

 
 
 
Introdução 
o mercado atravessa um período em que a preocupação central dos executivos é dispor de um produto com 
características diferenciadas e desenvolvidas de forma mais vantajosa, no sentido comercial, sendo competitivo e 
economicamente lucrativo, seja qual for o ramo do negócio.  
No intuito de entender como funciona o processo de mensuração monetária dos produtos e serviços de uma 
empresa do segmento de esquadrias metálicas, elaborou-se a seguinte questão do problema: Quais são os 
benefícios do software CEM - Cálculo de Esquadrias Metálicas, em relação ao controle de custos da empresa 
Bimetal? 
 
Objetivo 
Analisar e explicitar, de forma concreta, o atual software utilizado por uma empresa do segmento de esquadrias 
metálicas, para levantar os custos dos seus produtos; Entender qual o método de custeio utilizado por este 
software, e se o mesmo trabalha somente com este método; Descartar as benefícios e ineficiências deste 
software em relação aocontrole de custos. 
 
Metodologia 
Nesta pesquisa foram realizadas consultas em várias publicações especializadas, nos livros sobre a Contabilidade  
de Custos e sobre Sistemas de Informações Contábeis, em jornais, revistas e na internet. Além disso, detectou-se 
a necessidade de desenvolver uma pesquisa documental e um estudo de caso. 
Neste sentido este trabalho procurou analisar orçamentos, relátórios fornecidos através do software CEM – 
Cálculo de Esquadrias Metálicas, entre outros materiais, para assim poder identificar os benefícios e as 
ineficiências inerentes as metodologias de custeio.  
Nesta pesquisa fizemos o estudo de caso baseado em uma empresa do segmento de esquadrias de alumínio e 
fachada tipo pele de vidro, atuante no mercado há mais 30 anos, sendo ela uma empresa sólida e muito forte 
neste segmento. 
A partir do exposto, pode-se afirmar que a pesquisa desenvolvida neste trabalho adequa-se às funções e à 
descrição dos tipos de pesquisa acima descrito, pois procurou-se obter as informações sobre o sistema de cálculo 
de esquadrias metálicas para assim, entender qual método de custeio utilizado para calcular seus custos, e assim 
verificar os benefícios e as ineficiências do software. 
 
Resultado 
No departamento de orçamento é realizado o estudo do projeto da obra, conforme planta enviada pelo cliente. O 
orçamentista então seleciona o produto acabado de acordo com o projeto do cliente, quantificando cada 
produto, para assim poder fazer o orçamento personalizado de acordo com os interesses do cliente, é ele quem 
determinada o acabamento do perfil de alumínio, ou se tem interesse em alguma marca de acessório em 
específico, ou algum fornecedor pré-definido. 
Após estas definições, o orçamentista faz o levantamento do custo para efeito de orçamento em três etapas: 
preço da matéria-prima; custo da mão-de-obra da fabricação; custo da mão-de-obra da instalação, pois quando 
os produtos ou serviços são vendidos, o cliente já está adquirindo o produto instalado da obra 
 
 
Conclusão 
Com foco na questão problema: quais os benefícios e ineficiências do software CEM – Cálculo de Esquadrias 
Metálicas, em relação ao controle de custos da empresa Bimetal, foi observado que por ser uma sistema voltado 
a área de atuação da empresa, este software auxilia a empresa em todos os cálculos, tanto na área de 
orçamentos, como também em outras áreas. 
O software foi analisado e explicado conforme demonstrado, para entender como funciona o processo de 
levantamento de custos, além disso, pode-se observar como é calculado os custos diretos, indiretos e as 
despesas. 



 
XIV ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 97 

Pode-se observar que o metódo de custeio utilizado pela empresa, é o método de custeio é o RKW, que consiste 
no rateio não só dos custos de produção, como também nas despesas gerais da empresa, sendo ela indireta ou 
direta, ou seja, todos os custos e despesas são alocados sobre os produtos ou serviços (MARTINS, 2003). 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Metodo de Custeio; Software CEM. 
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UM ESTUDO SOBRE O PESO DOS CONTEÚDOS DE CONTABILIDADE EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA  
CONTADOR DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

 
Tercio Ramalho de Araújo Ferreira 

 

 
Introdução 
O tema deste trabalho aborda o estudo sobre o peso dos conteúdos de Contabilidade nos concursos públicos 
para contador da região sudeste do Brasil, que abrange os Estados de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo analisando os editais das vinte e cinco provas de Concursos Públicos, observando as seiscentas e 
setenta e duas questões específicas de contabilidade para contador e o peso atribuído ao mesmo. Com isso foi 
feita uma pesquisa bibliográfica através de livros e artigos de contabilidade, documental utilizando os vinte e 
cinco concursos públicos da região Sudeste para Contador no ano de 2011 para todas as áreas como Prefeitura, 
Universidade, Governo do Estado entre outras, foi feita também de forma quantitativa e descritiva, coletando os 
dados, por meio de uma amostra das provas, com o interesse de medir o peso dessas matérias. Os resultados 
dessa pesquisa mostraram que as provas abrangem várias matérias específicas de Ciências Contábeis. Dessas 
matérias as que mais foram abordadas foi Contabilidade Pública com duzentas e noventa e uma questões com 
percentual de 43,30% e Contabilidade Geral com cento e dezenove e percentual de 17,71%. 
 
Objetivo 
Analisar os editais das provas de concurso para contador da região sudeste, das cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, observando as seiscentas e setenta e duas questões específicas de 
contabilidade para contador e o peso atribuído ao mesmo.  
• Identificar as matérias de contabilidade nos concursos estudados; 
• Analisar cada prova e identificar qual área da contabilidade a questão está abordando; 
• Verificar quais são às matérias de maior peso.  
 
Metodologia 
Foi utilizada a pesquisa bibliográfica onde foram usados livros, e artigos publicados que forneçam informações 
para esse trabalho, segundo Cecconello et al (2008) fornece ao pesquisador diversos dados exigindo 
manipulações e análises diferenciadas, e também será feita pesquisa documental que segundo Souza, Fialho e 
Otani (2007) se assemelha à pesquisa bibliográfica, mas tem o fundamento na utilização de materiais impressos e 
divulgados que não receberam ainda tratamento analítico, nessa categoria destaca-se os arquivos privados ou 
públicos, documentos como cartas, diários, documentos  de empresas e instituições como ofícios, memorandos, 
dados estatísticos, etc., 
Serão utilizados os vinte e cinco concursos públicos da região Sudeste para Contador no ano de 2011 específicas 
para todas as áreas como Prefeitura, Universidade, Governo do Estado entre outras, e abrangerão também todas 
as questões específicas verificando quais foram as mais abordadas, conforme Cecconello et al é a forma de coleta 
de dados através de documentos que é uma fonte de dados fixada materialmente e suscetível de ser usado para 
consulta, estudo ou prova. 
A abordagem da pesquisa foi feita também de forma quantitativa descritiva que conforme Cecconello et al (2008) 
são pesquisas empíricas com a finalidade de delinear ou analisar as características dos fatos ou fenômenos, a 
avaliação de programas ou o isolamento de variáveis principais ou chave. Através de uma amostra de todas as 
provas específicas para contador da Região Sudeste no ano de 2011 projetou-se o universo estudado por meio do 
uso de instrumentos estruturados para coleta de dados, onde não houve a interferência do pesquisador nos 
dados obtidos pela pesquisa, que ainda citando Cecconello et al (2008) é uma investigação de todos os elementos 
pesquisados.          
Essa pesquisa terá como amostra os concursos públicos que foram realizados em 2011, específicos para o 
contador na Região Sudeste. De acordo com Marconi e Lakatos (2010) amostra “é uma porção ou parcela, 
convenientemente selecionada do universo, é um subconjunto do universo”.  
O interesse está em medir o peso atribuído à matéria de contabilidade nesses concursos públicos. A coleta de 
dados será realizada principalmente por meio da internet, a partir dos editais das 25 provas de concurso 
disponíveis para contadores de nível superior. Os dados para o procedimentos adotados serão através da internet 
a partir das vinte e cinco provas disponíveis de um total de cem com quatro mil oitocentos e noventa e três 
questões sendo que duas mil seiscentas e noventa e seis foram da área contábil, fazendo um levantamento das 
seiscentas e setenta e duas questões que foram específicas para o estudo proposto. 
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Resultado 
A partir da análise de todas as provas percebeu-se que houve um total de 25 provas dividindo-se em dezesseis 
para a Prefeitura, três do Governo do Estado, uma de Universidade, Secretaria da Fazenda, Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Guarulhos, Conselho Regional de Administração de São Paulo, Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura do Rio de Janeiro e uma para o Porto de Santos. 
Conclusão 
Através disso perceber-se que os concursos públicos na área contábil, voltado à área pública abordam muitas 
questões de Contabilidade Gera e Contabilidade Pública. 
 
Palavras-chave: Contabilidade; Concurso Público; Contador 
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLA NA ESCOLHA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UMA QUESTÃO DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 
Márcia Maria Giglio; Anderlita Passos; Cleunice Alves;  

Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 
Introdução 
A alimentação na infância tem um papel fundamental na promoção da saúde ou na contribuição das morbidades. 
A família e a escola tem um papel importante na criação e sedimentação desses hábitos.  
 
Objetivos 
Esta pesquisa teve como meta verificar se as preferências alimentares das crianças são influenciadas pelas 
atividades realizadas pela escola para a promoção de uma alimentação saudável. Orientar, através de uma forma 
lúdica, quais são os grupos de alimentos saudáveis e a sua importância para manutenção da saúde. Verificar se as 
ações desenvolvidas pela escola são promotoras de hábitos alimentares adequados. 
 
Metodologia 
O trabalho se orienta por uma abordagem metodológica qualitativa, tendo como instrumento um questionário 
com dez questões mistas. A pesquisa foi realizada com oito professoras, equipe gestora e 27 crianças na faixa 
etária entre 3 a 5 anos, de uma Escola de Educação Infantil Particular da Zona Sul de São Paulo. Após o 
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as professoras e equipe gestora, foram 
convidadas a preencher um questionário a respeito das ações educativas realizadas pela escola para a promoção 
de uma alimentação saudável. No retorno dos questionários foi efetuada uma atividade lúdica com apresentação 
das “famílias dos alimentos” (REC) em flanelógrafo, com figuras representativas de cada grupo alimentar, onde R 
representava os alimentos reguladores, E os energéticos e C os construtores. Cada letra tinha uma cor específica: 
verde para a letra R, amarela para a letra E e azul para a letra C. Todas as crianças receberam máscaras de acordo 
com essas cores. Após a apresentação dos REC, foram chamadas as crianças da família R que usavam máscaras 
verdes para que escolhessem os alimentos desse grupo, seguidas do grupo de máscara amarela e azul, que 
realizaram a mesma atividade. A seguir as figuras foram espalhadas sobre uma mesa e as crianças foram 
convidadas a escolher 3 tipos de alimentos para compor uma refeição saudável. Durante a atividade as 
pesquisadoras orientaram as crianças que fizerem escolhas equivocadas. Os dados obtidos através dos 
questionários foram avaliados e comparados com as observações realizadas durante a oficina. 
 
Resultados e Discussão 
Quando os sujeitos foram indagados sobre como é planejado o cardápio das crianças (100%), afirmaram que é 
atribuição da nutricionista. Na questão se o cardápio sempre inclui os três grupos alimentares: Reguladores 
(frutas, verduras e legumes) Energéticos (pães, massas, biscoitos) e construtores (carnes, feijões, leite, ovos), 
(90%) pontuaram diariamente e (10%) não responderam. Quanto às ações educativas que a escola desenvolve 
para estimular a alimentação saudável, (100%) disseram que solicita para as crianças trazerem uma fruta 
diariamente, e que realiza oficinas culinárias para estimular o consumo de alimentos saudáveis. Quanto a escola 
promover reuniões de orientação sobre alimentação saudável com os pais das crianças, todas mencionaram que 
sim. E ainda sobre com que frequência são oferecidos lanches saudáveis com pão integral as crianças, (100%) 
responderam raramente. A dinâmica com as crianças durante a montagem do prato saudável demonstrou que 
possuem dificuldades de escolher alimentos para uma alimentação equilibrada, o que pode indicar uma lacuna na 
educação das crianças neste aspecto, tanto na vida familiar quanto na escola. Através das respostas dos 
questionários observamos que a escola tem preocupação em incluir no cardápio alimentos saudáveis que 
contemplam os três grupos de alimentos (REC).  
 
Conclusão: Analisando essa pesquisa podemos concluir que as crianças são estimuladas a trazerem frutas para o 
lanche e participam de oficinas culinárias. Observou-se, porém, uma contradição entre a didática e a prática, pois 
se a escola realiza ações de foco educativo como oficina culinária, porque raramente oferece pão integral, às 
crianças? A escola tem um papel fundamental na formação de hábitos alimentares saudáveis.  
 
Palavras-chaves: Escola, alimentação saudável, crianças. 

  

  

  



 
XIV ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 102 

A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

Diane Christina Momberg Plens; Francielly Ramos Costa; 
Senobia Ccana Jancco 

 
 

Introdução 
Por muito tempo, o ensino tradicional foi base da educação, porém, com o avanço da ciência, novas técnicas vêm 
sendo utilizadas melhorando o processo de aprendizagem. É essencial que um aluno de licenciatura seja inserido 
previamente em uma sala de aula para garantir a qualidade de suas aulas posteriormente. Ele precisa estar ciente 
do que exatamente deverá ensinar quando formado, portanto, precisa além de aprender a matéria a qual irá 
lecionar, necessita também saber analisar criticamente o ensino tradicional. Tendo sempre em vista, que o 
mundo não para, um bom professor de Ciências tem a incumbência de frequentemente estar se atualizando e 
deve mostrar interesse e preocupação com a formação de seu aluno. O dever de todo professor, é procurar novas 
metodologias de ensino, o que não torne monótono aprender ciências. 
 
