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A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO NA VISÃO DOS ACADÊMICOS

Tainara Luana Lunelli
nanilunelli@gmail.com

Vaniele Weinrich
vanieleweinrich@gmail.com

O presente trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2015 com 
dezoito acadêmicos da 8ª fase do curso de Administração do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), da cidade de Presidente Getúlio, SC, onde 
se buscou pesquisar a presença da comunicação organizacional nos ambientes de trabalho 
dos pesquisados e se a mesma se faz necessária. Para o desenvolvimento do ambiente de 
trabalho, se utilizou a seguinte metodologia quantitativa, onde por meio da coleta de dados, 
foi possível a obtenção dos resultados da pesquisa. Utilizou-se 14 perguntas fechadas de 
múltipla escolha e uma pergunta aberta criadas pelos autores dessa mesma pesquisa. No artigo 
é possível identificar qual a definição de comunicação organizacional, onde e como podemos 
torná-la visível, e salientar a importância da comunicação no interior e exterior da empresa. 
Os entrevistados foram questionados sobre a vantagem competitiva da organização, onde 67% 
afirmaram que a comunicação sempre atrai vantagem competitiva, mesmo que, na opinião de 
61% dos entrevistados, a comunicação esteja perdendo suas forças, principalmente quando se 
trata da substituição pela comunicação eletrônica. Questionados sobre o grau de importância da 
comunicação organizacional, 72% dos entrevistados responderam que acham altíssimo o grau 
de importância da comunicação. A pesquisa apresentou como resultado que a comunicação 
se torna um objeto de perfeição para a organização, cada dia que passa a mesma pretende 
aperfeiçoar a comunicação para poder gerar um maior ganho futuro, além de apontar novos 
caminhos para novas pesquisas sobre a comunicação organizacional e sobre como ela age dentro 
do ambiente organizacional na visão dos estudantes de Instituições de Ensino Superior (IES). 

Palavras-chave: Organização. Tecnologia. Comunicação.
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A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: O ENTENDIMENTO DE 
MULHERES TRABALHADORAS DE UMA fACÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

MIRIM DOCE - SC

Rosani Losi
rosani_losi@hotmail.com

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

A atuação das mulheres no mercado de trabalho vem crescendo a cada dia. Muitas têm assumido 
múltiplos papéis em duas esferas da vida: profissional e familiar. Tal atuação tem repercutido 
nas organizações e na estrutura e organização familiar, bem como, em suas vidas pessoais. Com 
certeza, enfrentam muitos desafios para conseguir conciliar ambas esferas (trabalho-família) 
como: ter o tempo necessário para poder permanecer com os filhos, alimentar os vínculos 
afetivos com seus familiares mais próximos, ter tempo para si, entre outros. Diante desta 
perspectiva esta pesquisa teve como objetivo identificar a percepção das mulheres trabalhadoras 
no que se refere ao mundo do trabalho e suas experiências de vida. Utilizou-se uma abordagem 
qualitativa com alcance descritivo. Através de entrevista em profundidade, buscou-se relatos de 
21 mulheres que trabalham em uma facção no município de Mirim Doce, SC. Emergiram seis 
blocos temáticos: percepção quanto ao trabalho; sentido da família; conciliação ou estratégias 
de equilíbrio; suporte social e profissional; as principais dificuldades e conflitos; e a perspectiva 
quanto ao futuro. Dentre os principais resultados encontrados destaca-se: a baixa escolaridade 
das entrevistadas, não considerando o estudo como uma prioridade. Elas se definem como: 
vencedoras, batalhadoras, responsáveis e bem sucedidas. Para algumas mulheres o trabalho 
virou rotina, não havendo interesse de mudança e não permitindo uma visão diferenciada quanto 
ao futuro. Foram apontadas dificuldades e desafios no seu dia a dia, porém com o apoio dos 
familiares e com a ajuda do município têm conseguido superar. As entrevistadas estão sempre 
em busca de um futuro melhor para si e para sua família.

Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Mulher. Experiência de Vida.
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A PROPOSTA DO LIN - LABORATóRIO DE INOVAÇÃO E NEGóCIOS DA 
UNIDAVI

Douglas Heinz
dh@unidavi.edu.br

Paula Rengel
paula@unidavi.edu.br

Marcondes Maçaneiro
marcondes@unidavi.edu.br

O programa Cerne (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos) desenvolvido 
pela Anprotec (Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores) em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), visa criar diretrizes para o modelo de gestão de incubadoras, parques tecnológicos e 
outros centros de inovação existentes no país. Dentre suas diversas práticas, uma é a constituição 
de ambientes de ideação, definidos como ambientes acessíveis à comunidade que possibilitem 
o networking e o compartilhamento de conhecimentos para a geração de novas ideias. A 
Unidavi (Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí), através de sua 
Incubadora de Empresas GTEC (Núcleo Gerador de Empresas de Desenvolvimento Integrado 
de Incubação), inaugurou um espaço com estas características, denominado LIN (Laboratório 
de Inovação e Negócios). Além de atender às diretrizes do programa Cerne, o LIN também 
busca reproduzir, em seu ambiente informal e flexível, algumas características encontradas em 
instituições de ensino que se destacam pela capacidade de gerar ideias inovadoras e pelo alto 
grau de empreendedorismo dos seus acadêmicos. O presente estudo, do tipo pesquisa-ação, tem 
como objetivo apresentar e descrever este laboratório e sua estrutura, analisar o seu potencial 
e os desafios para a consolidação de sua proposta. Os primeiros resultados, medidos através da 
ocupação e dos tipos de atividades desenvolvidas, indicam ampla aceitação da proposta do LIN 
na comunidade empreendedora local, mas também demonstram a necessidade de estimular a 
sua utilização visando gerar o principal resultado que este tipo de ambiente pode proporcionar: 
a geração de inovações que beneficiem a sociedade.
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A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO CENTRO DE fORMAÇÃO DE 
CONDUTORES ALTO VALE

Jéssica Goulart Cruz
jeehgoulart@hotmail.com

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

Qualidade de vida é um aspecto de fundamental importância para uma empresa. Trabalhar em 
um ambiente agradável, ter satisfação com o mesmo e superar todas as expectativas sociais e 
pessoais, tornou-se algo indispensável para a vida de cada indivíduo. Ou seja, QVT, é o nível 
de satisfação com que cada um realiza suas atividades. Além disso, em termos gerais, ela possui 
aspectos importantes para o desenvolvimento de cada indivíduo e influência no modo que 
contribuem para a efetivação de suas atividades no trabalho. Essa pesquisa teve como objetivo 
analisar a Qualidade de Vida no Trabalho na empresa Centro de Formação de Condutores Alto 
Vale e suas respectivas filiais, nas cidades de Ibirama, Presidente Getúlio e Vitor Meireles. O 
estudo teve abordagem quantitativa e alcance descritivo. Utilizou-se o modelo de Hackman 
e Oldham (1975) que é composto por sete dimensões. Os questionários foram aplicados nas 
empresas, com todos os funcionários, em um total de 39, obtendo-se o censo. A equipe do 
Centro de Condutores é composta por 20 mulheres e 19 homens no geral e de um maior número 
de profissionais com idade até os 40 anos. Os principais resultados obtidos foram: na dimensão 
Identidade da Tarefa, mostrou-se que na maioria dos casos não é possível a realização completa 
do trabalho individualmente, e quanto ao Inter- Relacionamento o trabalho exige a cooperação 
entre todos para a realização das atividades. Já em Variedade de habilidades demonstrou-se a 
importância do uso das habilidades e talentos, como também que os colaboradores acreditam que 
o seu trabalho é simples, porém, repetitivo. Com relação a Feedback Extrínseco, o percentual 
foi maior de 50% no item, às vezes se aplica, mostrando que o retorno de informações ocorre 
somente às vezes nas empresas, e o Feedback Intrínseco é perceptível que, na maioria dos 
casos, o trabalho não permite com que sejam identificadas informações sobre o desempenho 
de cada indivíduo. Na dimensão Grau de Autonomia destaca-se que, em algumas situações, 
os funcionários podem tomar decisões sobre suas devidas funções. Em significado da tarefa, 
as respostas foram satisfatórias, demonstrando que os colaboradores consideram que o seu 
trabalho possui importância e significado. Em um âmbito geral, é possível perceber que há 
Qualidade de Vida na organização e os colaboradores demonstram-se satisfeitos.
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A RELAÇÃO ENTRE CONSUMO E PERMANÊNCIA NO ÂMBITO fAMILIAR

Carmelise de Medeiros
carmelise@unidavi.edu.br

Gisele Machado
adm.giselemachado@unidavi.edu.br

O aumento da renda média brasileira proporcionou a busca pela qualificação profissional, ou 
seja, os jovens estão se dedicando aos estudos e ao mercado de trabalho, permanecem por 
mais tempo na casa de seus pais /avós, no âmbito familiar. Segundo as reportagens veiculadas 
na mídia de grande massa, o jovem opta por permanecer na casa dos pais até os 30 anos, em 
média, por diversos motivos, o que interfere nas decisões de compra, educação, oportunidades 
de emprego e até mesmo na constituição familiar. A pesquisa possui como objetivo identificar 
através de seu público-alvo (alunos da Unidavi), a média de idade, os meios de consumo, opção 
de moradia, sua participação/comportamento no cenário econômico e a influência da sua escolha 
na média de renda individual. A presente pesquisa possui como objetivo identificar os fatores 
que interferem na escolha dos jovens pela permanência no âmbito familiar e que consequências 
essa escolham resultam no cenário econômico. A presente pesquisa foi realizada através de 
formulários distribuídos por meio de e-mail e redes sociais, utilizando-se como instrumento o 
google docs. O prazo para a realização da pesquisa foi entre 18/04/2016 e 30/04/2016. Após 
esse prazo  realiza-se a tabulação e análise de dados, através do excel como instrumento de 
tabulação e análise. Os resultados serão analisados e concluídos a partir dos dados obtidos. A 
análise será realizada por conveniência dos pesquisadores. Os resultados parciais ou finais vão 
ser definidos a partir da pesquisa, a qual se encontra em desenvolvimento.
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APLICAÇÃO DE PLANO DE NEGóCIOS PARA UM E-COMMERCE

Vaniele Weinrich
vanieleweinrich@gmail.com

fabrício Santo Montagna
fabriciosantomontagna@gmail.com

Este resumo tem como objetivo explanar sobre a aplicação de um plano de negócios, focado em 
um e-commerce. A pesquisa terá como universo os acadêmicos da Unidavi (Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí). A pesquisa será de método quantitativo, 
utilizando-se também de levantamentos de dados bibliográficos sobre os seguintes assuntos: 
pesquisa de mercado com foco inicial nos clientes, determinação de um nicho de mercado 
dependendo dos resultados da pesquisa, determinação de um mercado-alvo, determinação da 
demanda dos universitários da Unidavi sobre as suas preferências de compras on-line. Como 
pesquisa bibliográfica foram utilizados os textos dos seguintes autores: Idalberto Chiavenato, 
Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami, Philip Kotler. O modelo no qual os pesquisadores 
irão se basear será o plano de negócios do Sebrae. Ao determinarmos a demanda encontraremos 
o mercado-alvo que a empresa atuará, utilizando destes dados para moldarmos o plano de 
negócios, pois Kotler (2011) cita que, ao analisarmos um mercado-alvo, o plano estratégico 
tem de ser orientado para o mesmo, modificando os produtos e processos para se adequar a 
ele, pois o propósito do planejamento estratégico consiste em moldar os produtos e processos 
da empresa sempre visando o crescimento e o lucro. Não esquecemos que o e-commerce tem 
peculiaridades que diferem bastante de um empreendimento comum. Devido ao plano de 
negócio ser voltado para um e-commerce, o ponto de venda não existe, porém é necessário o 
local para o estoque, pois, a empresa será situada em Witmarsum, assim necessitando de dados 
mais precisos referentes a fretes dos fornecedores e o frete para os clientes. Quanto ao aspecto 
econômico e financeiro, serão levados em conta: caixa mínimo, cálculo do estoque mínimo, 
cálculo de mão de obra; bem como, aspectos inerentes ao comércio on-line: custo de aluguel 
da plataforma, custos e taxas para intermediadores como o Mercado Pago, o PagSeguro. Por 
ser um trabalho de pesquisa ainda em fase inicial, não apresentaremos os resultados finais e/ou 
parciais.
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ESTILO DE LIDERANÇA PRESENTE NA EMPRESA POSTO BEM VINDO