Objetivo 
Tendo em vista a dificuldade de aceitação da saída do ensino tradicional, este trabalho tem como principal 
objetivo, verificar a eficiência do uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem de ciências no 
ensino fundamental II de uma escola pública da zona sul da cidade de São Paulo. 
 
Metodologia 
Este estudo foi realizado no primeiro semestre de 2011. Três intervenções foram realizadas com diferentes 
técnicas de ensino-aprendizagem. Na primeira intervenção, que tinha como tema “Os seres vivos e os fatores não 
vivos do ambiente;” os alunos foram ao jardim da escola, local da observação e colheram dados para responder 
um questionário. Na segunda intervenção, cujo tema era “Tipos de ambiente e de especificidade, como 
caracterização, localização geográfica, biodiversidade, proteção e conservação dos ecossistemas brasileiros;” a 
sala foi dividida em grupos, onde cada grupo ficou responsável pela elaboração de cartazes sobre ecossistemas 
brasileiros. Na terceira intervenção que tinha como tema “O ciclo hidrológico do planeta;”, fizeram a elaboração 
de um terrário na sala. Os materiais foram trazidos pelos próprios alunos. A montagem foi feita por eles também. 
Foi observado o ciclo da água em casa e posteriormente relatado em sala de aula. 
 
Resultado 
Todas as aulas obtiveram efeitos significativos na aprendizagem dos alunos. Na aula do jardim e dos ecossistemas 
brasileiros, os resultados foram positivos. Ao se ensinar ciências, é importante não privilegiar apenas a 
memorização, mas promover situações que possibilitem a formação de uma bagagem cognitiva no aluno. Isso 
ocorre através da compreensão de fatos e conceitos fundamentais, de forma gradual. Espaços não-formais, onde 
se procura transmitir, ao público estudantil conteúdos de ciências, podem favorecer a aquisição de tal bagagem 
cognitiva. Na intervenção com a construção do terrário, cem por cento da sala estava envolvida na elaboração do 
mesmo. Ao observar o objeto de seu estudo, o aluno entende melhor o assunto, o que está sendo observado 
pode ser manipulado, tocado, permitindo que da observação concreta possa se construir o conceito e não apenas 
imaginá-lo. Ao experimentar o concreto, ocorre o desenvolvimento do raciocínio e a compreensão dos conceitos. 
O sucesso não foi tão grande no momento de fazer o relatório porque muitos se esqueceram de fazer as 
anotações, mas mesmo assim foi bem notável a alegria dos alunos em ter a oportunidade de participar de algo 
diferente sem mesmo sair da escola. 
 
Conclusão 
Concluiu-se que o uso de novas metodologias em sala de aula é eficiente e que devem ser utilizadas com mais 
frequência pelos professores para que se tenha um melhor rendimento da classe e de cada aluno em particular, 
pois trás aos alunos grande satisfação e resultados positivos, dando mais motivação, interesse por Ciências e 
ajudando em sua formação futura. O professor cumpre assim seu papel de mestre e educador, tendo em vista 
não educar para passar de ano e sim para a vida. 
 
Palavras-chave: Ensino; ciências; metodologias ativas. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DO TEOR DE SÓDIO PRESENTE EM SALGADINHOS  INDUSTRIALIZADOS EM 
RELAÇÃO AOS REQUERIMENTOS PARA O CONSUMO DIÁRIO 

 
Dalvineia Carvalho Santana; Ester Dias Bittencourt; Marcia Lopes Weber 

 
 
 
Introdução 
O sódio é um mineral essencial à saúde humana e é obtido pelo ser humano através da ingestão de alimentos. O 
aumento da oferta dos alimentos industrializados pode influenciar os padrões alimentares da população, 
aumentando o consumo de sódio. Na infância e fase adulta, houve aumento no consumo de salgadinhos 
industrializados que coincide com um declínio na ingestão das principais refeições. 
 
Objetivo 
O objetivo deste estudo foi identificar o teor de sódio de várias marcas de salgadinhos industrializados, 
comparando os resultados com as recomendações para consumo e com os preços praticados. 
 
Metodologia 
Foi realizado um estudo observacional, comparativo, com amostra composta de 10 marcas de salgadinhos 
industrializados. Foram analisados o preço, a quantidade total de produto da embalagem e da porção em gramas, 
o teor de sódio de uma porção e do total da embalagem, em miligramas. 
 
Resultado 
O teor de sódio variou entre as marcas do produto em estudo. Por porção, o teor de sódio apresentado nos 
produtos não excedeu as recomendações de AI e UL para faixas etárias em estudo. No conteúdo total da 
embalagem, o teor de sódio ultrapassou as recomendações de AI em um produto para ambas as faixas etárias e 
de UL na faixa etária de 4-8 anos. 
 
Conclusão 
Observou-se grande variabilidade nos preços dos produtos. Não foi observada correlação significativa entre preço 
e teor de sódio nos produtos. A partir dos resultados obtidos e das discussões efetuadas, sugere-se que ações 
sejam realizadas no sentido de que o consumo de sódio mantenha-se dentro das recomendações pré-
estabelecidas, dadas as evidências que comprovam que a ingestão em excesso desse mineral poderá trazer à 
saúde consequências como o surgimento de agravos crônicos não transmissíveis e doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: salgadinho, consumo, sódio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
XIV ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 104 

ANÁLISE DA INGESTÃO DE ÁGUA ENTRE ESTUDANTES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO 
– SP 

Flávia Pereira Ott; Keila Oliveira Gomes; Franciele Nicolao Lenz  
 

 
 
Introdução 
A água é um nutriente essencial à vida e é o principal constituinte do corpo humano. Uma adequada reposição de 
água é fundamental para a regulação de muitas funções vitais do organismo. As recomendações de ingestão de 
água variam de acordo com diferentes órgãos de saúde.Déficits hídricos podem diminuir a capacidade intelectual, 
a capacidade psicomotora e a capacidade de atenção e memória (MARTINEZ, 2010). 
 
Objetivo 
Analisar a ingestão de água entre universitários do Unasp. Analisar se a ingestão de água dos universitários está 
adequada, segundo recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira; Identificar quais são os 
líquidos que mais substituem a água; Verificar se o consumo de água sofre influência de variáveis pessoais (idade, 
gênero, curso que frequenta). 
 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada com estudantes dos cursos de saúde e exatas do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo – SP, Campus 1. Foram selecionados 50 universitários de forma aleatória e por amostragem de 
conveniência. Destes, 25 universitários eram do sexo feminino e 25 do sexo masculino. Quanto à distribuição por 
cursos, 25 eram da área da saúde e 25 de exatas. A coleta de dados foi realizada no período de 28 de março a 06 
de abril de 2012. Foram entregues aos universitários uma orientação sobre a importância da ingestão de água e 
um Diário de Ingestão de líquidos, adaptado do Diário Alimentar, onde anotaram, nos espaços indicados, todos os 
líquidos que ingeriram, a data, hora da ingestão e a quantidade (em medida caseira e mL), durante três dias. Este 
diário continha ainda um espaço para preenchimento dos seguintes dados: nome, idade, sexo e curso. Após três 
dias, os diários foram recolhidos e a adequação de água foi analisada com base nas recomendações estabelecidas 
pelo Guia Alimentar para População Brasileira, que recomenda a ingestão de no mínimo 2 litros de água por dia, o 
que corresponde a 6 a 8 copos de água/dia. (BRASIL, 2005). Assim que os diários foram recolhidos, os 
universitários foram presenteados com uma squeeze (garrafa de água) para estimular a ingestão de água. Para 
análise dos dados utilizou-se planilhas do Excel,as quais foram transformadas em tabelas e gráficos, a fim de 
possibilitar melhor compreensão dos resultados. 
  
Resultado 
85% dos participantes não possuem uma ingestão de água adequada; os líquidos que mais substituem a água são 
sucos, leite e refrigerante; os universitários dos cursos da saúde ingerem mais água do que os cursos de exatas; o 
consumo de água entre gêneros é semelhante; e os universitários mais jovens ingerem mais água do que os mais 
velhos. 
 
Conclusão 
Observou-se que os universitários possuem uma ingestão inadequada de água e que precisam seguir as 
recomendações estabelecidas para população brasileira. Os resultados mostram que as variáveis pessoais (idade 
e curso), exceto gênero, influenciam no consumo de água. Verificou-se, ainda, que os universitários utilizam 
outros líquidos como substitutos da água. Portanto, recomenda-se que os universitários consumam quantidades 
de água que atendam as recomendações, de forma a garantir benefícios tanto para saúde física quanto cognitiva. 
Os universitários também devem preferir o consumo de água pura, evitando substituí-la por outros líquidos como 
refrigerantes e sucos artificiais. 
 
Palavras-chave: Água. Ingestão. Universitários. 
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ANÁLISE DE ESTUDOS SOBRE A QUALIDADE MICROBIOLOGICA DO AR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS 
DE UNIDADES HOSPITALARES 

 
Eduardo Shimoyama; Frank Goveia de Oliveira; Enios Carlos Duarte 

 
Introdução 
Os sistemas de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, amplamente utilizados em edifícios 
hospitalares, podem se tornar fontes de poluição do ar, sobretudo quando não são limpos e conservados 
corretamente. Em centros cirúrgicos, por exemplo, ao invés do ar insuflado promover maior assepsia do 
ambiente, ele pode reemitir partículas contaminadas pela manutenção inadequada dos filtros (HOSKINS, 2003). 
Ciente da importância de conhecer o perfil microbiológico de ambientes hospitalares climatizados foi proposta 
esta revisão para verificar as condições microbiológicas do ambiente climatizado em unidades hospitalares. 
 
Objetivo 
Avaliar as condições da qualidade microbiológica do ar em ambientes climatizados das unidades hospitalares por 
meio da analise de artigos publicados entre o período de 2001 a 2011. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de revisão abordando estudos quantitativos, de natureza descritiva, sendo utilizada a 
revisão de literatura como estratégia para construção do estudo. 
As buscas foram realizadas por meio das bases de dados eletrônico utilizando os descritores em ciências da 
saúde. 
Os critérios de inclusão utilizados nesta pesquisa foram o ano de publicação, que se restringiu ao período entre 
2001 a 2011; tratar do tema da qualidade microbiológica do ar em unidades hospitalares climatizadas; apresentar 
uma contagem em UFC (unidades formadoras de colônia) dos microrganismos ou identificando as espécies 
encontradas nas análises microbiológicas. 
 
Resultado 
Os microrganismos isolados nos estudos totalizaram um número correspondente a doze gêneros entre bactérias 
e fungos, sendo a prevalência maior para fungos. O gênero fúngico Aspergillus (34%) mostrou-se o mais o 
prevalente, seguido de Penicillium (27%), Cladosporium (18%) e outros (21%). 
Os artigos apresentaram que a unidade hospitalar que contem os maiores valores de UFC para bactérias é o 
centro cirúrgico, com a máxima de 1385 UFC/m? no artigo de Krogulski e Szczotko (2010), o segundo resultado 
obtido que também era do centro cirúrgico foi de 990 UFC/m? dos autores Krogulski e Kanclerski(2009), 
igualando-se com o resultado do setor de Enfermaria de 990 UFC/m? do mesmo autor Krogulski e Szczotko 
(2010). 
Os resultados apresentados no centro cirúrgicos não estão de acordo com a norma que indica que o UFC tem que 
estar entre 50 UFC/m? a 200 UFC/m?, que n?o foi a realidade encontrada nesta revisão.Para fungos, o maior 
resultado foi de 332,2 UFC/m? do autor DINIZ et al (2005) que foi pesquisado no setor de centro cirúrgico, o 
artigo apresenta também os gêneros dos microrganismos encontrados como Aspergillus, segundo a resolução n?9 
de 16 de janeiro de 2003 da Anvisa, não ? aceitável a presençaa de fungos patogênicos e toxigênicos em 
ambientes climatizados. 
Comparando os artigos nacionais com a normatização CP n? 109 de 11 de Dezembro de 2003 da ANVISA, resultou 
em um total de 12 unidades pesquisadas, sendo 10 (83%) unidades hospitalares que não estavam de acordo com 
a norma (Centurion et al. 2001; Diniz et al. 2005; Quadros et al. 2009; Pereira et al. 2005) e 2 (17%) unidades 
hospitalares que estavam de acordo (Távora et al. 2003; Centurion et al. 2001). 
 
Conclusão 
É de grande importância conhecer o perfil microbiológico de cada setor do hospital para que as medidas 
profiláticas sejam estabelecidas. Estas medidas preventivas podem ser em relação à manutenção, conservação e 
o uso adequado dos equipamentos de ar condicionado. É necessário também refletir na elaboração de mais 
estudos e pesquisa sobre esse tema e o estabelecimento de normas e legislação mais apropriadas para a 
avaliação das condições microbiológicas visando a melhor qualidade do ar dos ambientes hospitalares. 
 
 
Palavras-chave: Ar condicionado; Qualidade do ar; Microbiologia do ar; Unidades Hospitalares; Ambiente de 
instituições de saúde;  Ar;  Controle da contaminação do ar. 
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AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR EM MULHERES 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA DE UMA ACADEMIA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Sheylla Maryelleen Felau; Mariana Percussor da Silva 

 
 
Introdução 
A associação de uma alimentação equilibrada à prática regular e adequada de exercícios físicos melhora a 
qualidade de vida. Entretanto a orientação nutricional quanto a pratica de musculação nem sempre é esclarecida 
aos praticantes. 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi conhecer os hábitos alimentares de mulheres praticantes de atividade física em uma 
academia da Região sul de São Paulo, avaliando a adequação do consumo de alimentos e macronutrientes 
correlacionando com o nível de conhecimento nutricional. 
 