Crislaine Micheli Mess
michelimess@hotmail.com

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

Liderança é a capacidade de gerenciar grupo de pessoas, fazendo com que ele gere bons resultados 
e se torne uma equipe. Ter bons líderes é algo imprescindível nas organizações. É através da 
liderança que as equipes estarão motivadas a enfrentar e superar a alta concorrência enfrentada 
nos negócios. Ter a capacidade de liderar pessoas a fim de que estas atinjam os objetivos e metas 
organizacionais é, com certeza, um diferencial dentro das empresas. O presente trabalho teve o 
objetivo de analisar o estilo de liderança presente na empresa Posto Bem Vindo. A abordagem 
do estudo foi quantitativa e alcance descritivo. Para a obtenção dos dados utilizou-se de um 
questionário validado com 23 perguntas baseadas nas teorias descritas por Rensis Likert. O 
questionário é composto por sete dimensões, sendo elas: liderança (confiança, liberdade e 
interesse), motivação ( medo, ameaça, recompensa, castigos, prêmios e responsabilidade), 
comunicação (sistema, recepção da comunicação, aspectos, conhecimento sobre o ambiente 
de trabalho), interação (intensidade e cooperação), decisão (tomada de decisão, envolvimento), 
objetivos e controle (aplicabilidade da função controle, influências sob processo decisório, 
avaliação de desempenho). A pesquisa foi aplicada em todos os 97 colaboradores. As análises 
foram descritas através de gráficos, podendo-se ter maior interpretação dos dados. Pode-se 
afirmar que o estilo de liderança identificado é o estilo participativo, onde a confiança que 
os gestores depositam em seus liderados é considerável e estes possuem total liberdade para 
falar de trabalho com os gestores. O fluxo de comunicação é facilitado e punições são raras. 
Apresentam-se também algumas sugestões apontadas pelos colaboradores aos gestores. Estas 
sugestões servirão de referência para melhorias no sistema de gestão.
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ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AUTO ELITE LTDA fILIAL DE 
PRESIDENTE GETÚLIO:  ATENDIMENTO DE QUALIDADE COMO 

ESTRATéGIA DE fIDELIZAÇÃO

Vaniele Weinrich
vanieleweinrich@gmail.com

Aline de Gracia
alinedegracia@unidavi.edu.br

A importância na qualidade do atendimento vem crescendo a cada dia e, em contrapartida, as 
exigências do mercado competitivo também crescem, sendo assim as empresas devem aprimorar 
as estratégias para captação e manutenção de clientes. O trabalho tem como objetivo geral 
analisar o grau de importância do atendimento de qualidade para os atuais clientes da empresa 
Auto Elite Ltda de Presidente Getúlio. No entanto, possui como objetivos específicos descobrir 
o público alvo, descobrir os fatores decisórios de compra, propor estratégias de atendimento 
de qualidade para fidelização e apresentar a gama de clientes fiéis. Em relação à metodologia, 
os tipos de pesquisas foram exploratória, bibliográfica, descritiva e um estudo de caso e o 
método utilizado de pesquisa foi quantitativo, onde o questionário aplicado por telefone possuía 
no total 14 perguntas, sendo que 12 eram perguntas fechadas e duas abertas. O mesmo foi 
aplicado em uma população de 74 clientes que adquiriram veículos novos no primeiro semestre 
de 2015 e desses apenas 57 responderam o questionário, sendo assim a população é considerada 
censo. Com todas as abordagens o resultado foi de que 98% dos entrevistados recomendariam 
a concessionária e 42% são clientes fiéis. É relevante citar que 14 clientes destacaram o 
atendimento como sendo o principal fator decisório de compra. Pode-se perceber que o cliente 
avalia o atendimento de qualidade e valoriza o serviço prestado com agilidade. As empresas 
que investem em um bom atendimento, em relação às outras empresas do mercado, colocam 
a sua marca em evidência. Conclui-se, então, que os objetivos propostos foram atingidos e 
apresentados, possibilitando futuras decisões para o aprimoramento desta estratégia que vem 
crescendo a cada dia no mundo dos negócios.
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MELHORANDO RESULTADOS ATRAVéS DO ENGAJAMENTO DOS 
COLABORADORES NO PROCESSO DE INOVAÇÃO

Odair da Rosa
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Cristian Stassun
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O objetivo deste trabalho é analisar o impacto da implantação de grupos de inovação em 
empresas do comércio varejista do Alto Vale do Itajaí, como parte das ações propostas pelo 
Programa Agente Local de Inovação (ALI). O Programa ALI faz parte de uma iniciativa do 
Sebrae e do CNPq para fomentar a inovação nas pequenas empresas brasileiras. Através da 
utilização dos questionários utilizados dentro da metodologia do Radar de Inovação e de uma 
pesquisa exploratória realizada com empresários e colaboradores de oito empresas do segmento 
varejista, buscou-se observar o impacto das ações de inovação implementadas. Através do 
desenvolvimento e aplicação de uma ferramenta de gestão criativa e inovação, buscou-se 
implementar um processo de cultura da inovação a partir da formação de grupos de colaboradores. 
O enfoque teórico adotado e as análises feitas a partir da comparação dos resultados em relação 
às práticas de cada uma das empresas, podem comprovar que o impacto da implementação dos 
grupos de inovação possibilitou que as empresas apresentassem resultados positivos quando 
comparadas a empresas que não implementaram essa ação. Observado no grau de ambiência 
inovadora e no grau global de inovação. O estudo teve como objetivo observar se a metodologia 
utilizada na ferramenta foi eficaz, se houve impacto das ações de inovação implementadas 
pelos grupos nos dois indicadores (grau global de inovação e dimensão ambiência inovadora) 
utilizados pela metodologia do Programa ALI. Foi possível concluir que os grupos de inovação 
trazem inúmeros benefícios para as empresas, possibilitando alcançar melhores resultados 
financeiros, aumento na captação de clientes, aumento no engajamento com os colaboradores e 
disseminação da cultura da inovação.
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O PERfIL DO ABSENTEÍSMO:  UM ESTUDO NA EMPRESA VIDRAÇARIA 
AGROLÂNDIA

Gabriela Pandini
gabriela.pandini@hotmail.com

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

O presente trabalho aborda um tema que requer atenção especial por parte das organizações, o 
absenteísmo. Este termo é utilizado para se referir à ausência do funcionário ao trabalho, seja 
por faltas ou atraso. O afastamento do empregado seja por motivo de saúde, insatisfação, ou 
qualquer outro fator, gera perda de produtividade na empresa, ainda mais quando se torna uma 
ausência crônica ao trabalho. Infelizmente, este problema é muito frequente nas organizações. 
Na Vidraçaria Agrolândia, o absenteísmo também acontece, desta forma, realizou-se um estudo 
para analisar o perfil do absenteísmo nesta empresa. Através de pesquisa documental, documentos 
estes fornecidos pela empresa e pela contabilidade, analisou-se um total de 465 atestados 
emitidos nos últimos cinco anos. Neste período estiveram com a empresa 278 funcionários. Os 
atestados foram analisados para obter maior número possível de informações para o estudo do 
perfil do absenteísmo na Vidraçaria Agrolândia. Informações como: localização dos setores da 
empresa que têm o maior índice de absenteísmo, busca das origens e dos períodos com maior 
frequência dos afastamentos. Os maiores índices identificados de absenteísmo originam-se de 
causas médicas, a faixa salarial que mais solicita afastamentos é a classificada de um a três 
salários mínimos. Em 2014 e 2015 o número de atestados foram superiores, no entanto, o 
tempo total de afastamento foi menor se comparado ao ano de 2012. É relevante constar ainda 
que o setor externo foi a área mais afetada pelo absenteísmo. Ainda é relevante destacar que 
apenas 35 atestados apresentaram CID ( Classificação Internacional das Doenças e problemas 
relacionados à saúde).
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OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A UNIDAVI
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A comunicação faz parte da necessidade das instituições em conversar com seu público-alvo 
de maneira interativa e vantajosa. As empresas, cada vez mais buscam abrir e intensificar 
seu contato com as pessoas que serão inseridas no contexto da corporação, tendo em vista 
que isso representa uma melhora significante na relação com os stakeholders. A parcela que 
se alcança com este investimento é a boa influência da marca no mercado. Além de difundir 
informações e colaborar de forma significativa para o crescimento da corporação, os meios 
de comunicação têm um desafio ainda maior: engajar. E para isso, as companhias tendem a 
acreditar que a comunicação é uma ferramenta de extrema importância, pois transforma e 
proporciona as instituições a serem envolvidas com seu público-alvo. O objetivo deste recorte 
foi analisar a importância dos meios de comunicação utilizados pelo Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) na captação de novos estudantes. O estudo 
foi baseado em uma pesquisa explanatória realizada com 740 calouros da universidade, que 
demonstrou a importância dos meios de comunicação nos seguimentos observados. A pesquisa 
abordou as maneiras como o estudante ficou sabendo dos cursos de graduação da Unidavi e 
quais os meios de comunicação que gostaria de receber notícias da instituição. Através deste 
contexto, pode-se compreender os benefícios de alguns dos tipos de meios de comunicação 
mais influentes na captação de novos alunos, desde simples mídias até a produção de mega 
eventos. Com os resultados obtidos os autores enfatizam a importância de cada meio e sua 
realização. É possível identificar que o planejamento estratégico dos meios de comunicação 
precisa ter segmentação e estar baseado em uma estrutura denominada: instituição, público-
alvo e mensagem, além de utilizar a interação e o dinamismo. Os meios organizados de maneira 
estratégica e criativa proporcionam credibilidade à marca e satisfação para os novos estudantes.
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POLITICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA fAMILIAR NO TERRITóRIO 
RURAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Andrei Stock
andreistock@hotmail.com

Valmor Schiochet
valmorschiochet@gmail.com

Oklinger Mantovanelli Junior
oklinger@furb.br

Políticas públicas que compreendem gastos públicos capazes de diminuir os custos de 
produção e viabilizar o setor produtivo melhoram as condições estruturais de crescimento e 
desenvolvimento da economia local. Sendo assim, as políticas públicas voltadas à promoção 
da agricultura familiar seriam capazes de diminuir algumas das dificuldades históricas para 
o desenvolvimento do setor como: a baixa capitalização, a dificuldade de acesso ao crédito, 
e o acesso aos mercados modernos pela adoção de novas tecnologias. O objetivo principal 
deste artigo foi fazer uma análise dos principais programas de apoio às políticas públicas, 
voltadas para a agricultura familiar, desenvolvidos no território rural do Alto Vale do Itajaí, sua 
abrangência e penetração nos municípios do território. O universo desta pesquisa compreendeu 
o ordenamento territorial realizado pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e SDT 
(Secretária de Desenvolvimento Territorial) compreendido pelo território rural do Alto Vale do 
Itajaí. O território rural do Alto Vale do Itajaí é constituído de 32 municípios, compreendendo 
uma população de 299.647 habitantes, sendo 112.989 habitantes na área rural (IBGE, 2010), 
possui um IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano - Médio) de 0,727, alto (PNUD, 
2010). Trata-se de um espaço físico, geograficamente definido, contínuo, compreendendo a 
cidade e o campo, caracterizado por critérios tais como o ambiente, a economia, a sociedade, 
a cultura, a política e as instituições. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica, fornecendo 
meios para o embasamento do trabalho, e documental, onde foram realizados levantamentos 
estatísticos de dados brutos, sobre os programas de apoio à agricultura familiar, assim 
como dados populacionais em diversos sites governamentais e de apoio, de reconhecida 
fidedignidade, dados estes posteriormente trabalhados por meio de tabelas e gráficos. Teve um 
caráter exploratório, buscando tornar o tema das políticas públicas para a agricultura familiar e 
o território rural do Alto Vale do Itajaí assuntos mais explícitos e claros, com uma abordagem 
quantitativa dos montantes observados, e qualitativa em relação às consequências observadas 
em relação aos valores levantados na pesquisa. Sobre a política dos territórios rurais, esta vem 
“de cima para baixo”, em vez de considerar outros recortes espaciais já existentes no Estado. 
Não foram observados programas específicos para o território, apenas a replicação daqueles já 
existentes em âmbito geral. Ao analisarmos a relação entre os recursos aplicados através dos 
programas e a relação existente com os indicadores de desenvolvimento humano, veremos 
que não necessariamente mais recursos representam índices de desenvolvimento melhores. Os 
programas existentes elevam o modo e a capacidade de produção das propriedades familiares, 
mas ainda há um longo caminho para a manutenção da agricultura familiar. A atividade agrícola, 
por mais que tenha modernizado suas técnicas, permanece sendo árdua.

Palavras-chave: Politicas Públicas. Desenvolvimento Regional. Alto Vale do Itajaí.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

37 

PRESIDENTE GETÚLIO: CIDADE LIMPA, CIDADE RESPONSÁVEL

Vaniele Weinrich
vanieleweinrich@gmail.com

Latara Elis Cristina de Oliveira
lataraelis@hotmail.com

Desde os tempos primórdios da humanidade que o planeta terra é incessantemente tratado como 
uma fonte inesgotável de recursos, sendo que o ser humano, empregando-o demasiadamente, 
acabou afetando o seu uso, utilizando-o de uma maneira desordenada e irresponsável. Atualmente, 
sofrem-se graves consequências causadas por tais atos, como a poluição do ar, dos solos e da água, 
a degradação ambiental, extinção de inúmeras espécies animais e vegetais, e a escassez de água 
potável. Observa-se também o grande impacto ambiental resultado do crescimento acelerado 
e desordenado das cidades, que acaba interferindo diretamente na utilização e preservação dos 
recursos naturais. Então, surge diariamente a preocupação relacionada aos inúmeros efeitos 
da degradação ambiental, que são sentidos em todos os cantos do planeta. Pode-se observar 
claramente as consequências do aquecimento global, as secas e invernos rigorosos, enchentes, 
ciclones, tsunamis, e até mesmo a escassez de água, sendo que este cenário tende a piorar nos 
próximos anos se o ser humano não tomar medidas cabíveis. Nesse contexto, percebe-se que 
a preservação ambiental trata-se de um tema relevante, nos meios de comunicação, tanto nas 
escolas, quanto nas universidades, empresas, e sociedade em geral, que para reverterem essa 
situação buscam soluções imediatas para o uso eficiente dos recursos e preservação ambiental. 
Diante destas problemáticas, pensando na região do Alto Vale do Itajaí, exclusivamente no 
município de Presidente Getúlio, Santa Catarina, conhecido por Vale das Cachoeiras, devido 
ao fato de neste serem encontradas diversas belezas naturais, com mais de 70 diferentes quedas 
d’água e a mata atlântica propícia para as trilhas ecológicas, é necessário desenvolver atividades 
voltadas para preservação deste grandioso bem da população getuliense. Partindo deste 
contexto, este trabalho tem como objetivo documentar o projeto de coleta de lixo realizado pelo 
Departamento Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Presidente Getúlio, descrevendo as 
atividades desenvolvidas visando a conscientização e preservação do meio ambiente. O objetivo 
geral proposto é de conscientizar a população getuliense para a importância da preservação dos 
recursos naturais e a correta seleção do lixo. Para a sua efetivação, utilizou-se de uma pesquisa 
de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Os resultados obtidos apontam 
a importância da conscientização ambiental e a busca do melhor caminho para que o ser humano 
possa viver em harmonia com a natureza.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E ESTRESSE OCUPACIONAL: UM 
ESTUDO NA EMPRESA INDÚSTRIA DE BATERIAS AMPERSUL

Samira Cardozo
samiracardozo9@gmail.com

Susana Gauche
susana@unidavi.edu.br

A qualidade de vida no trabalho é um dos temas que implica diretamente com o desempenho 
dos funcionários e, principalmente, a empresa. Nota-se que a qualidade de vida gera benefícios 
para os colaboradores e para a empresa, a falta dela pode gerar prejuízos para ambas as partes. 
O estresse ocupacional é considerado como uma alteração do estado emocional, onde pode 
prejudicar a saúde do indivíduo, trazendo alguns aspectos negativos, causando cansaço, tristeza 
e atrapalha no desenvolvimento do ser humano. A Qualidade de Vida no Trabalho, de acordo com 
o estudo analisado dos colaboradores da Indústria de Baterias Ampersul, localizada na cidade 
de Pouso Redondo, visa a melhoria no desenvolvimento das partes envolvidas da pesquisa. 
Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar a Qualidade de Vida no Trabalho 
em relação ao Estresse Ocupacional, de acordo com o questionário de Cooper, Sloan e Willians 
(1998) validado por Swan, Moraes e Cooper (1993). Este instrumento verifica aspectos como: 
perfil dos funcionários, dados demográficos e ocupacionais, fatores intrínsecos ao trabalho, 
relações no trabalho, papéis estressores da carreira, estrutura e cultura organizacional. A pesquisa 
teve como abordagem quantitativa e alcance descritivo. O estudo foi aplicado em todos os 38 
funcionários da Ampersul. Identificou-se que a maioria dos colaboradores identificam-se como 
satisfeitos e não registram fatores de muito estresse na organização, logo, que a qualidade de 
vida na empresa Ampersul é boa. Apenas uma pequena minoria identificou alguns aspectos 
relacionados à empresa, que leva ao estresse, ou seja, algumas pequenas fontes de pressão, 
são elas: discriminação e favoritismo encobertos pela empresa; falta de encorajamento de seus 
superiores; falta de valorização e as perspectivas de promoções indefinidas.
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SUSTENTABILIDADE: REfLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS NAS   
ORGANIZAÇÕES

Daniela Pereira Araújo
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Tiago Rafael da Silva
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Elisandra Marluce de Brito farias
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Em um mundo globalizado, com acesso a numerosas informações de forma instantânea, e com 
ações organizacionais altamente competitivas, cria-se a necessidade nas empresas de reavaliação 
de seus métodos de trabalho e na tomada de decisões. Portanto, fala- se cada vez mais em 
sustentabilidade organizacional. Expressão que geralmente remete a fatores ambientais, os 
quais precisam ser explorados e que passam por diversas mudanças ao longo do tempo: seja 
por conscientização dos empresários ou por legislações implantadas que devem ser seguidas 
pela empresa e que, de alguma forma, tem seu processo produtivo agressor ao meio ambiente. 
A sustentabilidade no contexto organizacional tem impactos maiores, os quais consistem em 
satisfazer as necessidades atuais sem prejudicar as que estão por vir, em explorar os recursos 
sem torná-los escassos para as gerações futuras. É de entendimento que as medidas adotadas 
não partem somente do investimento financeiro na redução dos impactos ambientais mas, 
também, da mudança dos valores éticos, culturais e morais da organização. Está relacionada a 
questões sociais e vai além das responsabilidades legais. A partir de uma revisão bibliográfica, 
este estudo busca refletir sobre as práticas de sustentabilidade, evidenciando as mudanças de 
comportamento que se fazem necessárias para a construção de novas posturas organizacionais. 
Desta reflexão é possível compreender o conceito de sustentabilidade organizacional, as práticas 
adotadas e os desafios encontrados pelas organizações a fim de garantirem a sua legitimidade, 
o seu crescimento e a sua permanência no mercado. Da reflexão sobre sustentabilidade 
organizacional percebe-se a preocupação por parte dos gestores, a propagação dos estudos 
relacionados ao tema e o entendimento de que o principal desafio de uma empresa é a percepção 
do fator sustentabilidade como uma estratégia de maximização de lucros e não geração de 
custos. Compreendendo a necessidade de equilíbrio entre os interesses socioambientais e as 
estratégias sustentáveis da empresa com o fator econômico para a atração dos consumidores, 
através de medidas adotadas que trarão seus benefícios a médio e em longo prazo.
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UMA ABORDAGEM PRELIMINAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Márcia fuchter
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faveri@unidavi.edu.br

fernando Scheeffer
fenando@terra.com.br

Este estudo trata da abordagem preliminar das políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável do município de Rio do Sul. O objetivo consiste em reunir em um só documento as 
políticas para o município, a fim de que seja desencadeada uma discussão no sentido de ampliar 
e aprofundar esse documento. Por isso, é uma versão preliminar. Num momento posterior esse 
documento pode dinamizar o debate, ampliando e aprofundando, cada vez mais, a organização 
das políticas nos diferentes setores do governo municipal. O documento está organizado em 
quatro etapas: na primeira se aborda o contexto sociopolítico e econômico do município desde 
sua emancipação até o momento atual; na segunda etapa realiza-se uma abordagem teórica no 
sentido de debater a concepção de política pública; na terceira etapa, sem intenção de esgotar 
o assunto, organizou-se por setor do governo municipal uma preliminar indicação das políticas 
públicas para o desenvolvimento do município. Ressalta-se que em alguns setores não foi possível 
indicar políticas por falta de acesso às informações. Entretanto, esta tarefa fica postergada para 
o segundo momento, quando da revisão deste documento pelo governo municipal; a última 
etapa desse trabalho consiste em ampliar e aprofundar este debate, no espaço e no contexto 
da governança municipal, a fim de construir um novo documento compatível com a realidade 
e as necessidades de cada setor. Por isso, aborda-se as ferramentas para dar continuidade ao 
projeto no âmbito da prefeitura. O resultado que se espera desse documento é contribuir para 
ampliá-lo e adequá-lo à realidade do município para que em um curto espaço de tempo se 
torne a base para o planejamento municipal que dê continuidade as ações administrativas, via 
elaboração e execução de programas e projetos sustentados e compatíveis com o contexto 
e com as concepções teóricas aqui esboçadas. O que se espera é que esse documento sirva 
como ponto de partida para indicar de forma adequada as políticas públicas para alavancar o 
desenvolvimento do município, através da busca mais eficiente de recursos a nível federal e 
estadual, para orientar e definir o desenvolvimento do município, pela aplicação correta dos 
recursos angariados.
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A PRAÇA COMO LOCUS DA SOCIABILIDADE

Vivian Dall’Igna Ecker
vivianecker@gmail.com

Nelson Popini Vaz
nelson.popini@ufsc.br

Nas cidades, a integração entre os elementos naturais e o ambiente construído caracteriza 
os projetos sustentáveis: sua presença promove tanto o desempenho ambiental quanto o 
desenvolvimento social, na medida em que garante a integridade dos ecossistemas, a saúde 
e o bem-estar humano. Desde a abordagem sociológica, as metrópoles da atualidade são 
consideradas como um complexo sistema, composto de fluxos em longas distâncias, com 
grande especialização de atividades. Como consequência, há a intensificação do individualismo 
e, nas relações sociais, o enfraquecimento do sentido de coletividade, fatores estes que acabam 
por resultar na subutilização dos espaços públicos. A partir de uma abordagem histórica, a praça 
ocupa, no tecido urbano, um lugar que pode ser, inicialmente, considerado um vazio urbano. 
No momento em que as pessoas passam a ocupar e a vivenciar esta praça, ali se estabelece 
um lugar, com sentido de permanência e identidade. No desenvolvimento deste artigo, após 
descrever as justificativas para a abordagem adotada, objetiva-se apresentar as principais 
características que definem o conceito de praça, considerando o seu significado, importância 
e evolução histórica, bem como as influências mais significativas para a configuração dos 
padrões paisagísticos brasileiros. A seguir, reconhecendo a importância dos espaços públicos 
urbanos para o fortalecimento das práticas de sociabilidade, serão apresentados os atributos que 
configuram, nas praças, espaços de sociabilidade. Também serão apresentados os atributos que, 
devido à presença de áreas verdes em sua composição paisagística, contribuem para promover 
a sustentabilidade ambiental. Ao apresentar a abordagem como referência ao desenvolvimento 
de futuros trabalhos, espera-se que as contribuições da pesquisa permitam avançar em soluções 
para a qualidade da paisagem urbana. Espera-se contribuir para delinear o desenho dos espaços 
públicos urbanos, em suas ambiências e áreas verdes, resultando na experiência plena da cidade, 
ao promover padrões espaciais que resgatam o sentido tradicional de praça.
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A PROPORÇÃO ÁUREA NA ARQUITETURA RELIGIOSA DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ
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Vivemos em uma região colonizada por diversas etnias, que trouxeram muitas contribuições que 
enriqueceram o Alto Vale do Itajaí. Dentre as quais, podemos destacar a Arquitetura Religiosa 
que é rica em detalhes, e encanta os olhos de quem vê. Pensando nisso, com base nos estudos 
descritivos e práticos abordados na disciplina de Geometria Analítica do curso de Arquitetura e 
Urbanismos da Unidavi, sobre a Proporção Áurea, desenvolvemos este projeto, com o objetivo 
de evidenciar a existência da utilização da regra do número de ouro nas construções religiosas do 
Alto Vale do Itajaí, regra esta que tem valor de 1.618 e pode ser encontrado através do quociente 
entre o comprimento e a largura de várias partes de uma construção. Para o desenvolvimento 
deste projeto, inicialmente elaborou-se um levantamento em torno do número de igrejas que 
poderíamos utilizar para a pesquisa. A região do Alto Vale do Itajaí possui 28 municípios, com 
isto, ficou determinado que inicialmente trabalharíamos com três igrejas e, posteriormente, 
estenderíamos a proposta para a análise das construções nos demais municípios. Diante disto, 
iniciou-se uma pesquisa de campo que consiste em fazer visitas às igrejas, buscando dados 
sobre sua historicidade e, principalmente, informações sobre suas construções, obtidas através 
de documentos, como plantas e projeto das obras. Para que nenhuma informação se perca, 
as pesquisadoras elaboraram um portfólio no qual toda a pesquisa está sendo documentada, 
através de fotos, fotocópias e registros de revistas e/ou manuscritos. Até o momento, fizemos 
o levantamento em três construções, Catedral São João Batista em Rio do Sul, Igreja Matriz 
Nossa Senhora Consolata em Rio do Oeste e Igreja Católica em Presidente Getúlio e, em todas, 
constatou-se que as construções representam forte tendência do uso do número de ouro no 
período em que foram projetadas. A continuação desta pesquisa será baseada na inclusão de 
mais levantamentos, até que possamos totalizar as construções dos 28 municípios estabelecidos 
como meta inicial. Em razão desta pesquisa estar em desenvolvimento, não apresentaremos 
resultados finais, mas sim, parciais acerca da temática.
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ANÁLISE DOS fLUXOS DE PESSOAS EM ESPAÇOS DESTINADOS AO 
LAZER E SUA INfLUÊNCIA NA CONCEPÇÃO DA ARQUITETURA