Metodologia 
Foram analisadas 51 mulheres, as quais responderam um questionário de conhecimento nutricional e 3 
recordatórios de 24hs. Todas as participantes tiveram seu peso corporal e altura avaliados. O consumo alimentar 
foi comparado com as recomendações e a pirâmide alimentar para observar adequação do consumo de porções. 
 
Resultado 
Dois terços da população apresentaram peso eutrófico. Quanto à ingestão alimentar, o macronutriente que 
apresentou melhor comportamento foi o carboidrato. Com relação ao conhecimento nutricional, a maior parte 
das participantes obteve conhecimento moderado e alto e foi observado inadequação no consumo de todos os 
grupos alimentares da pirâmide. 
 
Conclusão 
Demonstra-se com isso a necessidade de orientação nutricional individualizada, com apoio do nutricionista, 
atuando com os demais profissionais nas academias ou locais em que se pratiquem exercícios físicos para uma 
orientação adequada sobre alimentação e nutrição.  
 
 
Palavras-chave: Atividade Física; Avaliação Nutricional; Pirâmide alimentar. 
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AVALIAÇÃO SAZONAL DA RESPOSTA IMUNE INATA DE ROBALO PEVA (CENTROPOMUS PARALLELUS) 
SUPLEMENTADO COM PROBIÓTICO BACILLUS SUBTILIS. 

 
Andre Mitioshi Koga; Bruna Andrade Aguiar; Antenor Aguiar Santos 

 
 
 
Introdução 
O consumo de carne vindo de peixes vem crescendo anualmente e com isso a houve a necessidae de otimizar a 
produção nas aquiculturas. Um peixe com grande potencial para cultivo é o Robalo Peva (Centropomus 
parallelus), um peixe eurialino, com hábitos gregários e com um uma procura muito grande no mercado, sua 
fonte geralmente é através do extrativismo, o que acarreta em um alto valor comercial. Dentre as técnicas para 
aperfeiçoar o cultivo destaca-se a crescente utilização de probióticos para auxiliar o desempenho produtivo dos 
animais. O Bacillus subtilis, uma bactéria gram-positiva de trânsito vem sendo aplicado com sucesso nas culturas 
de aves, suínos e bovinos e testes vêm sendo utilizados em peixes. Em alguns peixes, ela demonstrou capacidade 
inibitória no crescimento de Aeromonas hydrofila 
 
Objetivo 
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resposta imune inata de Robalo Peva (Centropomus parallelus), 
alimentado com ração suplementada com Bacillus subtilis nas concentrações de 5g e 10g por quilo de ração. Os 
parâmetros para avaliação da resposta imune inata foram a Explosão Respiratória (Burst respiratory) e Atividade 
Fagocítica (capacidade fagocítia – CF e índice fagocítco – IF). 
 
Metodologia 
As coletas foram realizadas nos meses de abril, junho e setembro de 2012, respectivamente. Foram utilizados 
nove animais de cada tratamento por coleta, de cada animal foi retirado o rim cefálico, este foi macerado em 
uma peneira de 50um em meio de cultura RPMI suplementado com 20% de Soro Fetal Bovino, 5% de antibiótico e 
2% de glutamina. Os fagócitos foram contados em uma câmera de Neubauer e ajustados na concentração de 
1x107 fagocitos/ml de meio RPMI para a avaliação da Explosão Respiratória de fagócitos, pelo teste da 
mensuração de peróxido de nitrogênio através do NBT (Nitro Blue Tetrazolium) e para a determinação da 
atividade fagocítica, através do CF e do IF. A Atividade Fagocítica foi realizada utilizando-se leveduras na 
concentração de cinco leveduras por fagócito. Foram colocados 300µl da suspensão de fagócitos (1x107 
fagocitos/mL de solução) em lamínulas de vidro e adicionados 300µl da solução de levedura (5x107 leveduras/mL 
de solução) e incubadas por 8 horas. 
 
Resultado 
Foram observados que os valores da explosão respiratória dos fagócitos do rim cefálico dos robalos alimentados 
com ração suplementada com 10g foram estatisticamente superiores àqueles dos tratamentos de 5g e controle, 
tanto no período de junho/2012 quanto no período de setembro/2012. Os valores dos animais dos tratamentos 
de 5g e controle não apresentaram diferenças significantes entre si. Em relação a capacidade fagocítica de 
fagócitos do rim cefálico do robalo peva, os animais do tratamento de 10g apresentaram valores estatisticamente 
superiores àqueles do tratamento controle e semelhantes aos valores do tratamento de 5g, nos períodos de abril 
e maio. Já no período de setembro não se observou diferença estatisticamente significante entre os valores dos 
tratamentos controle, 5g e 10g. Quanto ao índice fagocítico, não se observou diferença estatística entre os 
tratamentos nos diferentes períodos de análise. 
 
Conclusão 
Diante disso, conclui-se que o probiotico Bacillus subtilis quando ofertado em pulsos de sete em sete dias, 
promove um aumento na resposta imune inata do robalo peva (Centropomus parallelus 
 
Palavras-chave: Resposta imune inata; Centropomus parallelus; Burst Respiratory; Atividade Fagocitica 
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CARACTERÍSTICAS DA ALIMENTAÇÃO DE ESTUDANTES RESIDENTES DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Anelise Melito; Kecyane Nascimento Martins; Camilla Chermont Prochnik Estima 

 
 
Introdução 
Para muitos estudantes, o ingresso na faculdade corresponde ao primeiro momento em que eles terão de se 
responsabilizar por sua moradia, alimentação e gestão de suas finanças. 
 
Objetivo 
O presente estudo tem por objetivo avaliar a frequência alimentar de universitários residentes na universidade. 
 
Metodologia 
Foram entrevistados 136 alunos, que responderam um questionário de 17 questões sobre seus hábitos 
alimentares. 
 
Resultado 
O refeitório desta instituição oferece as três principais refeições diariamente, na modalidade de self-service, 
tendo uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Há uma grande porcentagem de omissão e trocas de refeições neste 
público pesquisado, mais da metade da amostra não se consideravam ovo-lacto-vegetarianos, mesmo sendo essa 
dieta adotada pelo refeitório. 
 
Conclusão 
Os resultados apontados neste estudo indicam que o público jovem universitário ainda está numa fase de 
transição entre a adolescência e a vida a adulta. Levando para seus dias atuais hábitos alimentares que tem desde 
a infância. 
 
Palavras-chave: Universitários; Residentes internos; Frequência das refeições. 
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE PASTÉIS COMERCIALIZADOS EM FEIRAS LIVRES NA ZONA SUL 
DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP 

 
Joana D’Arc da Costa Lemos Alves; Evellim Pena dos Santos; Márcia Lopes Weber 

 
 
 
Introdução 
A comercialização de alimentos em feiras livres apresenta graves problemas, como falta de higiene, má estrutura 
das barracas, comercialização de produtos não permitidos e falta de segurança. Tais problemas colocam em risco 
a sobrevivência da feira, uma vez que contrariam a legislação sanitária, comprometendo a qualidade dos 
produtos e colocando em risco a saúde do consumidor. O consumo de pastéis é um costume arraigado em toda a 
população brasileira. Não são poucos aqueles que saem de sua casa ou trabalho simplesmente para comparecer 
às barracas que os comercializam. 
 
Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi identificar as condições higiênico-sanitárias de comercialização de pastéis, em feiras 
livres na Zona Sul da cidade de São Paulo-SP. 
 
Metodologia 
Foi realizado estudo exploratório, com observação direta, em amostra de conveniência, em feiras livres na região 
sul do Município de São Paulo, entre os meses de setembro de 2011 e janeiro de 2012. Na região, haviam 25 
feiras cadastradas na prefeitura municipal, e foram selecionadas 13 feiras, totalizando 52% do total. As feiras 
selecionadas situavam-se nos bairros Capão Redondo, Campo Limpo, Parque Fernanda e Jardim Ângela. Nas 13 
feiras, havia 28 barracas que comercializavam pastel, e todas integraram o estudo. 
A avaliação das condições higiênico-sanitárias das barracas de pastel foi realizada com base num instrumento 
desenvolvido a partir das normas da legislação sanitária vigente para o setor. Esse instrumento foi elaborado 
porque na legislação não há normas específicas para este tipo de estabelecimento. 
 
Resultado 
Na construção do panorama sanitário das barracas de pastel, todos os grupos analisados foram classificados com 
risco para a segurança alimentar da população, estando entre 0 a 50% de atendimento dos itens.  Dos itens 
avaliados, foram classificados como inadequados, o grupo transporte e ambiente com 82%, o grupo 
manipuladores com 58%, e o grupo produto com 82%. No grupo transporte e ambiente, 82% das barracas 
estavam inadequadas. Em 100% das feiras livres visitadas não havia instalação de sanitários. Constatou-se que em 
75% das barracas das feiras, o ambiente encontrava-se fora dos padrões higiênico-sanitários. Quanto ao grupo 
manipuladores, observou-se que em 79% das barracas, não havia proteção para os cabelos, ou, quando havia, 
não era adequada.No grupo produto, identificou-se 100% das barracas com inadequação na armazenagem dos 
pastéis e na exposição dos molhos. O óleo apresentou alterações de cor em 100% das barracas, aroma e fumaça 
em 89% e espuma em 21%. 
 
Conclusão 
A maioria das barracas de pastéis das feiras em estudo apresentou inadequação nos três grupos de itens em 
análise. As maiores frequências de inadequações foram observadas nos itens veículo, pia, sanitário, água potável, 
cabelos, adornos, uso e troca de luvas, recebimento de dinheiro, armazenagem dos pastéis, manuseio dos molhos 
e no óleo.   
Estes resultados permitem inferir sobre os riscos a que estão expostos os consumidores destes estabelecimentos. 
As condições higiênico-sanitárias na comercialização de pastéis nas feiras livres em estudo acarretam riscos de 
toxinfecções alimentares que podem causar sérios danos à saúde dos consumidores.  
 
 
Palavras-chave: Higiênico-sanitário; Feiras livres; Segurança alimentar. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DO ROBALO PEVA CENTROPOMUS PARALLELUS CRIADO EM ÁGUA DOCE 
E ALIMENTADO COM RAÇÃO SUPLEMENTADA COM O PROBIÓTICO BACILLUS SUBTILIS 

 
Anderson Nascimento Palermo; Janaína Lima De Sousa; Maria Nilda Da Silva; Antenor Aguiar Santos 
  
Introdução 
Dentre as espécies do gênero Centropomus uma que se destaca é o robalo peva, Centropomus parallelus, pelo 
seu grande interesse comercial e elevado consumo como fonte alimentar. Além disso, essa espécie apresenta 
muitos aspectos biológicos favoráveis à piscicultura: é um peixe euriahalino, tem hábitos gregários, é tolerante a 
altas densidades, resistente a água eutrofizada, crescimento rápido, eficiente na conversão alimentar em 
biomassa e resistente a doenças. 
Na piscicultura a utilização de uma dieta balanceada adequada e o conhecimento do manejo alimentar para cada 
fase de desenvolvimento do peixe  são aspectos fundamentais para aumentar a taxa de crescimento, diminuir a 
mortalidade, auxiliar na diminuição da variação de tamanho e hierarquia alimentar e  melhorar a conversão 
alimentar, minimizando assim o desperdício de ração e o impacto ambiental, e de maneira geral diminuindo os 
gastos com a produção. 
 
Objetivos 
 Avaliar o desempenho produtivo do robalo peva Centropomus parallelus, criado em água doce e alimentado com 
ração suplementada com o probiótico Bacillus subtilis. 
 
Materiais e métodos  
Foram utilizados 100 alevinos de robalo peva Centropomus parallelus, distribuídos em 2 tanques de 500 litros de 
água doce, com 50 alevinos em cada tanque, na densidade de 100px/m3, com médias de peso de 8,5g e 9,12g nos 
tratamentos controle e 10 g de  probiótico, respectivamente.  Diariamente os tanques foram sifonados para a 
retirada de fezes e restos de alimentos. A reposição de água foi feita utilizando-se água da rede pública, declorada 
por aeração e repouso noturno, de forma rápida a fim de causar o mínimo de perturbação aos animais. 
Termostatos de 500 W foram instalados nos tanques garantindo temperatura acima de 25°C. Semanalmente 
foram avaliados os parâmetros físicos e químicos da água tais como oxigênio dissolvido, pH e temperatura e 
amônia total (Kit LabconTM). 
Bimestralmente todos os peixes foram anestesiados com benzocaína (3%) e os parâmetros de desempenho 
avaliados por meio de biometrias, anotando-se o comprimento total e peso dos peixes. Os parâmetros avaliados 
foram: ganho em peso, sobrevivência, consumo de ração, conversão alimentar aparente, taxa de crescimento 
especifico e sobrevivência. 
 