Patricia Kuwer
patriciakuwer@gmail.com

Com a globalização observa-se a construção de novos paradigmas de lazer. A partir da década de 
1980, com a abertura política brasileira, ocorre um crescimento acelerado da indústria cultural 
com características típicas de lazer dos países desenvolvidos, mesmo havendo dificuldades de 
acesso ao lazer pago para grande parcela da população. O comportamento dos pedestres tem 
sido estudado há mais de um século. Os primeiros estudos foram realizados para a criação de 
regras de trânsito e proteção aos indivíduos. Com o passar dos tempos, a melhoria da qualidade 
dos projetos e novas tecnologias têm propiciado instalações mais agradáveis e seguras. A 
origem do problema desta pesquisa é a necessidade de entendimento dos fluxos de pessoas 
em espaços destinados ao lazer, tais como shopping centers, bares, restaurantes, danceterias, 
teatros e calçadões (espaços públicos ao ar livre destinados apenas para uso de pedestres), 
tanto em situações de normalidade quanto em situações de emergência e da correlação com a 
arquitetura destes espaços. A ocorrência de multidões é frequente e, em geral, sem a presença de 
incidentes. Contudo, por possíveis deficiências e limitações no controle do público, acidentes 
com feridos ou mortos podem acontecer. O objetivo geral desta proposta de pesquisa é a 
análise dos fluxos de pessoas em locais que atraem grande público destinados ao lazer, tanto 
em situações de normalidade, quanto em situações de emergência e a percepção de como o 
movimento dos indivíduos pode influenciar na concepção arquitetônica dos espaços, com o 
propósito de se obter soluções projetuais mais seguras e com melhor qualidade para os usuários 
destes espaços. A pesquisa terá um caráter exploratório e descritivo sobre o tema que envolve 
espaços com reunião de grande público, modelos de simulação de fluxos de pedestres, assim 
como comportamento humano tanto em situações normais quanto em situações de emergência e 
análise do ambiente construído. O processamento das informações será utilizado para analisar a 
concepção espacial dos espaços edificados e os eventos a eles relacionados, em função do fluxo 
de pessoas ali presentes, vislumbrando reflexões em relação aos projetos desenvolvidos. Com 
esta pesquisa espera-se contribuir para o maior conhecimento acerca do comportamento humano, 
em situações normais e em situações de emergência, nas avaliações de fluxos de pessoas em 
locais destinados ao lazer que atraem grande público. A realização de comparações e avaliação 
dos resultados nas observações em campo e na aplicação de modelagens e simulações, feitas a 
partir das metodologias existentes, pode identificar potenciais riscos de acidentes e problemas 
em espaços destinados ao lazer em situações de pânico.
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ARQUITETURA ORGÂNICA
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O futuro está mais próximo do que podemos imaginar. Os desejos de surpreender e superar 
as expectativas vêm se concretizando e os projetos têm atendido as necessidades imaginárias, 
buscando ideias ousadas e inovadoras de alta tecnologia. O criador da arquitetura orgânica é o 
revolucionário, e um dos melhores arquitetos do século passado. Nascido em 08 de junho de 
1867 em Wisconsin, nos Estados Unidos, e faleceu com 91 anos de idade em 09 de abril de 
1959. Viveu uma temporada de sua vida quando ainda era criança em uma fazenda, a qual ele 
se refere como sendo a temporada formadora mais importante de sua vida. Wright influenciou 
o rumo da arquitetura com seu conceito, ideias e obras. Os projetos que predominavam no 
início da carreira de Frank eram os residenciais. O arquiteto Frank Lloyd Wright dizia “Todo 
grande arquiteto é - necessariamente - um grande poeta. Ele deve ser um grande intérprete 
original do seu tempo e da sua idade”. As visões dos desenhos de Wright eram harmoniosos e 
tinham um planejamento urbano inovador, isso fazia com que ele tivesse a própria marca de 
arquitetura orgânica. Além disso, ele era capaz de enxergar as necessidades do século depois 
dele. Parques fechados: Zaryadye Park, primeiro novo parque público de Moscou, em mais de 
50 anos, ele é baseado em uma teoria onde o natural e os construídos coabitam para criar um 
novo espaço público. Abaixo alguns exempos: arquitetura invisível, construções à prova de 
desastres naturais, ecologia e o ambiente. O estilo orgânico é um movimento arquitetônico, 
com grande influência de Frank Lloyd Wright, em meados de 1930-1940. Elas representam 
coisas naturais, curvas e traços presentes na natureza, como se tivessem surgido ali sem alguém 
ter criado nem modificado. É um estilo já comum em artes plásticas e que invade a arquitetura 
de uma forma muito moderna e elegante. O movimento Art & Crafts teve grande influência 
na Arquitetura Orgânica com o arquiteto Frank Wright, que pode ser percebido através da sua 
postura em relação ao projeto arquitetônico. Seu trabalho envolvia, além do projeto do edifício, 
também a construção e a decoração do interior, o que remete a um dos princípios do movimento: 
o conceito da obra na qual se incorpora na vida das pessoas comuns. Wright era estritamente 
moderno no seu conceito em relação à máquina na sociedade. Na qual a máquina deveria estar a 
serviço da arte e não a arte a serviço da máquina. Esse movimento inspirou muitos outros, o Art 
Nouveau, por exemplo, e muitos autores consideram uma das raízes do movimento moderno.
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RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

46 

AVALIAÇÃO DA INfRAESTRUTURA URBANA E DO IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL EM ÁREAS COM OCUPAÇÕES INfORMAIS NA CIDADE 
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O rápido crescimento das cidades sem planejamento urbano adequado trouxe sérios problemas 
socioambientais que geraram o comprometimento dos espaços urbanos e a deterioração da 
qualidade de vida dos habitantes. Seguindo o exemplo de outras cidades, o município de Rio 
do Sul repetiu o modelo de urbanização praticado no país, marcado pela carência de políticas 
públicas urbanas e habitacionais e, como consequência, a população de baixa renda começou a 
ocupar a suas áreas públicas e de preservação ambiental. Neste contexto, diversas áreas da cidade 
que foram ocupadas irregularmente, apresentam alto índice populacional, ocasionando sérios 
problemas socioambientais. Dessa maneira, pode-se verificar que as condições de moradias 
precárias e que os problemas socioambientais são decorrentes das ocupações irregulares e do 
comprometimento ambiental. Além disso, a infraestrutura urbana não atende esses espaços, 
comprometendo a qualidade de vida da população residente nestas áreas. Este trabalho tem 
como objetivo geral analisar as condições de moradia dos assentamentos precários em áreas 
de invasões no município de Rio do Sul/SC, e os problemas socioambientais decorrentes da 
ocupação nesta área. Especificamente, fazer um levantamento do perfil socioeconômico dos 
moradores desta área; verificar as condições de infraestrutura habitacional na área de estudo 
e identificar os problemas decorrentes da ocupação destas áreas. Para o desenvolvimento da 
pesquisa proposta, será necessário o apoio em uma base teórica fundamentada e comprovada 
cientificamente. A pesquisa terá um caráter exploratório e descritivo, realizará uma revisão 
bibliográfica sobre o tema. O processamento das informações será utilizado para avaliar as 
condições das moradias em áreas informais na cidade de Rio do Sul, bem como a infraestrutura 
urbana existente e os impactos socioambientais resultantes. Com esta pesquisa espera-se 
contribuir para o maior conhecimento acerca dos impactos decorrentes da ocupação de áreas 
informais na cidade de Rio do Sul e relacionando-os ao acesso à infraestrutura existente nestas 
áreas. A realização desta avaliação a partir de metodologias existentes e da coleta e análise de 
dados obtidos no local e junto aos órgãos municipais, pode identificar potenciais diretrizes que 
possam ser utilizadas no desenvolvimento de projetos mais adequados para o planejamento 
urbano de Rio do Sul, além do aprofundamento sobre o tema, para que novos estudos possam 
dar continuidade à premente necessidade de se obter avaliações, sobre ocupação de áreas 
informais nas áreas urbanas, cada vez mais realistas.
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CASA CONTAINER
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Com um apelo sustentável e preços acessíveis, as casas containers estão cada vez ganhando 
mais espaço dentro da arquitetura mundial. Engana-se quem pensa que elas se restringem 
apenas a moradias populares, fora do país casas containers já são chamadas de mansões pelo 
sua extensa área. Um exemplo é o caso do projeto feito pelo arquiteto australiano Todd Ziegler, 
em Brisbaine, na Austrália. A mansão feita com containers tem 560 metros quadrados de área 
privativa, divididos em três andares, e não deixa nada a desejar em relação a outras casas nos 
quesitos luxo e design. Pelo fato de serem reutilizados e produzirem menos entulho do que 
as construções convencionais, os containers têm sido vistos com bons olhos por compradores 
preocupados com questões de sustentabilidade, mas que não abrem mão de ter uma casa com 
ares modernos. Infelizmente eles ainda têm uma imagem popular por serem usados como 
banheiros em festas e como barracões de obras, mas com o apelo sustentável, e o aspecto que 
combina com a moda de decoração no estilo industrial, eles passaram a ser vistos como uma 
alternativa de moradia moderna. Mas não adianta pensar que o container é a salvação da lavoura. 
Na verdade, ele não é feito para ser uma casa, por isso precisa de uma série de adaptações para a 
obra sair bem sucedida. A versatilidade é um aspecto que combina com os containers, pois, não 
se restringem somente a casas, podem ser usados como uma solução para quem busca apenas 
um cômodo, como uma cozinha ou uma churrasqueira em uma área externa da casa, ou uma 
sala de jogos ou de ginástica. Em áreas comerciais, o atrativo é maior porque quanto antes o 
negócio gira e começa a dar lucro, melhor. E com o container, em um ou dois meses o negócio 
já está funcionando e passa a lucrar rapidamente.
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EMPREGO DA CINZA DA CASCA DO ARROZ COMO MATERIAL 
SUPLEMENTAR AO CIMENTO PORTLAND NO CONCRETO COM VISTAS à 
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Na construção civil, um dos setores com maior impacto ambiental é a produção de concreto. 
Somente a fabricação do cimento é responsável por 5% da emissão de dióxido de carbono 
(CO2) em todo o mundo, além de liberar óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido 
de carbono e compostos de chumbo. Visando reduzir a poluição, empresas do ramo estão 
buscando maneiras de diminuir o impacto ambiental gerado. Uma das soluções encontradas é 
a substituição de parte do cimento por uma pozolana, tal qual a sílica da casca de arroz (SCA) 
que se, previamente queimada com controle de temperatura e moída em partículas muito finas, 
tem mostrado resultados significativos no aumento da resistência mecânica e na diminuição 
da permeabilidade frente aos agentes agressivos. Com base nestas informações, este trabalho 
visa avaliar os custos gerados na produção de concreto com e sem adição de SCA, associando 
a redução da emissão de CO2, com a utilização de SCA obtidas a partir de fontes renováveis. 
Esta comparação de custos será feita a partir dos resultados da adição da cinza da casca de 
arroz industrial na dosagem de concreto para fins estruturais. Optou-se avaliar um traço, com 
e sem adição de 10% de SCA e fator água/cimento de 0,45. Será avaliado quanto ao preço de 
produção por metro cúbico de concreto. Considerando o valor do saco de cimento e do saco 
de sílica da casca de arroz, o concreto poderá tornar-se mais econômico, havendo diminuição 
significativa do custo frente a uma redução da emissão de CO2. Com isso, comparando-se os 
ganhos totais em uma obra, a utilização da SCA em substituição parcial ao cimento poderá se 
tornar interessante.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Concreto. Sílica da Casca do Arroz.
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ENCHENTE DE 1983 COMO UMA VARIÁVEL INTERVENIENTE NA 
ESTRUTURA URBANA DE RIO DO SUL

Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br

O presente trabalho trata do resultado da pesquisa realizada para a obtenção do título de mestre 
em Desenvolvimento Regional no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
(PPGDR) da FURB e atende as linhas de pesquisas Avaliação Pós-ocupação, Legislação e 
Urbanismo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Nas enchentes de 1983, Rio do 
Sul foi a cidade mais atingida no Vale do Itajaí, com prejuízos estendidos por aproximadamente 
70% do espaço urbano. O objetivo deste trabalho foi o de analisar, no modelo de uso e 
ocupação adotado, a ação interveniente do fenômeno e seus resultados num período de 20 
anos. De forma abrangente, são analisados os períodos históricos de Braço do Sul, enquanto 
vila de Blumenau, em fins do século XIX; Bella Alliança, enquanto distrito de Blumenau, em 
1912 e Rio do Sul como município emancipado em 1931. O espaço urbano muito próximo 
aos rios, reflete o desenvolvimento econômico oportunizado pelo Ciclo da Madeira e expõe 
uma cidade rica para os padrões de época, nas décadas de 40 a 70. Esta enchente desabrigou 
no vale aproximadamente 250.000 habitantes, atingindo em Rio do Sul níveis até então nunca 
alcançados. A situação atingiu a vitalidade do sistema de relações econômicas, sociais, culturais, 
políticas e administrativas do município, expressas no Decreto de Calamidade Pública 070/83. 
Contabilizaram-se prejuízos no vale segundo Frank (1995) na ordem de US$ 1,1 bilhão. As 
alterações morfológicas no espaço urbano impulsionadas como reação ao impacto sofrido, são 
expressas na valoração das áreas altas, desvalorização de áreas baixas, na alteração de usos, 
no processo de verticalização, na expansão das atividades das áreas centrais e no conjunto 
de legislações trazidas pelo Plano Diretor. A metodologia utilizada é exploratória, pautada 
em pesquisa com coleta de dados documentais, referências a decretos, leis, jornais, revistas 
e publicações; bibliográfica no recolhimento de informações sobre planejamento urbano e 
enchentes em pesquisas já publicadas relacionadas com o tema em estudo; icnográfica, por 
cercar-se de dados que caracterizam os sinais, as marcas, ou cotas de inundações; fotográfica 
por análises de fotos que auxiliam na compreensão dos fatos estudados; cartográfica pela 
interpretação de mapas de diferentes épocas, e com entrevistas não diretivas, onde pessoas 
envolvidas com as temáticas citadas foram ouvidas em conversações sistemáticas baseadas em 
roteiro prévio de perguntas. O intervalo de tempo analisado é de 1983 a 2000, sendo a enchente 
tratada como uma variável interveniente no processo de consolidação urbana. Os principais 
resultados estão voltados para questões relacionadas ao uso e valor do solo, verticalização, 
mobilidade urbana e Plano Diretor. Trata-se de estudo que busca incrementar o conhecimento 
de relações urbanas e ambientais.
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O presente trabalho trata de ensaio arquitetônico, realizado na matéria de ateliê de projeto 
de arquitetura e urbanismo. O objetivo deste trabalho é primeiramente a realização da 
contextualização do local, por meio da análise do contexto urbano e escala do lugar, verificando 
as relações do entorno do setor urbano considerando os elementos materiais e imateriais 
constituintes da paisagem do lugar para, na sequência, ter subsídio a proposta arquitetônica, 
um Centro Cultural, em nível de anteprojeto, de escala horizontal. Para atingir estes objetivos, 
primeiramente foi feito um resgate histórico do bairro, para que durante o processo de projeto 
este fosse destacado. Após, uma análise dos aspectos naturais, antrópicos e morfológicos do 
entorno imediato foi realizada. Nestes foram destacadas as principais condicionantes para o 
projeto, bem como deficiências e potencialidades de local. Nos aspectos naturais foi destacada 
a cota de enchente. Nos aspectos antrópicos, foi verificada que a intervenção humana no local 
se dá principalmente por um uso misto da ocupação. Já nos aspectos morfológicos foi verificada 
que a paisagem urbana se dá por edificações horizontais de, no máximo, dois pavimentos, 
e vários vazios urbanos. Para auxiliar no processo criativo do partido arquitetônico, foram 
verificados dois estudos de casos. O primeiro uma Aldeia Urbana Indígena, que é um projeto 
de habitação da comunidade Marçal de Souza, da etnia Terena, situada na cidade de Campo 
Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O outro projeto analisado foi o Centro Cultural São 
Sebastião, que como o tema do ensaio em questão, possui um valor histórico e ambiental. Para 
finalizar a contextualização foram elencados objetivos específicos e sugerido um conceito para 
proposta. A metodologia utilizada é a analítica, pautada em pesquisa bibliográfica, estudos de 
casos e análise in loco. Por este projeto estar ainda em execução, não possui resultados finais, 
todavia, as principais condicionantes, deficiências e potencialidade do local já são possíveis 
analisar, para continuidade do anteprojeto.
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HISTóRICO DA EVOLUÇÃO URBANA DE VIDAL RAMOS SOB A óTICA DAS 
POSSIBILIDADES E CONSEQUÊNCIAS DA fÁBRICA DA VOTORANTIM 
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Este trabalho resulta de pesquisa de iniciação científica, que vem sendo desenvolvida junto ao 
Curso de Arquitetura e Urbanismo na linha de pesquisa de Avaliação Pós-ocupação. Os objetivos 
são entender o processo de ocupação urbana do município de Vidal Ramos até a instalação 
da Votorantim Cimentos e promover análises, pós-ocupação, sob a ótica das possibilidades 
e consequências da referida instalação. A colonização inicia em 1916 com João Filomeno da 
Rosa chefiando um grupo. Em 1917, outro grupo chefiado por Walter Rhode, ocupou terras 
na parte mais alta do Rio Itajaí-Mirim. Em 1919, pertencendo a Brusque, foi criado o distrito 
de Adolfo Konder, alterado em 29/11/1930 para Vidal Ramos. As primeiras ocupações, em 
1919, aconteceram às margens do rio Itajaí Mirim em economia basicamente agrícola, com 72 
famílias pioneiras. Em 1928, na localidade denominada como Praça Stoltenberg, esta família 
construiu uma importante casa de comércio, açougue e serraria. A igreja católica foi erguida 
em 1934 e em 17/02/1957 instalado o município. Em 1968 construída a prefeitura e, em 1976, 
inaugurado o hospital. A cidade cresceu, o comércio se expandiu pela principal via, com 
ocupações residenciais em terrenos acidentados no entorno do centro. Em 1991 a população 
estimada de 7.587 habitantes, em 1996 com 6.376 habitantes, acusa decrécimo populacional. 
Para abrigar a Doce Festa, e divulgar o potencial turístico gastronômico e cultural local, na 
localidade de Salseiro, em 1996, foi criado um parque municipal de exposições com área de 
609.835m². Em 2007 com a população do município estimada em 5.981 habitantes, um protocolo 
de intenções é assinado entre o Governo do Estado, município e o Grupo Votorantim. A área 
do parque foi escolhida para a instalação devido à topografia e proximidade com as jazidas de 
calcário. A empresa apresentou como medida compensatória a construção de um novo parque, 
na localidade de Riozinho. Em 2010 a fábrica entrou em operação com capacidade de produção 
anual de 1,5 milhão de toneladas de cimento. A pesquisa é exploratória, com coleta de dados 
documentais e busca referência em decretos e publicações, que demonstram situações anteriores 
e posteriores à instalação do referido empreendimento; fotográfica e cartográfica por análises 
que auxiliam na compreensão dos fatos e interpretação de mapas de diferentes épocas. Os 
passos metodológicos são as análises voltadas à formação histórica do contexto urbano, como 
forma de conhecer e documentar o acervo; a busca de informações relacionadas à extração da 
matéria prima e impactos no contexto ambiental local; melhorias, impactos ou consequências 
vividas em análise pós-instalação do empreendimento, como principais resultados.
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A arte Kirigami (“Kiri” significa “corte” e “kami”, “papel”) consiste em uma arte japonesa, 
onde devemos mesclar as técnicas de dobrar o papel (origami) e cortar até atingir a forma 
desejada. Conhecido também como Origami Arquitetônico, para obter melhores resultados 
devemos usar a simetria. No Kirigami, diferente do origami, é permitido colar, e os passos para 
obter o resultado seguem um caminho mais livre. Essa arte nos permite reproduzir objetos 3D, 
que existem no nosso dia a dia, só que em escalas menores. Essa habilidade atrai os olhos de 
pessoas do mundo todo, pois temos a impressão que o desenho salta do papel. Esse método vem 
sendo muito praticado nas escolas, com objetivo de auxiliare cada vez mais nas habilidades 
dos alunos, pois estimula a criatividade, as habilidades tanto motoras como visuais, e de 
planejamento. Segundo estudiosos da área da educação, pesquisas apontam que essas atividades 
extracurriculares podem influenciar positivamente no desempenho do estudante na escola, assim 
como na sua qualidade de vida. O Kirigami, além de proporcionar beleza aos ambientes e às 
demais áreas de aplicação, torna-se uma arte de baixo custo e com grande benefício. Para fazer 
seu desenvolvimento podemos utilizar qualquer tipo de papel que tenha certa consistência, 
lápis para fazer marcações, borracha para ser usada quando necessário e régua. Como já citado, 
o Kirigami trata-se de uma arte mais livre e em alguns trabalhos pode ser utilizada a cola, 
diferente do origami. A técnica tem sido utilizada por profissionais das mais diferentes áreas, 
como terapia, educação, propaganda e marketing. O Kirigami vem ganhando espaço devido a 
todos os benefícios, mesmo sendo uma técnica criada em 1981 pelo Japonês Mashiro Chatani 
que queria demonstrar para seus alunos sentimentos de projetar uma construção.
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O presente trabalho tem por objetivo analisar os resultados alcançados com a implementação 
da Lei Seca nas rodovias estaduais do Estado de Santa Catarina. As leis de trânsito, dentro 
do planejamento urbano, têm por objetivos: regular, organizar e minimizar impactos causados 
pela imprudência. Uma das principais causas de acidente é o uso de álcool e posterior direção, 
comportamento que subtrai milhares de vidas, trazendo à tona a relevância do tema. Quando 
constatada a embriaguez ao volante, intensifica a gravidade e é um dos principais fatores 
causadores de acidentes graves e nas rodovias. Face à responsabilidade do Estado acerca do 
tema, em 2008 foi promulgada a Lei Seca, alterando os artigos 165 e 306 do Código de Trânsito 
Brasileiro, buscando coibir a embriaguez ao volante. No entanto, equívocos na redação, o 
ordenamento jurídico brasileiro e o procedimento utilizado para o flagrante de embriaguez que 
facultava ao motorista realizar ou não a prova tronaram a legislação obsoleta em curto prazo. 
Visando reverter a situação, mudanças nos artigos foram realizadas atribuindo penalidades 
ainda mais rigorosas, tolerância ainda maior e métodos mais efetivos de produção de prova. 
Promulgada com o propósito de conscientizar a sociedade brasileira e diminuir os acidentes 
de trânsito por motoristas embriagados, sofreu ameaças relativas a ordenamento jurídico 
brasileiro, permitindo que este recusasse passar pelos meios probatórios estipulados como 
prova de embriaguez, o que dificultou as operações de repressão. A pressão exercida por vários 
setores da sociedade e sua conscientização culminou com adaptações necessárias e uma Nova 
Lei Seca, mais rígida e eficiente para o flagrante delito e consequente punição, tornando-a eficaz 
e atingindo o objetivo. A metodologia utilizada é a analítica, pautada em pesquisa bibliográfica, 
estudos de casos e estatísticas relativas ao número de acidentes, mortes e alterações de legislação 
em determinado período, demonstrando como resultado a influência das alterações da Lei Seca 
no número de acidentes e mortes no trânsito.
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O presente trabalho trata do resultado de pesquisa de iniciação científica, que vem sendo 
desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas vinculado 
à Plataforma Lattes do CNPq, dentro da linha de pesquisa Aprendizagem e Cognição. 
Os objetivos deste projeto são as análises de conceitos como livre-arbítrio (dentro da ótica 
compatibilista), relação cérebro e desenho, e análise destes a partir de estudos de casos, para 
verificar como técnicas de desenho a mão livre, pautadas nos conceitos citados, podem levar 
o acadêmico a outro nível na representação do objeto desenhado. Sobre o livre-arbítrio foi 
verificado que seus questionamentos básicos são: os atos do ser humano são determinados ou 
estão livres de qualquer determinação? Ou, ainda, se há uma relação entre estas circunstâncias, 
sendo ora determinado e ora livre, com pleno discernimento do ato executado. Esta última 
é chamada de Compatibilismo, defendido pelo filósofo da mente Daniel C. Dennett, PhD. 
Tanto para ele, como para outros filósofos da mente compatibilistas, a liberdade humana é 
um fenômeno objetivo, distinto de todas as demais condições biológicas, encontrado apenas 
na espécie humana, sendo esta liberdade real, como a linguagem, a música, um objeto, sendo 
assim possível de ser trabalhada e desenvolvida a partir de critérios científicos e objetivos. 
Acerca destes critérios que as técnicas de aperfeiçoamento do desenhista sobre a relação 
cérebro e desenho são desenvolvidas. A metodologia utilizada é a analítica, pautada em pesquisa 
bibliográfica e estudos de casos com alunos, utilizando técnicas de desenho a mão livre que 
conduzem o cérebro do observador a outra percepção do objeto desenhado, para verificar se o 
aluno consegue conduzir seu próprio cérebro para evoluir na capacidade de desenhar o objeto 
fora-de-si, aquilo que realmente está observando ou, se ainda, é enganado pelo seu cérebro, e 
continua a persistir a colocar no papel os modelos que estão na sua mente. Por este projeto estar 
ainda em execução, não possui resultados finais, todavia, o esclarecimento de alguns conceitos 
como livre-arbítrio, relação cérebro e desenho e alguns estudos de casos com resultado parcial 
a partir do método da autora Betty Edwards já são possíveis.
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METAPROJETO

Carlos Eduardo Plens
cplens@uol.com.br

Emanuela Bilk Lopes
manuuh.lopes@gmail.com

Janaina Possamai
janad_p@hotmail.com

Este trabalho, de Metaprojeto, resulta na pesquisa de iniciação cientifica. Pode ser desenvolvida 
no Curso de Arquitetura e Urbanismo, nas cadeiras de projetos arquitetônicos e urbanos, mais 
especificamente na linha de pesquisa de possibilidades de pesquisa em equipes multidisciplinares. 
O objetivo de implantação desta metodologia é ampliar e fornecer subsídios para os alunos e 
professores, padronizando a apresentação de trabalhos de arquitetura na academia, propiciando 
assim uma uniformidade nos padrões de interpretação do espaço e aprovações de projetos, 
desde os primeiros anos atá a banca final (TCC). O que faz necessário este estudo é que o 
curso de Arquitetura e Urbanismo na Unidavi é recente, portanto este estudo está em hora 
propícia de ser desenvolvido e empregado na universidade. A pesquisa visa um mapeamento 
sistemático de informações relativas às questões apresentadas, nas atividades desenvolvidas 
pelos acadêmicos, em urbanismo e projeto, nas fases que se segue para a apresentação final dos 
trabalhos. Os passos metodológicos a serem desenvolvidos vão desde a análise bibliográfica e 
a vivência, ministrando a disciplina de projeto, documentando e mapeando as inter-relações de 
interpretação de dados urbanos na elaboração de projetos. Como resultado se obtém uma ampla 
leitura do entorno, facilitando a compreensao das relações estabelecidas para as condicionantes 
de projeto. A técnica, Metaprojeto, pode tambem ser aplicada na disciplina de Ateliê de projetos 
das diferentes fases do curso. Este estudo também é encontrado nos concursos de arquitetura, 
o que valida o aprendizado desta técnica na academia e habilita a compreensão do espaço na 
escolha do terreno até o projeto.
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MULHERES NA ARQUITETURA: A INfLUÊNCIA DE ZAHA HADID

Bruna Carolini Hamm
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fernanda Henn
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Angela Maria de Andrade Palhano
angelap@unidavi.edu.br

Desde a antiguidade, os homens sempre tiveram maior espaço na sociedade e isso acontecia 
pelo fato de eles “sustentarem” a casa. Mas, junto com a evolução mundial e as revoluções, a 
mulher vem contornando esse cenário e, cada vez mais, toma espaços, que antes, eram liderados 
somente por homens. Na arquitetura não foi diferente. O público masculino foi consagrado 
durante muitos séculos, no entanto, atualmente, positiva ou negativamente, essa força acabou 
enfraquecendo e hoje as mulheres têm praticamente o mesmo “lugar ao trono” que eles. O 
índice de mulheres cursando a graduação em Arquitetura na Unidavi é notoriamente elevado 
em relação ao universo masculino, proporção que também se ajusta em outras universidades 
brasileiras, pois, segundo dados do último censo, as arquitetas somam 61% de profissionais 
atuando no mercado de trabalho. A luta das mulheres para entrar nos cursos e atuar na arquitetura 
é antiga e persiste em nossos dias, pois em nível mundial os homens destacam-se em maior 
índice e em oportunidades, estimulados pela confiança na capacidade do gênero. Destacou-se 
para este estudo a trajetória de Zaha Hadid, cujo falecimento coincidentemente aconteceu na 
data de apresentação dos trabalhos, reforçando assim, o objetivo do estudo, que foi contemplar 
a trajetória de arquitetos, especificando obras em interfaces com a vida contemporânea. 
A proposta deste estudo de abordagem qualitativa partiu de pesquisas bibliográficas e sites 
específicos da arquitetura, que foram realizadas e apresentadas em formato de seminário na 
quinta fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Zaha Hadid era iraquiana e nasceu 
em 1950, formando-se em 1977 na Architectural Association de Londres. Adepta da arquitetura 
desconstrutivista, ficou conhecida por ter formas arquitetônicas diferenciadas, transformando 
a arquitetura mundial com obras sustentáveis, eficientes e criativas. Uma nova maneira de 
pensar a arquitetura, que só ela mesma tinha. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Pritzker 
(2004). O principal e mais conhecido trabalho de Zaha é o Centro Cultural Heydar Aliyev, no 
Azerbaijão, atraindo turistas e gerando renda para a cidade. O “Residencial Casa Atlântica” 
foi o único projeto da arquiteta no Brasil, este, que se localiza em Copacabana no Rio de 
Janeiro, sendo composto por formas orgânicas que se sobressaem em relação ao entorno. Zaha 
Hadid influencia arquitetas do mundo inteiro, não só por suas obras, mas, também, pela sua 
preocupação com o meio ambiente pois sempre colocou em evidência a sustentabilidade em 
seus projetos. Zaha Hadid faleceu em abril de 2016, na Flórida, EUA, em decorrência de um 
ataque cardíaco.
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O VALOR HISTóRICO E CULTURAL DA CATEDRAL SÃO JOÃO BATISTA

Bianca fistarol Gonçalves
bianca_fistarol@hotmail.com

Deyse Koth
deysekoth@bol.com.br

Kiara Aparecida da Cunha
kiaradacunha@hotmail.com

O presente trabalho vem desenvolvendo-se através do estudo da Catedral São João Batista, 
situada em Rio do Sul, e considerada cartão postal do Alto Vale do Itajaí. A pedra fundamental 
da mesma foi inaugurada em 1949 e, logo após, em 1950 sua construção teve início. Em apenas 
sete anos, a obra, que é de grande porte, foi finalizada. Desde então, Rio do Sul conta com a 
imponente Catedral. O ponto de partida do projeto foi a comemoração dos 85 anos da cidade 
juntamente com os mais de 75 da obra em pauta. O mesmo tem como objetivo estudar as 
formas do monumento histórico acima citado. Suas características neogóticas nos permitem 
uma pesquisa aprofundada sobre esta arte. A obra conta com abóbodas, vitrais de riquíssimo 
valor, colunas de alta estatura, arte sacra em abundância e nichos proporcionalmente estudados 
para alcançar a perfeição e ainda armazenar imagens santas. Para finalizar, o grande altar com 
suas características singulares destacadas em mármore. Todos os itens citados constituem o 
belo interior da Catedral e remetem a semelhanças muito próximas do estilo gótico. Um de 
nossos principais estudos embasa o detalhamento de suas semelhanças para com a Catedral de 
Notre-Dame, de Paris. A arquitetura de ambas as catedrais nos mostram claros exemplos da arte 
a ser estudada. Os métodos escolhidos para a execução do trabalho envolvem desde pesquisas 
bibliográficas, produção de croquis, apresentação através de slides até exemplificações gráficas 
produzidas por computador. O projeto, ainda em execução, busca como objetivo final a 
disponibilização de referências de modo sucinto. As mesmas estarão demonstradas de forma 
simples e objetiva, sendo assim acessíveis para os mais diversos públicos. Em suma, espera-se 
que a pesquisa contribua para a valorização da Catedral rio-sulense.
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OS POLIEDROS DE PLATÃO COMO INfLUÊNCIA NA ARQUITETURA

Alexwel Chiroli
alexwel_15@yahoo.com.br

Helder Eduardo Seiler
seilerhelder@gmail.com

Emanuela Valerio Jorge
emanuela@unidavi.edu.br

Desde quando pensamos automaticamente que um cubo é um cubo? Há explicações, e baseadas 
em teorias de filósofos, isso pode ser muito mais que um dogma. Analisando o período histórico, 
onde se desenvolveu a filosofia, observamos Platão, que em seus estudos, verificou as formas, 
por influência de Arquitas. Platão viu que algumas delas eram regulares, pois as faces e vértices 
tinham alguma interação e averiguou que havia algum tipo de volume nelas, depois, essas 
formas passaram a ser conhecidas como Poliedros de Platão. O seguinte trabalho tem como 
objetivo aprofundar o estudo dos poliedros, e também usá-los de melhor forma, com clareza 
e justificativas palpáveis, em projetos arquitetônicos. No intuito de atingir este propósito 
desenvolveu-se uma atividade diferenciada na disciplina de Geometria Analítica do curso de 
Arquitetura e Urbanismos da Unidavi. Após um estudo descritivo sobre o tema, inicialmente 
foi proposto aos acadêmicos executar uma atividade em que deveríamos confeccionar todas 
as estruturas dos poliedros que, até então estavam planificadas, transformando suas formas 
e características em volumetrias platônicas. Após isto, com o intuito de representarmos um 
objeto a partir da junção dos poliedros, foi proposto que, fazendo uso dos cinco poliedros 
platônicos, cada um dos acadêmicos devesse elaborar uma estrutura tridimensional, observando 
no que eles poderiam se tornar. Com base nos estudos gerados, esta contextualização nos levou 
a buscar as formas que foram sendo apropriadas no nosso cotidiano com um aspecto visual 
intrigante, mostrando a influência da forma platônica integrada na arquitetura atual com projetos 
ousados. Ao final do estudo pretende-se ter alcançado maior clareza acerca do tema estudado, 
contribuindo para um entendimento indispensável para a utilização dos poliedros platônicos 
nos projetos arquitetônicos desenvolvidos por cada um dos acadêmicos, elaborando formas 
totalmente futuristas a uma cidade padronizada, onde o novo se destaca no antigo.
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OS RECURSOS HÍDRICOS E O USO DO SOLO NA MICROBACIA DO 
RIBEIRÃO ITOUPAVA - RIO DO SUL/SC

Maristela Macedo Poleza
maristela@unidavi.edu.br

O trabalho resulta de monografia aprovada pelo Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da UFSC na obtenção do grau de Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 
e atende as linhas de pesquisa do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. O processo 
de urbanização acelerado que ocorreu no Brasil, depois da década de 60, gerou ocupações 
urbanas sem planejamento, sem infraestrutura, refletidas no comprometimento dos recursos 
hídricos. A apropriação destes recursos com fins econômicos, gera conflitos e desequilíbrios 
ambientais. No Vale do Itajaí, por questões históricas, as cidades estão muito próximas dos 
rios sofrendo, em consequência disto, a convivência e perdas materiais com enchentes. A 
procura por áreas em cotas mais altas leva a desenhos urbanos pontuais, onde considerações 
econômicas ligadas a tais perdas se sobrepõem a propostas urbanísticas compatíveis com a 
topografia e o uso do solo instalado. A pesquisa do tipo exploratória, pautada em observações 
feitas “in loco”, leis, cartografias e entrevistas não diretivas, buscou como objetivo principal 
analisar questões relacionadas ao uso do solo e os recursos hídricos na microbacia, sendo que, 
para tanto, foi necessário compreender e diagnosticar o espaço estudado descrevendo fatores 
limitantes que relacionam tais questões. O modelo de análise considera como comprometimento 
dos recursos hídricos a disponibilidade de terras e a falta de um Plano de Uso do Solo, sob a 
ação da força econômica representada pela pressão imobiliária nas áreas altas e o domínio da 
rizicultura nas áreas baixas.O trabalho foi realizado no Bairro Itoupava, na cidade de Rio do 
Sul. Como resultados obteve-se a caracterização da área de estudo e o diagnóstico do uso do 
solo e dos fatores de comprometimento à sustentabilidade dos recursos hídricos. Considerações 
que apontam para o planejamento de ocupação dos diferentes espaços da microbacia, visando 
estimular a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da crise ambiental, 
resultante da degradação que ameaça os recursos hídricos, também foram inseridas.
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PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
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isabellecostaluis@gmail.com