Discussão de resultados 
Os parâmetros físicos e químicos da água mensurados não apresentaram diferenças entre os tratamentos. No 
desempenho zootécnico foi observado diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os animais que 
receberam ou não, o probiótico. Os valores da taxa de sobrevivência obtida no tratamento de 10g de probiótico 
foi estatisticamente superior (82%) em relação aquela do tratamento controle (76%).  
Já em relação aos valores médios de peso, observou-se que os animais tratados com 10g (43,15g) foram 
estatisticamente superiores (p>0,05) em relação aqueles do tratamento controle (30,91g). Observou-se também 
que os animais do tratamento de 10g de probiótico apresentaram valores da taxa de crescimento específico 
(0,16cm) e ganho de peso diário (0,11g), estatisticamente superior em relação aqueles do grupo controle (0,11cm 
e 0,07g).  
A conversão alimentar, onde se observou uma conversão de 2,17 e 1,45, para os tratamentos do grupo controle  
e 10g, respectivamente.  Os valores da conversão alimentar observados no tratamento de 10g de probiótico 
(1,45) foram relevantes quando comparados com aqueles obtidos por BRUGGER et al (1993) e KUBITZA (2000) 
que apontaram a conversão alimentar em C. parallelus superior a 2,5. Essa taxa de conversão de 2,5 pode 
inviabilizar economicamente a criação do robalo peva, além do risco de comprometer a qualidade de água do 
sistema de cultivo.  
 
Conclusão  
A inclusão do probiótico B. Subtilis, na concentração de 10g/Kg de ração, arraçoada por pulso, ou seja, com 
intervalos de 15 dias, beneficiou estatisticamente o desempenho produtivo do robalo peva C. parallelus, criado 
em água doce durante 10 meses de tratamento. 
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DIAGNÓSTICO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE UMA ESCOLA 
PRIVADA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Victor Hugo Santos Costa; Thaysa Bastos Mourão; Marcia Maria H. de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
 
Introdução 
A adolescência é um período de mudanças intensas na vida de qualquer indivíduo. O rápido crescimento linear, 
associado a alterações hormonais, cognitivas e emocionais, faz com que a adolescência seja considerada um 
período da vida especialmente vulnerável do ponto de vista da nutrição. Sendo assim, identificar os fatores 
etiológicos e as intervenções mais adequadas para prevenção e o tratamento da obesidade é fundamental para 
diminuir a prevalência e os fatores de risco associados ao excesso de peso corporal na infância e na adolescência. 
 
Objetivo 
Avaliar o estado nutricional de alunos do ensino fundamental II. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal com 73 alunos na Escola de Ensino Básico do UNASP. A classificação 
socioeconômica foi avaliada pelo “Critério Padrão de Classificação Econômica Brasil/2008”, que possui perguntas 
sobre os itens de conforto do domicilio e sobre a escolaridade do chefe da família. Quanto a avaliação do 
conhecimento em nutrição foi utilizado como instrumento o questionário de “Conhecimentos Gerais em Nutrição 
– Escala de Conhecimento Nutricional” que permite avaliar os conhecimentos gerais sobre nutrição. A origem e 
qualidade do lanche consumido no intervalo escolar também foram avaliados através de questionário. Para 
avaliação do estado nutricional foi utilizado o indicador Índice de Massa Corporal por idade (IMC/I). Para o cálculo 
do Índice de Massa Corporal por idade (IMC/I) foi utilizado o peso em quilogramas divido pela altura ao quadrado 
conforme o método tradicional. Os dados demográficos, antropométricos e relativos aos questionários sobre os 
Conhecimentos em Nutrição e sobre a Classificação Socioeconômica foram analisados por meio da estatística 
descritiva. Os adolescentes foram agrupados segundo a Classificação Socioeconômica: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e 
E. Os valores de IMC de cada classe foram comparados por meio da análise de variância seguida do teste de 
Tukey. As diferentes prevalências de adolescentes com magreza, eutróficos, sobrepeso e obesos foram analisadas 
por meio do teste do qui-quadrado de Fisher com o objetivo de explorar as possíveis associações entre as 
variáveis socioeconômicas, estado nutricional e conhecimento em nutrição. 
 
Resultado 
Quanto à classificação socioeconômica, observa-se que 67% dos alunos encontram-se nas classes B1 e B2, quanto 
ao conhecimento em nutrição 24,6% apresentam moderado conhecimento. Quanto à origem do lanche, verifica-
se que a maioria dos alimentos eram trazidos de casa (39,4%) e houve o predomínio de sucos e bolachas. Sobre o 
estado nutricional, verificou-se predomínio de eutrofia (75,3%) seguido por 23,2% de excesso de peso. As análises 
estatísticas revelaram que não houve associação estatisticamente significante entre as variáveis da classificação 
socioeconômica, estado nutricional e conhecimento em nutrição (p > 0,05).  Avaliando-se a variável de 
classificação socioeconômica com o estado nutricional, o referido estudo não apresentou resultados 
estatisticamente significativos. Entretanto, em estudo realizado por outro pesquisador concluiu que indivíduos 
com maior condição socioeconômica apresentam maior ocorrência de sobrepeso e obesidade e 
consequentemente com maior acesso aos alimentos o que poderia explicar a ocorrência de sobrepeso nesse 
grupo. A presente pesquisa mostrou que no nível de conhecimento em nutrição não houve nenhuma associação 
estatisticamente significativa com o estado nutricional. Em outros estudos não encontraram diferenças 
significativas entre conhecimentos em nutrição de crianças e adolescentes obesos e eutróficos, confirmando os 
achados do presente estudo. 
 
Conclusão 
Com os resultados do presente estudo conclui-se que em relação ao estado nutricional houve predomínio de 
eutrofia seguido do excesso de peso. Os adolescentes encontram-se nas classes sociais B1 e B2 e quanto ao 
conhecimento em nutrição apresentam um moderado nível de conhecimento em nutrição. Os lanches 
consumidos no intervalo escolar pelos alunos eram trazidos de casa e a qualidade foi satisfatória. Curiosamente 
não achamos associações claras entre o estado nutricional, conhecimento em nutrição e a classificação 
socioeconômica. 
 
Palavras-chave: Adolescente; Classe social; Consumo alimentar 
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EFEITO DE UMA A??O EDUCATIVA NO ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES 
 

Samanta Kerolly Beck; Leticia Graziela de Bortoli; Cristiane Barros Lima; Rebeca Lima e Silva; Barbara 
Rodrigues Soares; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
 
Introdução 
A adolescência se mostra como um período de intensas mudanças, e observa-se nesta fase da vida o aumento do 
predomínio da obesidade. Este aumento está relacionado com estilo de vida, hábitos alimentares juntamente 
com fatores externos como publicidade, tempo/espaço que influenciam nas escolhas alimentares e no modo de 
comer acarretando alterações no padrão alimentar. Estas alterações acompanhadas de mudanças econômicas, 
sociais, e demográficas e do perfil de saúde populacional modificam o estado nutricional. A antropometria tem 
sido indicada como o melhor parâmetro para avaliação nutricional, que tem como objetivo verificar o 
crescimento e as proporções corporais de indivíduos possibilitando o estabelecimento de intervenções. Por meio 
de oficinas culinárias como forma de intervençõo os indivíduos se tornam mais capacitados para tomar decisões 
alimentares, pois desenvolvem habilidades culinárias e de cuidado a saúde e nutrição. 
 
Objetivo 
Este estudo teve por objetivo verificar o efeito de uma ação educativa no estado nutricional de alunos do ensino 
fundamental II de uma escola privada na zona sul de São Paulo. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de intervenção realizado com alunos do ensino fundamental II e a pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria Instituição de Ensino. Participaram da pesquisa 87 alunos no ano de 
2010 e 70 em 2011 entre 10 e 15 anos de idade. Para a avaliação antropométrica utilizou-se as medidas de peso e 
estatura as quais foram coletadas na ficha de avaliação física dos alunos preenchida anualmente pelos 
educadores físicos responsáveis. Para o cálculo do IMC/I foi utilizado o programa World Health Organization 
Anthro Plus, que forneceu os valores em forma de percentis. Foram considerados eutróficos os alunos 
classificados entre o percentil maior ou igual a 3 e menor que 85, sobrepeso para o percentil maior ou igual a 85 e 
menor que 97, obesidade valores iguais ou maiores que o percentil 97 e magreza para o percentil menor que 3. A 
intervenção foi realizada por meio de oficinas culinárias. O objetivo principal da oficina foi o de estimular o 
consumo de um lanche saudável no intervalo das aulas. Os alunos foram direcionados ao laboratório de Técnica 
Dietética adequada para tal prop?sito, onde foram instru?dos para higienização das mãos e uso da touca. Os 
mesmos foram divididos em sete grupos e distribu?dos nas bancadas contendo os seguintes alimentos: pão de 
forma integral, pão de hamburguer, alface picado, tomate fatiado, cenoura ralada, pepino fatiado, cebola fatiada, 
sachês de maionese e catchup, patê de atum e queijo. A elaboração do lanche saudável foi feita pelos próprios 
alunos, onde os mesmos selecionaram os ingredientes conforme a preferência do grupo. Sendo que a proposta 
para a elaboração dos lanches saudáveis era de utilizar os dois tipos de pães. 
 
Resultado 
No ano de 2010 houve prevalência de eutrofia (65,5%), acompanhada do excesso de peso 33,3% (sobrepeso e 
obesidade), enquanto no ano de 2011 observou-se a diminuição do excesso de peso (22,8%) e um aumento na 
eutrofia (75,7%). Conclui-se que no presente estudo ocorreu uma diminuição significativa do excesso de peso 
(sobrepeso e obesidade) entre os alunos avaliados. Em relação ao estado nutricional, pode-se perceber que 
houve diminuição de 10,5% do excesso de peso do ano de 2010 para o ano de 2011. Algumas possibilidades para 
esta ocorrência são: a ação educativa realizada em 2010 e o fato desta escola priorizar e estimular a prática da 
alimentação saudável como tema de seu Projeto Pedagógico. 
 
Conclusão 
Sendo assim, percebe-se a necessidade de trabalhos que visem é saúde do público adolescente, que possam ser 
realizados por meio de ações educativas que os auxiliem a fazer melhores escolhas alimentares, visando uma 
futura mudança no hábito alimentar e no estado nutricional. 
 
Palavras-chave: Adolescentes; Oficina Culinária; Antropometria. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO E SEDENTÁRIOS QUANTO 
AO RISCO DE QUEDA 

 
Rafael de Aquino Dias; William de Borba; Maristella Santini 

 
 
Introdução 
Queda pode ser definida como uma mudança inesperada de posição não voluntária e não intencional, onde o 
indivíduo a passar para um nível inferior referente à sua posição inicial com incapacidade de se recompor em 
tempo hábil que pode resultar em certos tipos de complicações. (PIKLES, et.al. 2000). 
Segundo Matsudo (2001) relata que existem inúmeros benefícios na prática de exercícios físicos por pessoas 
acima de 60 anos, um deles é a melhora da capacidade funcional, equilíbrio, força, coordenação e velocidade de 
movimento o que leva a contribuir para uma maior segurança e prevenção de quedas entre as pessoas em idosos. 
Uma sequencia simples de exercícios de resistência, com treinamentos progressivos e caminhadas resultam em 
melhora na resistência do músculo e da mobilidade funcional em pessoas idosas, diminuindo as quedas. 
(RUBENSTEIN; JOSEPHOSON. 2000). 
 
Objetivo 
Verificar risco de queda em grupos de idosos praticantes e não praticantes de exercício físico. 
 Identificar os principais fatores que acometem os idosos em relação ao risco de queda. 
 Verificar o efeito do exercício físico em relação ao risco de queda. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem metodológica quantitativa, com coleta de dados. 
  Esta pesquisa foi realizada no Centro de Atividades Físicas e Práticas Esportivas CENAPE do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo UNASP que oferece projetos que visam à melhoria da qualidade de vida por meio de 
exercícios físicos. 
  O estudo foi iniciado com frequentadores das Aulas de Hidroterapia realizadas pelo instrutor, onde os indivíduos 
interessados eram encaminhados para a sala reservada e assim orientados e avaliados conforme os critérios de 
inclusão e exclusão da pesquisa. 
  Outro grupo abordado foi o Projeto “Saúde Para Viver Melhor” realizado pela preparadora física que acontece 
todas as segundas e quintas-feiras, também no CENAPE que é oferecido para as pessoas com 50 anos ou mais que 
desejam praticar exercícios físicos.  
   O presente estudo também foi realizado no grupo de inclusão digital que oferece cursos de informática 
gratuitos, todas as segundas e terças-feiras para pessoas com mais de 50 anos.  
  O Pequeno Grupo da “Terceira idade” da Igreja Adventista do 7° dia do UNASP é um grupo que se reúne todas as 
terças-feiras que contém frequentadores com uma idade superior a 60 anos que foram submetidos à coleta de 
dados 
   Os indivíduos que contemplaram os critérios de inclusão foram avaliados através de três instrumentos: 
Questionário Internacional de Atividade Física IPAQ-Versão Curta que os classificava quanto ao grau de prática de 
exercício físico e outros dois que avaliavam o risco de quedas: Escala de Equilíbrio de Berg , teste de Tinetti ou 
POMA. 
 
Resultado 
O grupo que apresentou o maior risco de queda foi o de insuficientemente ativo pela escala de Berg.  
 Nota-se que da faixa etária de 60 a 75 anos de idade a amostra ficou bem distribuída em relação ao IPAQ e em 
ambas apresentaram o resultado de Médio Risco de quedas em ambas as escalas: Berg e POMA 
 Já no outro grupo de 75 anos a 90 anos a maior concentração ficou classificada distribuidamente entre Ativos e 
Muito Ativos entre médio Risco e Alto risco de quedas e na escala de POMA sendo distribuído igualmente e 
classificado como  entre Baixo e Médio Risco de Queda. 
 
Conclusão 
Pode-se concluir que os idosos que mantem sua vida mais Ativa ou seja que praticam Atividades Físicas, 
resultaram em um menor Risco de Queda e uma menor probabilidade de ter uma Queda, já o grupo dos 
Insuficientes Ativos demonstraram maior vulnerabilidade a Queda não só devido a sua faixa etária, mas também 
pela infrequência de Atividades Físicas. 
 