Este trabalho resulta de pesquisa de iniciação científica, que vem sendo desenvolvida junto ao 
Curso de Arquitetura e Urbanismo na linha de pesquisa de Sustentabilidade. O meio ambiente 
natural é o principal afetado pela evolução desordenada no meio urbano. Em se tratando do 
município de Rio do Sul, os problemas de âmbito ambiental ultrapassaram as barreiras de 
questões previstas como normais, sendo posto em risco frequente e de profunda apreensão, 
fazendo-se necessária a urgente análise do Plano Diretor e dessas questões. A oposição das 
cidades ao meio ambiente gera consequências drásticas, mas ainda é possível ordenar uma melhor 
junção do meio urbano ao ambiente natural, e isso deve ser cada vez mais considerado, visto 
que a situação pede medidas urgentes. Tem-se como objetivo, pesquisar sobre a aplicabilidade 
da legislação, execução e possíveis falhas das propostas ambientais dentro do Plano Diretor 
de Rio do Sul, considerando que essa região possui características preocupantes em relação ao 
desmatamento, cheias, construções em lugares inadequados, e outros problemas gerais que podem 
ser solucionados através de um bom planejamento urbano. A pesquisa apresenta metodologia 
de caráter descritivo, com estudo de caso e investigação documental do tipo qualitativa. O 
processo constitui-se de análise do Plano Diretor municipal e pesquisa documental com busca 
bibliográfica referente à sustentabilidade e aos impactos ambientais no município de Rio do Sul, 
SC. Através do procedimento da pesquisa, buscam-se resultados que gerem entendimento sobre 
a ação do Plano Diretor no município juntamente com o esclarecimento da importância de um 
planejamento adequado frente às questões ambientais. Considerando que a falta de fiscalização 
e conscientização caminham juntas para um crescimento desordenado da cidade, os aspectos de 
organização que interferem nas ações ambientais serão analisados e embasados pela legislação 
vigente, com o intuito de assegurar o bem-estar da população em conjunto com a preservação 
ambiental, através da fiscalização e interação do Poder Público com a população, buscando 
assim um melhor entendimento sobre as medidas que possam resolver ou minimizar questões 
de interesse comum voltadas à sustentabilidade.
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USO DE JARDINS VERTICAIS EM fACHADAS EXTERNAS EM CENTROS 
URBANOS
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O uso da técnica paisagística de jardins verticais favorece os centros urbanos, promovendo 
o melhoramento do entorno à sua implantação, diminuindo a poluição, os embelezando e 
contribuindo significativamente para com o meio ambiente. Este estudo está ligado à linha de 
pesquisa Meio Ambiente e Conforto Ambiental. Tem como objetivos apresentar a acadêmicos, 
egressos e professores esta técnica paisagística, buscando aprimorar o conhecimento de suas 
características e exemplos de aplicação. Este trabalho foi realizado para a matéria de infraestrutura 
urbana, aprimorado com pesquisas em livros e sites virtuais. O estudo trouxe conhecimento extra 
sobre o tema e mostrou-se eficaz em sua utilização nas grandes cidades, proporcionando melhor 
qualidade de vida para os usuários dos edifícios onde foram implantados os jardins verticais. 
Assim, a proposta é expor a pesquisa sobre a técnica dos jardins verticais, que foi desenvolvida 
para apresentação de seminário na disciplina Infraestrutura Urbana, na quinta fase do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unidavi. Teve por objetivo aprofundar o conhecimento no tema 
em grupo e prepará-lo para expor aos demais acadêmicos do curso. Há algumas décadas, as 
questões ambientais vêm preocupando cientistas e pesquisadores de vários lugares do mundo, 
sendo que as cidades são causadoras da degradação e poluição mundial. Empresas privadas e 
instituições estão reunindo profissionais mundiais, para debater e encontrar possibilidades de 
minimização dos impactos ambientais promovidos pela urbanização acelerada e, na maioria das 
vezes, sem planejamento. Por tais fatos, a sustentabilidade está presente e é essencial nos dias 
atuais para qualquer planejamento a ser feito. Em meio a isso, vemos grupos e companhias se 
mobilizando a desenvolver técnicas para contribuir na sustentabilidade, e dentre elas encontra-
se o tema do trabalho, que é um exemplo de técnica em estudo, que contribui em tais objetivos 
de diminuição dos efeitos da poluição ambiental no ambiente urbano. Com a falta de vegetação 
horizontal e espaços disponíveis para tal, efeitos ilha de calor, poluição do ar e ruídos, dentre 
outros problemas, o uso dos jardins verticais contribui para a melhoria desses no meio urbano. 
O jardim vertical é uma técnica paisagística aprimorada, inicialmente aplicada em maiores 
proporções nos Jardins Suspensos da Babilônia, mas atualmente a técnica foi melhorada 
e difundida principalmente pelo botânico francês Patrick Blanc. Dentre as principais obras 
destacamos Musée du Quai Branly - Paris/França, Bosco Verticale, em construção na cidade de 
Milão/Itália e o movimento 90º, que busca trazer a sustentabilidade com o uso desta técnica, em 
São Paulo/Brasil. No contexto geral, o trabalho desenvolvido contribuiu para o conhecimento 
e entendimento a fundo sobre o tema, engrandecendo a aspiração por assuntos e modalidades 
sustentáveis, em busca de uma sociedade mais centrada ao futuro.
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ARTE ORIENTAL CONTEMPORÂNEA fRENTE AO MERCADO DE ARTE

Giovana Bianca Darolt Hillesheim
giovanabianca@yahoo.com.br

Esta pesquisa se debruça sobre o entrelaçamento entre arte e capitalismo por meio da observação 
da movimentação do mercado de arte do final do século XX e anos iniciais do século XXI. 
O intuito reside, especificamente, em problematizar as relações entre a arte atual produzida 
por artistas orientais e sua inserção no mercado globalizado. As análises concentram-se em 
inventariar elementos que permitam compreender tal inserção, na mesma medida em que 
colocam em evidência a inegável ascensão de investidores orientais para com a arte ocidental. 
Tido este cenário como pano de fundo, o estudo foca atenção na produção artística da artista da 
Arábia Saudita Shadia Alem. A obra analisada, Negative no More, consiste em uma instalação 
que discute a vida da mulher artista na sociedade árabe por meio de uma cortina feita com 132 
rolos de negativos fotográficos contendo imagens domésticas de Shadia e de sua irmã, Jara, 
coletadas ao longo de 20 anos. Claras são as referências culturais ao cotidiano das mulheres 
árabes no trabalho colaborativo desenvolvido por Jara e Shadia Alem, porém, um olhar cuidadoso 
sugere o questionamento sobre o porquê da orientalidade na arte de Shadia Alem transparecer 
no conteúdo de seu trabalho, mas não na técnica, visivelmente semelhante à produção artística 
ocidental. Estas observações conduzem aos questionamentos que alimentam a pesquisa: a arte 
é universal? Quem, ou o que, universaliza a arte? Há faturas artísticas tipicamente orientais e 
outras ocidentais? Por fim, por meio deste estudo, problematiza-se o uso das baixas tecnologias 
na arte contemporânea e as implicações decorrentes destas escolhas na fatura da obra de arte.
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COLAGEM: LINGUAGEM E POSSIBILIDADES DO fAZER ARTÍSTICO 
RELACIONADO COM O COTIDIANO DOS ALUNOS

Marli Helena Munzfeld Salla
marlisalla@yahoo.com.br

O presente projeto viabiliza a elaboração de um plano de intervenção, voltado ao ensino de arte. 
Apresenta uma proposta de incorporação da colagem nas aulas de artes do ensino fundamental. 
Identifica-se a relevância da técnica para a contextualização e realização de trabalhos artísticos 
que estimulem criativamente os estudantes a refletir sobre o emprego de diferentes materiais no 
fazer artístico. Reconhece-se na técnica da colagem uma aliada da arte-educadores na sala de 
aula através das possibilidades de contextualização que apresenta. Técnicas que fazem uso da 
colagem pretendem, por intermédio do ensino da arte, levar os alunos a uma leitura dos padrões 
estéticos da arte. O desenvolvimento por meio da arte ajuda o aluno a entender algo do lugar e 
do tempo nos quais as obras de arte são e estão situadas, pois trata de explorar a habilidade de 
ver e descobrir as qualidades que constituem o mundo visual. A presente pesquisa em educação 
na modalidade descritiva tem como caráter a pesquisa de campo, por meio de observações em 
sala de aula, voltada para o diagnóstico e o levantamento de dados das características da turma 
do sétimo ano do ensino fundamental. O estudo tem como referencial a Proposta Triangular 
de Ana Mae Barbosa. Apoiando-se na autora, relacionando aos estudos de ensino da arte, são 
destacados os conceitos de leitura de imagem, colagem, assim como a ação metodológica e as 
poéticas de Beatriz Milhazes, que na técnica de representação constrói superfícies pulsantes, 
com um colorido intenso, fazendo uso de colagem com aplicação sobre a tela. Suas combinações 
são caracterizadas por fortes contrastes, resultando em uma experiência visual que possui ritmo 
musical, incluindo referências de formas naturais, da arte popular. Como produto, também se 
apresenta um plano de curso para os estudantes, onde se pode avaliar os sucessos e desafios no 
ensino da arte da colagem na escola. Para tanto, exibe-se imagens e a descrição da proposta que 
comprova a efetivação do ensino de arte por meio da assemblage. Dessa maneira, fomenta-se a 
ideia de que a assemblage é um recurso mediador no processo de ensino-aprendizagem. Tende 
ampliar a capacidade criativa em poéticas visuais e uma reflexão crítica e estética dos alunos.
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ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO:  ARTE CONTEMPORÂNEA, ESTéTICA, 
ARQUITETURA E URBANISMO

Angela Maria de Andrade Palhano
angelap@unidavi.edu.br

Este trabalho apresenta produções artísticas contemporâneas realizadas por acadêmicos da 
quinta fase do curso Arquitetura e Urbanismo. A proposta teve por objetivo abordar conceitos 
da arquitetura e do urbanismo com produções artísticas, fundamentadas no modo de ser da 
arte contemporânea. A metodologia foi organizada com base nas aulas discursivas, textos e 
vídeos, entrelaçando contextos urbanísticos com intervenções urbanas, espaços arquitetônicos 
com instalações, assim como outras tendências da arte contemporânea como performances e 
objetos. O estudo do texto “Espaços invisíveis: arte e arquitetura na cidade contemporânea” 
subsidiou as produções, no sentido de dar corpo aos conceitos: campo ampliado, espaços 
invisíveis e espaços residuais. As produções foram desenvolvidas em espaços da Unidavi, no 
período de aula, onde cada grupo destacou conceitos, formas, materiais e sentidos de maneira 
singular, discutindo aspectos da realidade acadêmica do curso, questionando os espaços e 
propondo ressignificações por vezes sutis ou contrastantes. Daí reside a potência da arte como 
abertura para discussão sobre as questões estéticas enquanto docentes. A experiência estética 
entendida entre a macroestética - definida por elementos alinhados como o material, a forma, 
o gosto, da ordem do visível, do discurso, da processualidade - bem como, a microestetica - da 
ordem invisível, do campo performático do fazer-se e refazer-se enquanto tal. Não se trata de 
postular duas dimensões humanas, mas sim de completude, contribuindo para com a formação 
integral, compondo uma crônica da vida vivida, em acordo com Guattari e Deleuze. Dentre as 
considerações sobre a proposta desenvolvida, destacamos a animação e o empenho dos grupos, 
a partilha das vivências, a subversão dos espaços e a reflexão acerca dos modos de ser da 
arte contemporânea. Cumpre dividir a experiência, no sentido de ampliar a discussão sobre 
a estética da professoralidade, tomando emprestado o conceito de Marcos Villela Pereira e a 
estética da existência de Foucault.

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Arquitetura e Urbanismo. Estética.
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O OBJETO DO COTIDIANO COMO fONTE DE INSPIRAÇÃO NO ESPAÇO 
ESCOLAR

fabiane Oliveira Gorges
ademargorges@hotmail.com

O resumo a seguir apresenta o projeto realizado na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 
II, disciplina cujo objetivo é promover um processo de iniciação à pesquisa e integração voltada 
para a complementação da formação profissional do acadêmico em licenciatura em Artes 
Visuais, na modalidade Parfor, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Vale do 
Itajaí de Rio do Sul (Unidavi). O espaço para a docência foi a escola Professor Henrique da 
Silva Fontes, no município de Rio do Sul, SC, sendo a turma envolvida o 9º ano do ensino 
fundamental. Atuou-se de forma colaborativa com a professora regente da disciplina de Artes 
e a orientadora. O projeto de docência envolveu planejamento, observação, ação e reflexão da 
prática educativa em Artes Visuais. Os estudos para a elaboração do projeto pautam-se nos 
referenciais teóricos: Barbosa (1975), Lamas (2007) e Proença (2012). A pesquisa em Artes 
Visuais foi uma abordagem qualitativa por meio da pesquisa de campo, sendo a metodologia 
na modalidade descritiva. A escolha do tema a ser trabalhado vem ao encontro do planejamento 
anual da professora regente, o qual aborda arte contemporânea. Para contribuir com o 
entendimento dos alunos a este conteúdo, o tema proposto foi o “objeto do cotidiano” como 
fonte de inspiração no espaço escolar, abordando a questão da seriação e repetição, com os 
artistas: Duchamp, Sacilotto e Luiz Henrique Schwanke, na problemática da utilização objeto 
como constituição de obras artísticas e utilização de imagens. A arte tem o poder de provocar os 
sentidos das pessoas, de “tirá-las do chão” e, diante dessa magia, como trabalhar o tema “objeto 
do cotidiano na arte” no espaço escolar de uma forma na qual o aluno tenha a oportunidade 
de perceber-se como agente de transformação de sua própria criação? Criar algo que para ele 
só faz sentido no cotidiano, como uma colher, um bule, um grampo de roupa, entre outros? A 
partir do momento em que o aluno é desafiado a produzir algo com um objeto, o aluno tem a 
oportunidade de se apropriar de conceitos como “apropriação” e “ressignificação”, conceitos 
estes importantes para compreender a Arte Contemporânea, assim como, possibilitar uma gama 
de novas vivências e experiências que ampliam com veemência o repertório cultural do aluno, 
oportunizando diversas interações dele com as obras e artistas estudados e com os materiais 
utilizados. O projeto proporcionou aos alunos uma aprendizagem significativa e provocativa, os 
mesmos se apropriaram dos conceitos estudados e usaram muita criatividade em suas produções 
artísticas. 

Palavras-chave: Estágio Curricular. Objeto do Cotidiano. Artes Visuais. Ensino Fundamental.
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PAULO GAIAD: UMA POéTICA DA MELANCOLIA

Luciane Garcez
lucianegarcez@gmail.com

Este artigo pretende analisar a poética da melancolia em algumas obras do artista Paulo Gaiad. 
Veremos três séries: “Relato de uma viagem não realizada”, de 1993, “Cicatrizes”, de 1998, 
e “Fragmentos de um Noturno”, de 2008. O artista trabalha a memória como poética em 
sua obra, sempre em uma luta contra o esquecimento e produzindo reverberações em novos 
trabalhos. Gaiad luta contra uma condição médica onde sua memória de curto acesso é por 
vezes apagada. Desta maneira, suas obras funcionam como um arquivo pessoal. Suas imagens 
são como vestígios desta memória, que se tornou inacessível, onde Gaiad concebeu sua poética 
a partir de experiências de seu passado, que ele revisita sem cessar. Este conjunto de lembranças 
pode ser chamado de arquivo, mas não pode entrar na clave do inventário, uma vez que se 
refere primeiro a uma intenção de catalogar informações, mas sempre segundo um sistema 
de percepção de memórias absolutamente pessoal e intransferível. Em seu corpus poético 
encontraremos vestígios da história da arte, referências a outros artistas, como Rembrandt, 
Dante Alighieri, Turner. E percebemos em sua obra a poética da melancolia, um aspecto que 
analisaremos a partir de Wittkower. Com Walter Benjamin, analisaremos a noção do narrador, 
presente em suas séries. Segundo Benjamin, a arte de narrar, de trocar experiências, seria uma 
arte rara. Mas encontramos algumas séries de Gaiad nesta clave, onde o artista situa sua obra 
na poética da melancolia e na clave do narrador, nos brindando com imagens que partem de seu 
acervo pessoal, íntimo, e nem sempre fácil de acessar.