Palavras-chave: Acidentes causados por quedas; Exercício Físico; Idosos; Sedentarismo. 
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ESTUDO DAS CONDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR QUANTO A PRESENÇA DOS MUTAGÊNICOS 
HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS NO BRASIL 

 
Eric Silva Pimentel; Enios Carlos Duarte 

 
 
Introdução 
A poluição do ar representa hoje um dos maiores problemas de saúde pública, afetando a saúde de muitos seres 
vivos. Grande parte destes problemas tem sido acarretada principalmente pela evolução da tecnologia. Com o 
crescimento urbano, novas fontes de emissão surgem como veículos, queimadas, novas indústrias, entre outros, 
aumentando assim a quantidade de poluentes na atmosfera e tornando o ser humano cada vez mais exposto. 
Pesquisas apresentam que estes poluentes podem trazer graves problemas á saúde desde dores de cabeça ao 
câncer, este último que tem surgido como um dos grandes males do século. Constata-se que de 2 a 10% de todos 
os tipos de câncer podem ser atribuídos a fatores endógenos e o restante causado por fatores ambientais. Um 
grupo destes poluentes que podem causar graves danos á saúde humana é chamado de HPA (hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos), que está distribuído amplamente na atmosfera. O fato da mutagenicidade e 
carcinogenicidade dos compostos deste grupo são bastante estudados e comprovados por métodos 
experimentais. 
 
Objetivo 
A fim de apresentar um dos agentes poluidores considerados como altamente perigosos, este trabalho evidencia 
o grupo dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos que são considerados mutagênicos e cancerígenos de modo 
a trazer e comparar as condições do ar em determinadas regiões do Brasil. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo de revisão onde foi buscado respostas sobre as seguinte questão: Quais as condições da 
qualidade do ar quanto a presença dos mutagênicos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no Brasil? 
Afim de obter esta resposta foi proposto a busca num banco de dados do Periódicos da CAPES de modo a incluir 
trabalhos que correspondessem aos critérios de inclusão e de exclusão positivamente. Foram estes: ano de 
publicação não podendo passar de 2002 a 2012, abordasse sobre os elementos da atmosfera, que nesse trabalho 
são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que podem prejudicar a saúde e/ou a formação do câncer 
e seus valores de emissão assim como possíveis fontes. E por último que os lugares de pesquisa fossem nas 
regiões do Brasil. 
 
Resultado 
Foram eleitos 8 artigos de acordo com os fatores de inclusão e exclusão. 
Dois artigos no ano de 2002, um no ano de 2005, um no ano de 2008, um no ano de 2010, um no ano de 2011 e 
dois no ano de 2012 nos seguintes locais: como São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza 
(CE), Araraquara (SP), Campo Grande (MS). Principais componentes do grupo do HPAs encontrados nos locais das 
pesquisas foram: fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo fluorantenos, benzo[a]pireno, 
benzo[e]pireno, dibenzo [a,h] antraceno, benzo[g,h,i]perileno,  indeno[1,2,3-cd]pireno. Todos estes compostos 
são considerados compostos de alto peso molecular e, portanto mais prejudiciais á saúde. De todos os locais no 
qual os artigos foram obtidos, foi demonstrado fontes de emissão provindas principalmente da emissão meios de 
transportes,  exaustão de veículos e queima de biomassa como a partir da combustão madeireira, e plantações. 
 
Conclusão 
O grupo dos HPAs é um dos grupos de compostos atmosféricos mais perigosos quando tratado sobre influencia 
na saúde humana, tendo em si,  facilidade de processos mutagênico e carcinogênico. Neste trabalho foi revisado a 
falta de legislção de padrões de qualidade do ar no Brasil quanto a presença destes compostos em particular. 
Sendo assim, mesmo que quantidades totais de poluição em suas fontes sejam controladas, valores 
específicos(HPA)não o são, fato este que contribui para um maior risco á saúde humana pela sua exposição. 
Embora algumas concentrações em determinadas regiões do Brasil sejam pequenas em comparação á outras 
cidades no mundo, foi observada elevações em pontos que ao longo prazo podem exercer profundos problemas 
de saúde, como se tem visto. 
 
Palavras-chave: Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs); Poluição do ar; Câncer. 
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EXPERIÊNCIA  DE UMA ALUNA UNIVERSITÁRIA NUMA MATERNIDADE NO INTERIOR DA BAHIA 
 

Noemi Andrade Do Nascimento; Maria Angélica Monteiro; Maria Angélica Monteiro 
 

 
 
Introdução 
Segundo Brazelton 1988, a gravidez é um esforço físico, cuja readaptação dos mecanismos corporais toma muita 
energia. Adiciona-se a isto a readaptação psicológica. A maioria das mulheres experimenta uma combinação de 
sentimentos de desamparo, ansiedade e agradável expectativa. A maioria dos trabalhos de parto evolui de forma 
natural, sem intervenções adicionais. A equipe assistencial deve ser qualificada e atualizada de acordo com os 
princípios de humanização. O parto normal não pode ser visto como procedimento cirúrgico, mas como 
acontecimento natural da vida. Vários aspectos devem ser considerados: a presença de acompanhante, o local 
onde será realizado e o tipo de parto escolhido pela mulher. Importante também é o apoio emocional, a 
alimentação, a hidratação, a movimentação durante o trabalho de parto, o tipo de posicionamento durante o 
parto e por fim o monitoramento rigoroso do bem-estar materno e fetal. A intervenção precoce na relação mãe-
bebê parece ser um instrumento relevante na prevenção de transtornos relacionados a problemas no 
estabelecimento deste vinculo. A psicanálise, desde seus primórdios, descreveu a importância da infância para o 
desenvolvimento do ser humano e, com freqüência crescente, as pesquisas nessa área se direcionam para etapas 
primitivas, mas próximas do inicio da vida. 
 
Objetivo 
Relacionar orientações cuidados no trabalho de parto e parto descritos na literatura com a realidade do interior 
da Bahia. 19 
 
Metodologia 
Qualitativo, 2 semanas 6 horas/dia de observação: gestante no ambiente hospital da recepção ao pós-parto única 
maternidade de Ilhéus e cidades circunvizinhas ± 200.000 habitantes, média de 300 partos/mês das mulheres de 
14 a 40 anos, baixa renda internação: SUS, convênio, particular. 42 
 
Resultado 
Mulheres em processo de aborto ou natimorto e gestantes parto a bom termo seguem com expressão angustiada 
até sala de pré-parto, registram breve anamnese e aguardam o médico por tempo indeterminado. Sofrimentos do 
físico pelas dores de contração, emocional e social são evidentes contrapondo-se ao imaginário de comemoração 
de nascimento. Insuficiência de camas, lençóis e falta de privacidade é realidade- todos opinam solidários ou com 
repúdio na situação alheia como o descontrole emocional de alguém que negava a perda de fetos gêmeos com 
suspeita de aborto provocado. Na sala de parto procedimentos adequados não minimizam expressões 
apreensivas raramente percebidos pelos profissionais. A rotina de toda a equipe é intensa de decisões rápidas 
quando envolve urgências. Tensão e estresse são delatados pela comunicação entre os profissionais e deles para 
pacientes com claro mecanismo de racionalização onde a fala mais humanizada veio da equipe dos técnicos de 
enfermagem 146 
 
Conclusão 
Necessário serviço psicológico ou doulas, treinamento dos profissionais para a meta do Ministério da Saúde: 
humanização e qualidade na assistência ao parto para redução da mortalidade materna e resgatar parto normal. 
Estudo deve ser ampliado para outras regiões.  38 
 
 
Palavras-chave: Maternidade,Parto,Gestante,humanização,Vida 
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EXPOSIÇÃO CRÔNICA DAS VIAS AÉREAS AO EXTRADO DO ÁCARO BLOMIA TROPICALIS RESULTA EM 
PERSISTENTE INFLAMAÇÃO ALÉRGICA PULMONAR 

 
Nicolas Ripari; Wanessa Scorza; Momtchilo Russo 

 
 
Introdução 
Exposição aguda das vias aéreas à ovalbumina (OVA) em camundongos sensibilizados desencadeia inflamação 
alérgica pulmonar e aumento na produção de anticorpos IgE no soro. Por outro lado, a exposição crônica à OVA 
leva a diminuição da inflamação pulmonar, mas não da produção de IgE, fenômeno este conhecido como 
Tolerância Inalatória Local, porque inibe a inflamação alérgica local mas não a produção sistêmica de IgE. Sabe-se 
que Blomia tropicalis, ácaro de poeira doméstica mais prevalente em regiões tropicais, induz inflamação 
eosinofílica após exposição aguda do alérgeno em modelo murino de inflamação alérgica pulmonar. No entanto, 
ainda não foi estudado o impacto de uma exposição crônica de Blomia tropicalis na inflamação alérgica pulmonar. 
 
Objetivo 
O objetivo deste estudo foi investigar o impacto da exposição crônica do extrato de Blomia tropicalis (Bt) na 
inflamação alérgica pulmonar e na produção de IgE em relação a exposição aguda ao mesmo antígeno em 
camundongos previamente sensibilizados e comparar com o modelo murino de resposta alérgica ou tolerância 
local induzida pela exposição de OVA intranasal aguda ou crônica, respectivamente. 
 
Metodologia 
Camundongos BALB/c foram sensibilizados pela via subcutânea (s.c.) com 4µg dos alérgenos OVA ou Bt 
adsorvidos em 1,6mg de gel de hidróxido de alumínio (Alum) nos dias 0 e 7. Os camundongos com exposição 
crônica receberam cinco desafios intranasais (i.n.) semanais com 10µg de OVA ou Bt nos dias 14, 21, 28, 35 e 42 
enquanto os camundongos com exposição aguda receberam apenas dois desafios intranasais nos dias 35 e 42. 
Um dia após o último desafio antigênico, o lavado broncoalveolar (BAL) e o soro foram colhidos para análise de 
eosinófilos e anticorpos IgE respectivamente. 
 
Resultado 
Camundongos sensibilizados com OVA/Alum s.c. apresentaram intenso influxo de eosinófilos no BAL e altos níveis 
de IgE no soro após exposição aguda com OVA i.n., mas apresentaram uma drástica diminuição de eosinófilos 
após exposição crônica. Semelhante aos camundongos sensibilizados com OVA, a sensibilização com Bt/Alum s.c. 
resultou em inflamação eosinofílica das vias aéreas e elevada produção de IgE após exposição aguda  com o 
alérgeno Bt. Curiosamente, o número de eosinófilos no BAL e os níveis de IgE no soro permaneceram elevados 
nos camundongos após exposição crônica das vias aéreas com Bt. 
 
Conclusão 
A exposição crônica intranasal com o extrato do ácaro Blomia tropicalis, mas não com ovalbumina, resulta em 
doença alérgica crônica das vias aéreas, uma característica que se assemelha ao fenótipo da asma alérgica em 
humanos. 
 
 
Palavras-chave: Tolerancia Inalatória Local, Blomia tropicalis, Inflamação Alérgica Pulmonar 
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FAMILIA E O DOENTE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA DE ENFERMAGEM 
 

Stanley de Souza Rodrigues; Manuelly Benayon Cavalcante; Helivana Botelho Corrêa;  
Ivone Corsi da Silva 

 
 
Introdução 
Uma pessoa considerada mentalmente sadia, em fases de sua vida tende a necessitar, de apoio, almejar o 
contato e a presença de seus familiares. Levando em conta a confusão dentro da mente de um paciente 
psiquiátrico, a presença familiar tem um papel muito importante para o prognóstico de seu quadro. Quando a 
família se deparava com um membro em um quadro psiquiátrico, ela procurava isolar e colocar a 
responsabilidade de cuidado e exclusão social para cima da equipe de enfermagem perante a internação 
hospitalar. De acordo com a Reforma psiquiátrica, a família é quem deve receber as intervenções e a atenção dos 
profissionais de saúde, para que se faça a junção desses dois grupos, e as estratégias formadas sejam cada vez 
mais eficazes. 
 
Objetivo 
ste trabalho tem como objetivo analisar as publicações de enfermagem sobre a doença mental e a família do 
doente. 
 
Metodologia 
Foi utilizada a Metodologia proposta por MENDES; SILVEIRA e GALVÃO (2008, p761) para o formato de revisão 
integrativa de literatura. Utilizou-se as palavras Enfermagem psiquiátrica e Família como descritoras de ciências 
da saúde (DeCS), na base de dados da BVS (Biblioteca virtual de saúde), sendo obtidas 217 publicações; como 
resultado de acordo com os critérios de exclusão estabelecidos foram analisadas 46 publicações. 
 
Resultado 
A analise dos estudos permitiu identificar quatro categorias de abordagem distintas: Doente Mental (n=7 15,5%), 
Família (n=15 32%), Doente Mental junto a Família (n=7 15,5%), Profissionais de enfermagem psiquiátrica (n=17 
37%).  
Através da análise dos estudos de 2006 a 2011 percebeu-se o crescimento da abordagem das relações entre 
família, o portador de transtorno mental e equipe profissional em psiquiatria. A literatura mostrou que o contexto 
de saúde mental e a relação familiar vêm sendo discutido mundialmente, assim destacando a sua importância 
para ao tratamento do individuo com transtorno mental 
 
Conclusão 
Dos últimos anos até hoje, percebeu-se uma grande mudança na abordagem terapêutica com o doente mental, 
não indicando que existe uma grande preocupação universal, porém aos poucos a visão antiga de intervenção 
tem sido mudada. Infelizmente a saúde mental ligada a família não têm um grande número de interessados ou 
pesquisadores, ao contrário poucos são aqueles que se interessam pelo cuidar do indivíduo em sofrimento 
psíquico. Como consequência atualmente o número de publicações válidas nesse tema ainda são muito escassas, 
dificultando assim muitas vezes a pesquisa e o estudo, mas proporcionando o esforço para publicações 
intervencionistas inéditas no tema família e doente mental. 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem Psiquiátrica; Família; Transtorno Mental; Doente Mental; Doença Mental. 
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HIPERTROFIA CARDÍACA INDUZIDA PELA SOBRECARGA DE SAL NA DIETA É INDEPENDENTE DA 
PRESSÃO ARTERIAL. 

 
Ellen Priscila Brito Dopona; Isis Akemi Katayama 

 
 
Introdução 
hipertrofia cardíaca (HC) é um fenômeno que acompanha a hipertensão arterial e no qual se observa um 
aumento de proteínas estruturais e contráteis dos cardiomiócitos, sendo acompanhada pelo aumento de 
colágeno intersticial, resultando em fibrose cardíaca. Fatores independentes da pressão arterial (PA) também 
podem contribuir para o desenvolvimento da HC. Dentre estes fatores, a sobrecarga de sal na dieta tem se 
destacado. 
 
Objetivo 
O objetivo do presente estudo é verificar o efeito da sobrecarga de sal na dieta sobre a hipertrofia e fibrose 
cardíaca independente da PA. 
 
Metodologia 
Para isso ratos Wistar machos foram alimentados com dietas normossódica (NR, n=8) e hipersódica (HR2, n=23) a 
partir do desmame até a 18º semana. O grupo HR2 foi dividido em: HR2+Hidralazina e HR2+Losartan. As drogas 
foram administradas a partir da 7º semana de idade. Peso corpóreo (PC), pressão arterial caudal (PAC), massa 
cardíaca total (MCT), do ventrículo esquerdo (MVE), e do ventrículo direito (MVD) corrigidos pelo peso corpóreo 
(PC) e pelo comprimento da tíbia (CT), diâmetro transverso do cardiomiócito do ventrículo esquerdo (DTC-VE) e 
do ventrículo direito (DTC-VD), porcentagem de fibrose cardíaca (PF) foram avaliados. 
 
Resultado 
Com 18 semanas o PC do grupo HS e HS+HZ foi menor àqueles dos grupos NS e HS+LOS. Da 7ª a 18ª semana de 
idade a PAC do grupo HS foi maior quando comparado com os grupos. A MCT, MVE e a MVD corrigida pelo PC e 
pelo CT não apresentou diferença entre os grupos.  O DTC-VE foi maior nos grupos HS e HS+HZ quando 
comparado com os grupos NS e HS+LOS. O DTC-VD dos grupos HS e HS+HZ foi maior quando comparado com os 
grupos NS e HS+LOS. Entre os grupos HS e HS+HZ o DTC-VD foi diferente. A PF foi maior nos ventrículos do 
animais do grupo HS em relação aos outros grupos. 
 
Conclusão 
Não houve diferença estatística entre as MCTs e MCVs, contudo, não se pode afirmar que não ocorreu o 
desenvolvimento de HC, pois além da MC não ser o melhor indicador de HC, no DTC houve diferença entre os 
grupos. 
 
 
Palavras-chave: Sal, hipertrofia cardíaca, fibrose cardíaca 
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LEUCOGRAMA DO ROBALO PEVA CENTROPOMUS PARALLELUS, ALIMENTADO COM RAÇÃO 
SUPLEMENTADA COM BACTÉRIA PROBIÓTICA BACILLUS SUBTILIS 

 
Thaisa Cerqueira Ramalho; Antenor Aguiar dos Santos 

 
 
Introdução 
A piscicultura é um tipo de exploração animal que vem se tornando cada vez mais importante como fonte de 
proteínas para o consumo humano. No Brasil, a maioria dos estudos referentes à piscicultura está voltada para 
peixes de água doce, o que permitiu a crescente importância da piscicultura continental. Entretanto o mesmo não 
ocorre em relação à piscicultura marinha, sendo relativamente recente o esforço para obtenção de dados que 
permitam a adequada orientação na produção animal. Dentre as inúmeras espécies de peixes marinho nativos 
existentes no Brasil, o robalo peva, Centropomus parallelus, se destaca por apresentar potencial elevado para o 
cultivo, em razão de fatores, como a boa qualidade de sua carne, pelo seu elevado potencial comercial e altíssimo 
consumo como fonte alimentar. Entretanto, o regime intensivo de produção pode ser conducentes para infecções 
com consequência econômicas severas. 
 
Objetivo 
Nesse sentido, busca-se avaliar as possíveis alterações quanto aos valores absolutos de leucócitos do sangue de C. 
parallelus alimentado com ração suplementada com Bacillus Subtilis. 
 
Metodologia 
Para tanto, 5756 alevinos de robalo foram estocados em 12 tanques-rede de (2 x 2 x 1.8) metros, na densidade de 
26 peixes/m3, na região estuarino-lagunar de Cananéia - SP. O delineamento experimental foi totalmente 
casualizado, sendo realizados dois tratamentos com o probiótico Bacillus Subtilis, nas dosagens de 5,0 g e 10,0 g 
por kilo de ração, mais o grupo controle totalizando 3 tratamentos com quatro réplicas simultâneas. Os animais 
foram arraçoados duas vazes ao dia, sendo que os animais dos tratamentos de 5g e 10g receberam ração com 
probiótico a cada 7 dias (por pulso), durante um período de 8 meses. Nove peixes de cada tratamento foram 
anestesiados, o sangue coleta por punção caudal com seringas heparinizadas, e feitas às extensões sanguíneas 
para a aplicação do método Rosenfeld. . Os valores da contagem total de leucócitos e trombócitos foram obtidos 
através da relação do número de eritrócitos (obtidos da câmera de Neubauer) de acordo como o cálculo: número 
de leucócitos na extensão sanguínea x número de eritrócitos contado em câmera de Neubauer (por µL)/2000 
eritrócitos contados na extensão sanguínea. 
 
Resultado 
Os valores dos leucócitos totais dos animais tratados com 10g de probiótico foram estatisticamente superiores 
em relação aqueles do tratamento controle. Já os valores dos neutrófilos e monócitos dos animais do tratamento 
controle foram estatisticamente inferiores aqueles dos tratamentos de 5,0g e 10g de probiótico. Os valores dos 
trombócitos e linfócitos não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os diferentes 
tratamentos. 
 
Conclusão 
Assim, conclui-se que o probiótico B. subtilis na concentração tanto de 5,0g de probiótico quanto de 10g de 
probiótico por kilo de ração atua na mobilização de leucócitos, em especial dos neutrófilos e monócitos dos sítios 
hematopoiéticos  para a corrente sanguínea do robalo peva C. parallelus. 
 
 
Palavras-chave: probiótico, leucócitos e trombócito 
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NÍVEL DE ANSIEDADE EM FORMANDOS DE CURSOS NOTURNOS 
 

Nádia Cristina Brito Dopona; Cristiane Pereira; Ivone Corsi 
 

 
Introdução 
De acordo com Carvalho; Farah e Galdeano (2004, 918-923p) e Barros et al (2003,p.587), a ansiedade pode ser 
definida como uma resposta psicológica e física à ameaça do autoconceito, caracterizada por um sentimento de 
apreensão, percebido pela consciência, e grande atividade do sistema nervoso autônomo.Altos níveis de 
ansiedade podem afetar a aprendizagem e o desempenho. 
 
Objetivo 
Avaliar o nível de ansiedade em formandos universitários dos cursos noturnos  
 
Metodologia 
Local 
A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior da zona sul do município de São Paulo. 
 População e Amostra 
A população submetida ao procedimento de pesquisa pertencia a seis (06) turmas, totalizando uma população de 
143 alunos do último semestre do curso. A amostra foi de 79 formandos universitários de cursos noturnos. 
 Coleta de Dados 
Os dados foram coletados pelas próprias pesquisadoras por meio de um questionário com perguntas de respostas 
fechadas aplicado aos alunos em  Maio de 2012. 
 Procedimentos 
Os alunos foram abordados na própria sala de aula, com a autorização do coordenador do curso e do professor 
que estava ministrando a sua aula. 
Logo após, as pesquisadoras explicaram o objetivo do trabalho que estaria voltado para verificar o nível de 
ansiedade dos alunos no último semestre de seu curso. 
Aos alunos presentes foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e questionário, 
sendo frisada pelas pesquisadoras a importância de não omitir ou revelar dados inválidos. 
Aspectos Éticos 
O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição de Ensino Superior. 
 
Resultado 
• Na auto-percepção dos formandos universitários dos Cursos Noturnos dos 157 (100%) das respostas, 98 
(62,40%) respostas apontaram Ansiedade de Nível Leve com percepção aumentada, maior vigilância e maior 
consciência. O Nível de Ansiedade Moderada apareceu em 28 (17,83%) das respostas, que mostraram redução do 
campo perceptivo e da vigilância. 
• No critério de como julgava o próprio aprendizado,os formandos  apresentaram,das 146 (100%) das 
respostas, 26 (17,80%) das respostas apontaram Ansiedade de Nível Leve com aprendizado estimulado. 
Ansiedade do Nível Moderado foi apontado em 90 (61,64%) das respostas com capacidade de aprender, mas não 
otimamente, limite de atenção e capacidade de concentração reduzidas. 
• Quanto às características físicas, das 299(100%) das respostas, os formandos universitários apontaram 
em si mesmos Nível de Ansiedade Leve de 98 (32,77%) das respostas, com inquietação e irritabilidade. O Nível de 
Ansiedade Moderado com aumento da inquietação, frequência cardíaca e respiratória, sudorese, tensão muscular 
e aumento na velocidade, volume e tom de voz, e desconforto gástrico estava no resultado de 115 (38,4%) das 
respostas. A Ansiedade de Nível Grave, foi identificada em 65 (27,73%) das respostas caracterizadas por cefaleias, 
tremores, palpitações, taquicardia, hiperventilação, frequência urinária e diarreia. 
• A autopercepção dos formandos em relações às características comportamentais/emocionais, exibiu de 
191(100%) das respostas, sendo que 61 (31,93%) das respostas apontaram para o Nível de Ansiedade de Pânico, 
com sensação de morte iminente, extremo retraimento para si mesmo, aumento ou diminuição do apetite. 
 
Conclusão 
O nível de ansiedade entre formandos universitários tende a permear de moderado a pânico, o que pode levar o 
aluno na conclusão do seu curso a desenvolver transtornos ansiosos e, progressivamente, depressão com suas 
possíveis complicações.  
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Faz-se necessário um equilíbrio para atingir um Nível de Ansiedade Leve, que estimula a aprendizagem, 
produzindo o crescimento e a criatividade.Por isso, a ansiedade progressiva com a finalização do curso merece 
maior atenção ao se idealizar a concretização de mudanças na matriz curricular. 
 
Palavras-chave: Ansiedade, Formandos, Niveis de Ansiedade, Universitários 
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PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR PÓS 
FUKUSHIMA 

 
Franciely Braz Pereira; Franklin Huldreich Rutz 

 
 
Introdução 
A energia nuclear é uma fonte sustentável que já vem sendo utilizada em muitos países. Provém da fissão nuclear 
de elementos radioativos tais como urânio e plutônio ou da fusão nuclear do hidrogênio. Através da fissão ou 
fusão nuclear a energia é liberada dos núcleos atômicos. Ao mesmo tempo em que essas usinas altamente 
tecnológicas liberam energia ocorre também à liberação de calor e energia eletromagnética pelas reações 
nucleares, como as que ocorrem no sol, e nas reações e explosões nucleares. Debates sobre a utilização da 
energia nuclear vêm sendo realizados pelos em países de todo o mundo. Não diferente ocorre no Brasil com a 
construção das usinas nucleares em Angra dos Reis, nos estado de Rio de Janeiro. Acidentes aconteceram ao 
longo da história, mas, recentemente, após o grande terremoto e o tusnami que provocaram a ruptura de um dos 
reatores na usina em Fukushima no Japão, em março de 2011, fomentou-se o debate sobre a segurança e 
viabilidade da utilização da energia nuclear. 
 
Objetivo 
o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de diagnosticar a aceitação ou a rejeição da utilização da 
energia nuclear bem como levar um grupo de alunos do Ensino Superior sobre uma reflexão à utilização da 
mesma. 
 
Metodologia 
Aplicou-se um questionário para 152 alunos dos Cursos de Ciências Biológicas, Administração e Ciências 
Contábeis em um Centro de Ensino Superior da Zona Sul do Município de São Paulo. 
 
Resultado 
A maioria dos alunos universitários entrevistados se apresentou contra a produção de energia nuclear em 
qualquer lugar do mundo. Seguido dos que concordam com a utilização da mesma em países onde não sofrem 
com abalos sísmicos potencialmente destrutivos como o Brasil. Os alunos que expressaram um apoio total da 
produção de energia elétrica em qualquer lugar do mundo representam uma pequena parcela dos entrevistados, 
assim como os que não possuem opinião formada sobre o assunto. 
 
Conclusão 
Com os resultados obtidos constatou-se que a maioria dos alunos entrevistados é contra a produção de energia 
nuclear, sendo que aproximadamente a metade dos alunos abordados teve sua opinião influenciada pelo 
desastre ocorrido em Fukushima, levando-nos a considerar a possibilidade de um referendo nacional que 
esclareça os prós contras da questão, e determine o futuro das usinas nucleares no Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Usina Nuclear, Fukushima, opinião dos universitários. 
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Prevalência Total e Estratificada de Ansiedade e Depressão Entre os Alunos Graduandos de 
Uma Universidade de São Paulo. 

 

Gisele Geise Lopes; Gustavo Reimberg; Webster Seidel; Jamilla Correia da Silva; Elias Ferreira Porto 
 
 
Introdução 
A prevalência de depressão e ansiedade está aumentando entre adultos jovens, os fatores inerentes de cursar 
uma graduação pode aumentar o risco para essas doença. Objetivo: Avaliar prevalência total e estratificada de 
ansiedade e depressão entre os alunos graduandos de uma Universidade Adventista de São Paulo; Associar 
fatores que aumente o risco de desenvolver ansiedade e depressão entre os mesmos.  
 
Materiais e métodos:  
Para estimar a prevalência foi primeiramente obtido numero total de alunos do UNASP e feito divisão 
proporcional ao sexo, horário de aulas e número de alunos por curso. Para Avaliar a depressão foi utilizado o 
questionário (HAD), e para identificação da amostra foi aplicado um questionário elaborado pelos pesquisadores. 
A entrevista foi realizada no campos da instituição no momento de intervalo entre aulas, havia um entrevistador a 
disposição no rol de entrada do prédio do ensino superior durante o período de coleta dos dados.  
 
Resultados: 
 Foram avaliados 142 alunos dos cursos de graduação do UNASP. Tendo prevalência de 4,2% ansiedade e 2,2% 
depressão, porém em risco para ansiedade e depressão havia 42,8% e 21,8% respectivamente, estratificando pelo 
sexo 67,7% e 23,3%, 33,3% e 19,6% mulheres e homens estavam em risco para ansiedade e depressão 
respectivamente.  externos 59,4% e 29,8% e internos 33,3% e 10,8% , tabagista 83,3% e 14,2% e não tabagista 
42,7% e 22,8%, insônia 100% e 12,5% e não insônia 45,2% e 23,2% e praticam atividade física 45,9% e 14,7% e 
não praticam atividade física 50% e 27,5% 
 
Conclusão:  
A prevalência de ansiedade foi de (4,2%) e depressão de (2,2%) também foi verificado que o risco para ansiedade 
e depressão estava aumentado entre mulheres, tabagistas, quem tem insônia e sedentários. 
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PRODUÇÃO DE UM PAINEL SOLAR TÉRMICO UTILIZANDO MATERIAIS RECICLÁVEIS: CONSTRUÇÃO, 
INSTALAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SEU DESEMPENHO 

 
Arianne Ferreira De Oliveira; Amanda Moreira Dos Reis Abdo; Luciano Senti da Costa 

 
 
 
Introdução 
Com a crescente preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade virou um tema de discussão importante, 
formas de continuar produzindo e desenvolvendo novas tecnologias sem prejudicar o meio ambiente e a matéria 
prima dos próximos anos se tornou fundamental não só para países desenvolvidos, mas também para os 
subdesenvolvidos.  
O Brasil pela sua posição geográfica é favorecido pela grande quantidade de luz solar que atinge diariamente o 
solo brasileiro, sabendo deste fato produtos que utilizam a energia solar vem ganhando força em todo o país, mas 
o preço é ainda o maior empecilho para uma maior disseminação, já que os produtos ainda tem um preço 
elevado no mercado brasileiro.  
Aquecimento de água a partir da energia solar é uma forma de economizar cerca de 70% na conta de energia no 
final do mês, já que um dos maiores consumidores residenciais de energia é o chuveiro elétrico. 
 
Objetivos 
Construir e instalar uma placa solar feita com materiais recicláveis (garrafa pet e embalagem longa vida), de 
acordo com o projeto desenvolvido por José Alcino Alano (2004). Avaliar o desempenho do painel solar durante 
dois períodos tempo e três vezes ao dia. Produzir uma maquete como forma de organizar e conhecer a 
localização e a distribuição dos locais onde se pode utilizar o sistema de energia térmica em uma casa brasileira. 
 
Metodologia 
Foi construído um coletor solar para aquecimento de água com materiais recicláveis. Os materiais utilizados 
foram garrafa pet, embalagem longa vida e canos de PVC. Depois de pronto a placa foi instalada no telhado de 
uma casa da zona sul de São Paulo para avaliar a sua eficiência térmica. Foi instalada uma caixa d'água como 
reservatório e uma caixa ficou com o coletor e outra sem o coletor para verificação da temperatura normal da 
água. As temperaturas foram medidas três vezes ao dia (manhã, tarde e noite) durante 40 dias, sendo que o 
período correspondeu a 20 dias de inverno e os outros de primavera. 
 
Resultados/Discussão 
A placa solar mostrou-se eficiente para o aquecimento de água, mas a temperatura da água não teve altas 
elevações ficando em torno de 30°C e durante a noite sempre havia uma queda significativa. A falta da eficiência 
do projeto foi atribuída à falta de um isolante térmico na caixa d’água. Alguns trabalhos mostram que a presença 
do isolante aumentaria ainda mais a temperatura da caixa, podendo atingir a temperaturas superiores a 60°C. 
 
Conclusão 
O coletor solar é economicamente viável, sendo que o custo total para a construção ficou muito abaixo do custo 
de uma placa que teria a mesma serventia. Percebeu-se com o trabalho que para a construção deste projeto é de 
grande importância que o isolante térmico esteja presente para se obter melhores resultados. 
 
 
Palavras chaves: aquecedor solar, energia solar, aquecedor de água, materiais recicláveis e meio ambiente. 
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PROJETO ECOESCOLA: ENSINANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 
CONSCIENTES EM UMA ESCOLA PARTICULAR DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Jessica da Silva Santos; Inayara Lopes da Silva; Magaly Assupcao Di Pardi; Marcia Oliveira de Paula 

 
 
 
Introdução 
Atualmente o nosso planeta está sendo alvo de uma degradação ambiental sem precedentes. A educação e a 
conscientização das gerações presente e futura possuem um valor indiscutível no processo de mudança de 
atitudes que devem ser desencadeadas para sanar os problemas trazidos pelo atual modelo de desenvolvimento. 
O Projeto Ecoescola surgiu de uma reflexão sobre a necessária conscientização de alunos no início de sua 
formação escolar em relação aos problemas ambientais mundiais. 
 
Objetivo 
Sondar percepções sobre questões ambientais em alunos das primeiras séries do ensino fundamental com a 
intenção de contribuir para o desenvolvimento da consciência ambiental dos participantes, através da 
implantação de estratégias e práticas educativas de sensibilização ambiental 
 
Metodologia 
Esta pesquisa investigou conceitos e práticas agregadas em educação ambiental após um período de seis meses 
de intervenção com 268 alunos e 8 docentes do 3º, 4º e 5º anos da escola de ensino fundamental do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), a partir do Projeto de Extensão Ecoescola. Após a aplicação de um 
questionário de sondagem, foram realizadas ações mensais para sensibilização ambiental, com uma hora de 
duração, que abordaram um tema diferente a cada mês: problemas dos resíduos sólidos, consumo de água e de 
energia, perda da biodiversidade, sustentabilidade e aquecimento global. As atividades incluíram palestras, jogos, 
filmes, músicas, elaboração de maquetes e visita à mata do UNASP. O monitoramento e a avaliação do projeto 
foram realizados de forma qualitativa através de relatórios, anotações e observações. 
 
Resultado 
Analisando-se os resultados do questionário de sondagem, pôde-se observar que todos os alunos se sentem 
responsáveis pela preservação ambiental e dizem fazer algo para isso. Os alunos se interessaram bastante pelas 
atividades desenvolvidas e participaram ativamente de todas as intervenções, interagindo com os interventores, 
tanto respondendo como fazendo perguntas e dando contribuições. As intervenções geraram discussões e 
debates que promoveram a sensibilização e envolvimento dos alunos e professores. Quando interrogados, os 
alunos e docentes expressaram com unanimidade a relevância do processo vivenciado para a introdução de 
mudanças qualitativas em sua conscientização no consumo dos recursos naturais. 
 
Conclusão 
As estratégias de sensibilização ambiental realizadas se mostraram eficientes, pois contribuíram com a aquisição 
de conhecimento dos alunos e professores sobre os problemas ambientais, ajudando a torná-los cidadãos 
conscientes e ativos na preservação do meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Ecoescola; meio ambiente; educação ambiental 
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PROSTITUIÇÃO: UM  NOVO OLHAR FRENTE A  DISCRIMINAÇÃO, ESTEREÓTIPOS, PRECONCEITOS E 
EXCLUSÃO SOCIAL 

Heremita M.R.Cunha; Noemi Andrade do Nascimento; José Wilton Conceição Ribeiro; Marcia Polini 
 

 
Introdução 
O estudo contempla a realidade de mulheres que  vivem da  prostituição e a suas concepções sociais partindo da 
reflexão sobre a prática profissional e o contexto em que está inserida.  Considera aspectos relacionados ao  
preconceito, estereótipos, discriminação social em diferentes situações descritas como de exclusão que 
representam as mais variadas formas e sentidos advindos da relação prostituição inclusão/exclusão, 
considerando a diversidade da modalidade da prostituição e ao mesmo tempo questões polêmicas nelas 
envolvidas. 
 As mulheres entrevistadas desempenham diferentes papéis; o que visamos é uma análise em que elas apareçam 
como pertencendo ao contexto  da prostituição; porém, para um melhor entendimento desse universo, é preciso 
privilegiar outras vivencias dessas mulheres, entendo-as como constituintes de sua construção social, concepções 
e experiências de vida além daquelas elaboradas neste contexto. 
Baron e Byrne (1994) destaca os esquemas sociais como “coleções  organizadas de crenças e de sentimentos 
acerca de algum aspecto do mundo que funcionam como   plataformas mentais e fornece estruturas para 
interpretação  e a organização das novas informações que nos deparamos”.  Ao sermos apresentados para uma 
pessoa, imediatamente ativamos os esquemas relativos à profissão, gênero, grupo étnico, etc. referidos a esta 
pessoa. Com base nisso formamos uma primeira impressão que coadunam com nossas tendências de aceitação 
ou rejeição. 
A observação  e o contato realizado com essa mulheres nos  permitiu caracterizar o papel das primeiras 
impressões e uma série de manifestações que apareceram como fraturas e rupturas do vínculo social destas 
mulheres, aqui representadas por alguns delas.  Em lágrimas e emocionadas algumas  descrevem como foi difícil 
iniciar nesta atividade justificando a submissão prostituição com dificuldades financeiras e questões de 
sobrevivência. No entanto, percebemos através de seus depoimentos motivos  que fomenta essa prática: “..Tudo 
está organizado na minha vida... mas, porque eu não consigo sair agora?” Ou a expressão de sentimentos de 
tristeza, vergonha e discriminação : “É horrível, mas dependo disso para sobreviver” deixando  claro a 
multiplicidade de papeis na vida destas mulheres e vários aspectos que precisam ser considerados a fim de  
minimizar essa ruptura advinda da relação inclusão/ exclusão.  
 

Objetivo 
Conhecer a realidade de mulheres que  vivem na  prostituição e suas concepções sociais entendo-as como 
constituintes de sua construção social, concepções e experiências de vida além daquelas elaboradas no contexto 
da prostituição. 
 

Metodologia 
Pesquisa qualitativa utilizando entrevista com 10 prostitutas que atuam na região metropolitana da cidade de São 
Paulo-Butantã próximo a Cidade Universitária (USP). As perguntas foram semi-estruturadas em 10 questões 
abertas visando verificar motivos da iniciação nesta prática, dificuldades enfrentadas,  agressão e violência no 
exercício da profissão;  ciência e aceitação familiar; preconceitos enfrentados, práticas preventivas e expectativa 
de mudança de vida e de constituição familiar.     
 
Resultado 
Angústia e transtornos emocionais como depressão, tentativa de suicídio, gravidez indesejada, medo, rejeição, 
perda da identidade, revolta, impotência advindos dos conflitos especialmente no período de iniciação. 
Os fatores descritos como condutores a prostituição foram  envolvimento com drogas, trafego de mulheres, 
melhoria de padrão de vida, emprego no exterior, sobrevivência;  abandono afetivo-relacional (divorcio e rejeição 
familiar); abuso sexual e moral, mecanismo fácil e rápido para aquisição de bens, investimentos e estabilidade 
financeira; manutenção de vícios, compulsão pelo sexo, prostituição como  necessidade; descrédito, negação e 
desinteresse na instituição familiar. Os cuidados e prevenção de saúde não foram evidenciados. 
 

Conclusão 
Os dados apontam para a emergência de um olhar voltado as necessidades destas mulheres proporcionando-lhes 
programas educativos de caráter preventivo, interventivo e de inserção social valendo-se das políticas públicas 
com conscientização e apoio psicológico.  
Proporcionou vivëncias e desenvolvimento de conceitos relativos a psicologia social.  
Palavras-chave: prostituição-preconceitos-inserção social 
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RECEITAS À BASE DE SOJA: ELABORAÇÃO E TESTES DE ACEITABILIDADE 
 

Juliana Santos Bahia do Vale; Rute de Oliveira; Odete Santelle 
 

 
Introdução 
A soja é um alimento funcional, isto é, apresenta em sua composição elementos que protegem a saúde humana. 
As qualidades e vantagens da soja são tão significativas, que esta leguminosa passou a desempenhar um papel 
cada vez mais importante na alimentação. Sua composição nutricional a torna uma alimento altamente nutritivo: 
35% a 45% de proteína, 25 a 30% de carboidrato, 18 a 20% de lipídeos, 5% de minerais e 10 % de água. A 
avaliação sensorial é uma técnica cientifica que visa medir, analisar e interpretar as reações produzidas pelas 
características dos alimentos, pelos órgãos do sentido: olfato, paladar, visão, audição e tato. Essa técnica permite 
identificar a aceitação ou rejeição de um produto alimentício. 
 
Objetivo 
Desenvolver preparações à base de soja em suas diferentes formas de apresentação no mercado de alimentos e 
testar a aceitabilidade das receitas.Analisar o valor nutricional das preparações. 
 
Metodologia 
Estudo desenvolvido nas dependências do Centro Universitário Adventista de São Paulo durante os meses de abril 
e maio de 2012. Para divulgar a pesquisa e convidar voluntários para participar do estudo foram utilizados 
cartazes afixados em pontos estratégicos de circulação dos estudantes e professores. As preparações culinárias à 
base de soja foram acessadas em livros e/ou revistas disponíveis em bancas de revistas, bibliotecas e no acervo 
pessoal da pesquisadora. Foram selecionadas receitas à base de soja nas suas diferentes formas de 
apresentação.Para a avaliação sensorial do sabor das preparações utilizou-se a técnica da Escala de Atitude FACT, 
que é composto de uma escala de 09 (nove) pontos para medir o índice de aceitabilidade (IA) de um alimento. A 
maior pontuação recebe 09 pontos na escala de aceitação do produto e é caracterizada pela expressão: Comeria 
isso sempre que tivesse oportunidade. A menor pontuação recebe 01 ponto na escala de aceitação e é 
caracterizada pela expressão: Só comeria isso se fosse forçado.   Um IA superior a 70% é considerado com boa 
repercussão. 
O valor nutricional das receitas foi avaliado pelo software Avanutri®. O estudo atendeu as recomendações 
Portaria CNS 196/96 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos do UNASP. Os sujeitos 
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 
Resultado 
O estudo foi desenvolvido em seis encontros no período matutino. Participaram 32 sujeitos adultos, de ambos os 
sexos, estudantes universitários e docentes. Foram selecionadas 10 receitas: três utilizando o extrato de soja; 
duas tiveram como base o queijo de soja, conhecido como tofu; e três tiveram como base a proteína de soja 
texturizada – PTS.  As preparações foram previamente testadas oara definir as quantidades dos ingredientes. Os 
dados do teste de aceitabilidade foram analisados por meio de análise estatística seguindo as recomendações da 
escala FACT.  Os resultados foram tabulados com o uso do Microsoft Office Excel ®, versão 2007.A maioria das 
preparações (8/10) teve boa aceitação, considerando que a nota máxima é 9,0. Com a analise dos dados 
identificou-se as menores medias para o frappé de soja com coco verde, (3,56) e para a salada de canjiquinha 
(5,56).  A maior media que se aproximou da nota máxima, foi à preparação do bolo de coco (7,84). 
 
Conclusão 
Os resultados deste trabalho demonstraram que o teste de aceitabilidade é uma ferramenta de fácil utilização e 
se mostrou eficaz no alcance dos objetivos desta pesquisa. O compartilhamento do conhecimento a respeito de 
receitas a base de soja de uma forma saborosa pode ser uma estratégia para aumentar o consumo desta 
leguminosa no cardápio do dia a dia, com um alimento de baixo custo e de excelente qualidade nutricional. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação funcional; Teste de Aceitabilidade; Soja. 
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RESPOSTA IMUNE INATA DE ROBALO PEVA (CENTROPOMUS PARALLELUS) SUPLEMENTADO COM O 
PROBIÓTICO BACILLUS SUBTILIS 

 
Bruna Andrade Aguiar; André M. Koga; Antenor Aguiar Santos 

 
Introdução 
No Brasil, o robalo peva, C. parallelus é uma das poucas espécies de peixes marinhos que já se detém maiores 
informações sobre sua tecnologia produtiva. Estudos relacionados à biologia reprodutiva, larvicultura, pré-
engorda e parâmetros para avaliar o estado de saúde desse animal vêm sendo conduzido em várias regiões do 
país desde a década de 90. No entanto, esta espécie necessita ainda, de uma série de aportes científicos e 
tecnológicos para colocá-la em um patamar de plena viabilidade zootécnica e econômica. 
 
Objetivo 
Assim, objetivou-se avaliar a resposta imune inata do robalo peva criado em tanque-rede e alimentado com ração 
suplementada com o probiótico B. subtilis. 
 
Metodologia 
Neste trabalho foram utilizados 5600 alevinos de robalo Centropomus parallelus estocados em 12 tanques-rede 
de (2 x 2 x 1.8) metros, na densidade de 26 peixes/m3. Utilizou-se o probiótico comercial Bacillus subtilis, cepa C-
3102, com 109 UFC/g, nas dosagens recomendadas comercialmente, sendo de 5g e 10g de probiótico por kg de 
ração mais um tratamento controle. Avaliou-se a atividade fagocítica in vitro e a explosão respiratória de 
fagócitos do rim cefálico do robalo. 
 
Resultado 
Os resultados obtidos neste estudo confirmam a ideia de que a bactéria Bacillus subtilis possui a capacidade de 
incrementar a resposta imune inata em peixes, podendo assim, ser utilizada como probiótico em estratégias de 
manejo e controle de doenças na aquicultura, a fim de reduzir os prejuízos com mortalidades causadas por 
patógenos oportunistas. Foi estabelecido neste estudo que a frequência de arraçoamento de sete dias com ração 
suplementada 5,0g e 10g de probiótico e sete dias sem probiótico, seriam suficiente para que os animais que 
receberam probiótico por pulso apresentassem uma resposta imune satisfatória. Quanto aos valores da explosão 
respiratória de fagócitos do rim cefálico de C parallelus, após 10 meses de cultivo, observou-se que os animais do 
tratamento de 10g de probiótico foram estatisticamente superiores àqueles dos tratamentos de 5g e controle. Já 
em relação aos valores da atividade fagocítica de fagócitos do rim cefálico do C. parallelus, representados pela 
capacidade fagocítica (CF) e índice fagocítico (IF), se observa que os animais do tratamento de 10g apresentam 
valores estatisticamente superiores àqueles do tratamento controle. Enquanto os valores do índice fagocítico (IF) 
dos fagócitos do rim cefálico dos animais controle, 5g e 10g não apresentaram diferenças significantes. Por outro 
lado, a maior nível de inclusão de Bacillus subtilis na dietas do C. parallelus, proporcionou maior capacidade dos 
fagócitos em fagocitar as leveduras durante o experimento. 
 
Conclusão 
Concluiu-se que a frequência de arraçoamento de sete dias com ração suplementada com 5g e 10g de 
probiótico/Kg de ração representa a frequência que oferece melhor conforto de resposta imune inata do robalo 
C. parallelus, num sistema de cultivo de tanque-rede.O probiótico Bacillus subtilis na concentração de 10g/Kg de 
ração aumenta a atividade fagocítica de fagócitos do rim cefálico de robalo peva e o mesmo Bacillus subtilis, 
quando ofertado nas concentrações de 5g e 10/kg de ração, por pulso, não exerce influência na explosão 
respiratória de fagócitos do rim cefálico do robalo peva Centropomus parallelus. 
 
 
Palavras-chave: Bacillus subtilis; Atividade fagocítica; Explosão respiratória. 
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UM COMPOSTO DE MARKETING PARA NUTRICIONISTA EM CLÍNICA 
 

Catarine Serrano do Nascimento; Erika Nessi Hiendlmayer; Marcia Lopes Weber 
 

 
 

Introdução 
O marketing é uma ferramenta indispensável à gestão de qualquer serviço que apresente a Ciência da Nutrição. O 
nutricionista que aplica as ferramentas de gestão estará mantendo-se adequado a um mercado competitivo e 
dinâmico. A inovação vai acontecer como processo contínuo em busca da satisfação dos desejos e necessidades 
dos clientes (ABREU et. al. 2007).O mix de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing táticas 
controláveis que a empresa combina para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. Consiste em tudo que 
a empresa pode fazer para influenciar a demanda do seu produto. As diversas possibilidades podem ser 
agrupadas em quatro grupos de variáveis conhecidas como os 4 Ps: produto, preço, praça e promoção (KOTLER, 
2011). 
 
Objetivo 
2. OBJETIVO GERAL 
 
Desenvolver um composto de marketing para uma nutricionista em clínica. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Elaborar as estratégias de mar 
keting que serão utilizadas; 
Elaborar um plano das estratégias de marketing para a clínica; 
Desenvolver estratégias para divulgar a empresa para conhecimento dos serviços oferecidos pela empresa. 
 
Metodologia 
Foi elaborado um composto de marketing para uma clínica fictícia a ser aberta por um nutricionista. Para a 
elaboração da variável produto, foram considerados os equipamentos e ferramentas atualizadas para realizar 
avaliação nutricional dos clientes, orientação nutricional, assim como o perfil das enfermidades a serem 
atendidas. Para elaboração da variável preço, foram consideradas a competitividade do mercado. Sabendo que a 
clínica é fictícia, para elaboração da variável praça, foi considerada localização de fácil acesso aos clientes. Para a 
elaboração da variável promoção, foram utilizados os meios eletrônicos como ferramenta de marketing para a 
comercialização dos serviços oferecidos pela empresa. As principais formas utilizadas foram: site próprio da 
empresa e redes sociais como Twitter®, Facebook® e Orkut®. Não será oferecido atendimento individual, mas 
divulgando o serviço oferecido, apresentando dicas de alimentação saudável, gerando um interesse público sem 
fazer atendimento online.  
 
Resultado 
O composto de marketing elaborado para o atendimento de um nutricionista em clínica foi baseado nas quatro 
variáveis propostas por esta ferramenta: produto, preço, praça e promoção. Foram desenvolvidas, para a 
elaboração do produto, atividades centradas em orientação alimentar, avaliação e acompanhamento nutricional 
a indivíduos sadios e enfermos, dieta individualizada, específica para emagrecimento, nutrição esportiva e clínica, 
bem como controle de doenças e distúrbios alimentares. Para a elaboração da variável preço, partiu-se de um 
perfil sócio-econômico dos clientes, focando-se clientela pertencente à classe média e classe alta. Optou-se 
cobrar, pela consulta particular, o equivalente a 150% do valor sugerido pelo Sindicato dos Nutricionistas 
(SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS, 2012), com direito a um retorno para consulta. O bairro seria de classe média 
alta, bem como, o público-alvo da empresa. O consultório terá uma estrutura física que priorizará o bem-estar e 
conforto dos clientes, em espaço com decoração minimalista, que tem como fundamento básico a redução de 
itens supérfluos e do excesso de objetos, as formas retas e as cores neutras (TAVARES FILHO, 2007). Para à 
variável promoção, foi elaborado um fôlder a ser distribuído em laboratórios de análises clínicas, clínicas e 
consultórios médicos; veiculação de propaganda em outdoors da região, jornal da cidade e redes sociais como 
Twitter®, Orkut® e Facebook®. Ainda como estratégia de promoção, foi elaborado um site: 
www.saudeevida.com.br, com o objetivo de divulgar a empresa para os visitantes.  
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Conclusão 
A partir dos resultados, observa-se a ampla área de trabalho que o marketing proporciona para o 
nutricionista.Conclui-se que o marketing na área de nutrição é essencial para quem deseja manter-se no mercado 
de trabalho competitivo, e não resume-se somente a propaganda externas, mas também à imagem do 
nutricionista, consultório, relações estabelecidas com funcionários, pacientes, e outros profissionais, sendo ética 
um fator determinante para uma boa conduta de quem o pratica. 
 
Palavras-chave: Composto de Marketing; Marketing Nutricional; Nutrição clínica. 
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UTILIZAÇÃO DA BIORREMEDIAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O CONTROLE DA DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL CAUSADA PELO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS SÃO PAULO 2012 

 
Bruna Daniela Weber; Antenor Aguiar Santos 

 
Introdução 
O petróleo é considerado um dos grandes vilões do meio ambiente, pois é responsável pela contaminação tanto 
de ambientes terrestres quanto de ambientes aquáticos, fato que favorece o desequilíbrio ambiental, provocando 
a morte de inúmeras espécies nativas. Neste contexto, a biorremediação surge como ferramenta para contornar 
os problemas relacionados a contaminação dos ambientes impactados por componentes de difícil degradação. A 
biorremediação se caracteriza por utilizar microrganismos que apresentam potencial para metabolizar 
substâncias tóxicas e transformá-las em substâncias atóxicas para o meio ambiente. 
 
Objetivo 
Pretende-se neste estudo, descrever as técnicas utilizadas no processo de biorremediação do petróleo e/ou de 
seus derivados, bem como, apontar os principais microrganismos envolvidos no processo de biorremediação de 
petróleo, e ainda, discutir as vantagens e desvantagens do emprego da biorremediação. 
 
Metodologia 
Para a realização deste trabalho foram analisados, livros, artigos científicos, revistas impressas e/ou eletrônicas, 
teses e dissertações de mestrado e doutorado, bancos de dados tais como: Scielo, Pubmed, etc. 
 
Resultado 
Os organismos autóctones possuem mais eficácia no processo de metabolização de substâncias derivadas do 
petróleo, do que os alóctones, pois já encontram-se adaptados ao meio. As técnicas de biodegradação de 
petróleo e de seus derivados podem ser aplicadas isoladamente, ou associada a outra técnica biorredutora. 
Percebe-se que a eficiência é maior quando mais de uma técnica encontra-se associada. 
 
Conclusão 
Embora sejam utilizadas outras tecnologias para a descontaminação de ambientes poluídos de petróleo e seus 
derivados, a biorremediação é a alternativa biológica mais correta e eficaz para o tratamento de ambientes 
contaminados por estas substâncias de difícil degradação. Porém é necessário que haja o estudo detalhado da 
região a ser exposta a este método, dos tipos de organismos que serão expostos à contaminação, o potencial 
microbiano em degradar materiais tóxicos, assim como a técnica mais adequada a ser aplicada ao ambiente 
contaminado. 
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