Palavras-chave: Paulo Gaiad. Arte Contemporânea. Poética da Melancolia.
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REPRESENTAÇÃO DOS SERES ALADOS NA HISTóRIA DA ARTE (PROJETO 
DE ESTÁGIO III)

Andressa Catiucia Cunha
andressa.catiucia.educadora@hotmail.com

Os seres alados, sejam anjos, seres mitológicos ou super-heróis, estiveram presentes na história 
da arte ao longo da idade média. Suas aparições aconteceram principalmente em pinturas, 
persistindo até a contemporaneidade. As aparições de imagens com seres alados nas produções 
artísticas diferem e assumem características peculiares ao longo dos movimentos estéticos. Assim, 
seu estudo proporciona às múltiplas visualidades artísticas observar o retorno de temporalidades 
distintas. No Ensino da Arte, é de suma importância enfatizar as tendências e manifestações 
artísticas contemporâneas e suas implicações na educação cultural dos alunos, não devendo 
ser compreendida como uma questão de ‘modismo’ na prática pedagógica do professor. A Arte 
Contemporânea, quando trabalhada na escola, é abordada brevemente, evidenciando uma maior 
atenção para as remotas manifestações e obras que já estão legitimadas e consagradas dentro 
da História da Arte. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo compreender e identificar 
as diferenças formais e motivacionais dos diferentes períodos estéticos da História da Arte. 
Como metodologia, houve conversa sobre o que são seres alados, instigando os alunos a 
refletirem sobre as diversas formas buscadas pelo homem para resolver uma questão natural: 
sua impossibilidade natural de alçar voo; em seguida serão disponibilizadas reproduções de 
obras de arte com seres alados (anjos) realizadas ao longo da idade média. Apresentação por 
parte da professora, do trabalho feito pela artista contemporânea Regina Silveira. Bate-papo 
sobre as formas que o homem usou para voar, em contraponto à ideia de “anjo”; apresentação 
da proposta prática: criar capas dos super-heróis, pintura com formões sobre TNT. Divisão da 
turma em grupos para a confecção dos moldes vazados. Conversa sobre o tema quer colocar na 
capa: o que dá poder ao ser humano contemporâneo? Pinturas das capas pretas com os moldes 
criados. Construção de um texto para contextualizar o tema da sua capa. Apresentação da capa 
e do tema escolhido pelo grupo. Roda de conversa os temas presentes na arte contemporânea? 
Micropolíticas uma introdução ao pós-moderno. Fechamento com a sessão de fotos com as 
capas. O presente projeto foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Deputado João 
Custódio da Luz, na turma 3ºano 2 do ensino médio noturno, tendo como resultado favorável, 
pois todas as propostas lançadas foram alcançadas, conseguiu-se fazer uma paralelo com a 
história da arte na idade média chegando a contemporaneidade fazendo a caracterização dos 
super-heróis que fizeram parte da infância de muitas crianças. A pintura das capas demonstrou 
o quantos os alunos estão construindo a criticidade a partir da sociedade, colocando temas 
que são discutidos diariamente, se aprimorando de temas fazem do pós-moderno que estamos 
caminhando, uma nova fase na arte.

Palavras-chave: Seres Alados. História da Arte. Ideia de Contemporâneo.
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A CONTRIBUIÇÃO DA BIOLOGIA MOLECULAR NA COMPREENSÃO DA 
DISTROfIA DE BECKER
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Luis Otavio Matsuda
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A Distrofia Muscular de Becker é uma doença recessiva, ligada ao cromossomo X, que danifica 
e enfraquece os músculos com o passar do tempo. Afeta somente pessoas do sexo masculino. É 
uma patologia considerada rara, ocorrendo um caso entre 30 mil a 40 mil habitantes. O início 
dos sintomas ocorre geralmente entre os 5 e 16 anos de idade, e a velocidade de progressão da 
doença são variáveis. Entre seus sintomas estão a dificuldades em correr, levantar do chão, subir 
escadas, entre outros. Nos dias atuais as técnicas de Biologia Molecular têm sido muito úteis, 
pois permitem confirmar o diagnóstico destas patologias, evitando deste modo outros exames 
que podem ser evasivos, dolorosos e pouco informativos, o que justifica a realização deste 
trabalho. Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da contribuição da Biologia 
Molecular na compreensão da Distrofia de Becker. Nesta pesquisa de revisão bibliográfica foram 
utilizados os sites de mecanismos de busca: EBSCO, Google Acadêmico, Medline e PubMed, 
utilizando as seguintes palavras-chave: Biologia Molecular, Gene, Distrofia de Becker. Sendo 
que foram analisados artigos publicados nos últimos 10 anos. Os resultados apontam que a 
Biologia Molecular tem contribuído de maneira significativa para a compreensão de várias 
patologias, como a Distrofia de Becker, através da elucidação das expressões de genes. Elas 
auxiliam identificando, muitas vezes, além do gene afetado, também a mutação responsável 
por essa patologia. Entender como nossos genes funcionam quando normais, e porque causam 
doenças quando alterados, é o primeiro passo para o diagnóstico e compreensão da doença. 
Finalmente, esta ciência auxilia no diagnóstico e tratamento da doença, contribuindo assim, 
para uma melhor qualidade de vida dos portadores desta patologia.

Palavras-chave: Distrofia Muscular de Becker. Biologia Molecular. Gene.
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A CORRELAÇÃO DA ATIVIDADE fÍSICA EM INDIVÍDUOS PORTADORES 
DE DISTROfIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD)
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Luis Otávio Matsuda
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Distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular de caráter hereditário, 
degenerativo, progressivo e irreversível da estrutura muscular, ligada ao cromossomo X, 
que afeta principalmente crianças do sexo masculino. Sendo a doença genética mais comum 
no Brasil, com alto índice de morbimortalidade, consequente das complicações próprias da 
mesma. A incidência estimada de DMD no sexo masculino é de aproximadamente 1:3000 
nascidos-vivos. As manifestações clínicas geralmente acontecem na infância, por volta dos três 
anos de idade. Neste contexto justifica-se trabalhos que versem compreender a manifestação 
da doenças, a fisiopatologia e os tratamentos. Temos, então, o seguinte problema: será que a 
atividade física beneficia o portador dessa síndrome? Este trabalho tem como objetivo analisar 
efeito de atividades físicas em portadores de DMD. No que diz respeito aos materiais e método, 
este trabalho de revisão bibliográfica utilizou os sites: EBSCO, Medline, NCBI, Google 
Acadêmico. Utilizou-se as seguintes chaves: Duchenne, atividade física. Sendo analisados 
artigos publicados nos últimos 10 anos e que obedeciam aos critérios de seleção adotados. De 
acordo com os estudos, as práticas de atividades físicas com exercícios passivos melhoram 
a mobilidade de indivíduos portadores de DMD. As práticas de exercícios apresentam uma 
melhora na condição cardíaca e respiratória, pois a maioria dos portadores de DMD tem como 
causa-morte a insuficiência respiratória. O exercício físico passivo pode contribuir na qualidade 
de vida em indivíduos com DMD, desde que acompanhados por profissionais capacitados para 
o mesmo. De acordo com as pesquisas realizadas, exercícios de forte impacto muscular não 
são recomendados por acelerar o processo de distrofia muscular. Por enquanto, as práticas de 
atividades versam manter a mobilidade do indivíduo e almejamos que as pesquisas científicas 
encontrem alguma forma de tratamento para esta doença.

Palavras-chave: Benefícios. Distrofia. Exercício.
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CIENTÍfICO NO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC
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A importância da inclusão da História da Ciência (HC) nos currículos é pertinente e tem apontado 
mudanças significativas no entendimento da natureza da ciência, buscando a desfragmentação e 
a historicidade dos conhecimentos científicos construídos. Mehlecke et al (2012) enfatizam que 
“a História e a Filosofia da Ciência podem servir para facilitar a compreensão de ciência dos 
alunos no ensino médio”. E ainda salientam que,”(...) através da abordagem da HFC é possível 
discutir e debater com os alunos a forma como o conhecimento é produzido e desmistificar 
as ideias de conhecimentos prontos. Nesse sentido, a apresentação do desenvolvimento de 
conceitos científicos pode envolver ao mesmo tempo uma discussão sobre o que é conhecer e 
como se conhece”. Cabe ressaltar o que Loguercio e Del Pino (2006) concluem, “ao mostrar 
que cada conhecimento atual é o resultado de um longo processo, que não bastam algumas 
experiências para mudar uma teoria, que os fatores sociais têm muito peso, pode-se começar 
a desmitificar a imagem da ciência”. A HC, enquanto área autônoma, não se apresenta como 
pronta e acabada, passível apenas de ser contada, um repositório fixo de informações (linear, 
progressista). É reinterpretada a cada investigação, coloca novas concepções epistemológicas 
para o professor-pesquisador, convidando-o a perceber diferentes narrativas e gerando 
indubitavelmente profundas reflexões. Na história sobre a HC contada por Alfonso-Goldfarb 
(2004) essa constituição da área é apresentada da seguinte forma: “Métodos e processos 
foram criados para que a História da Ciência pudesse adaptar, de maneira harmoniosa, esses 
conhecimentos variados vindos das diversas áreas. Formou-se assim um campo original de 
pesquisa com vida própria e tudo o mais, e, ao mesmo tempo, em constante comunicação com 
essas áreas (...)”. Na intenção de analisar e investigar interfaces entre o ensino das ciências 
e a HC, Beltran et al (2014) asseveram que é necessário localizar um objeto comum entre as 
áreas que se busca aproximação. Os autores identificam que, “considerando a concepção de 
conhecimento como objeto comum à pesquisa em ensino e em História da Ciência, podem-se 
analisar as possíveis interfaces entre esses dois campos a partir da identificação de tal conceito 
em diferentes tendências pedagógicas e propostas historiográficas”. Investigar e divulgar o 
pioneirismo da ciência no Alto Vale do Itajaí,  SC, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo 
Dr. Guilherme Gemballa, inicialmente constitui o objeto do projeto desenvolvido pelo grupo de 
iniciação científica da Escola Unidavi. Os documentos analisados até o momento, bem como 
entrevistas semiestruturadas, implementaram o cronograma de ações a serem desenvolvidas. 
Considerar-se-á a historiografia, a epistemologia e o contexto da época, olhar o passado com os 
olhos do passado, na intenção de iluminar o presente por meio da elaboração e publicação de 
materiais de divulgação científica e didáticos.

Palavras-chave: História da Ciência. Guilherme Gemballa. Iniciação Científica.
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O infarto agudo miocárdio (IAM) se dá pela obstrução de uma artéria coronária por um coágulo 
de sangue. Dados da Organização Mundial da Saúde mostraram que no ano de 2000 ocorreram 
cerca de 7,2 milhões óbitos atribuídos à doença arterial coronariana. Após o IAM, algumas 
medidas devem ser incorporadas, como as atividades físicas, que não devem ser eliminadas por 
completo da vida do paciente. Feitas com moderação auxiliam na reabilitação. Atividades como 
a natação se tornam uma das atividades físicas mais acessíveis para o paciente, a atividade se 
faz muito importante para melhorar sua vida pós-cirurgia. O objetivo deste estudo é esclarecer 
a importância e resultados da realização de atividades físicas moderadas durante a recuperação 
de um paciente após a cirurgia do infarto miocárdio. Este trabalho de revisão bibliográfica 
utilizou os sites de mecanismo de busca: Google Acadêmico, PubMed, Medline e EBSCO, 
utilizando-se as seguintes palavras-chave: infarto miocárdio, exercício físico e recuperação. 
Foram utilizados e analisados artigos dos últimos dez anos. Os estudos realizados mostram que, 
no momento do exercício físico, o coração sofre um processo adaptativo e retorna as funções de 
normalidade e, em alguns casos, há até ganho de performance cardiovascular. De acordo com 
estes estudos realizados sobre a prática de atividades esportivas, é possível notar que a prática 
regular e correta de exercícios físicos melhora a qualidade de vida e a capacidade funcional dos 
pacientes após o infarto do miocárdio, principalmente nas intensidades de esforços indicadas 
para a reabilitação. Os exercícios devem acontecer moderadamente, pois farão com que ajude 
na recuperação de uma forma mais regular, lembrando que o excesso da força física pode 
prejudicar, pois o infarto miocárdio afeta o funcionamento do coração. Finalmente, os artigos 
apontam que exercícios de intensidade moderada promovem efeitos adaptativos neste órgão e 
melhoram a qualidade de vida dos que tiveram IAM.

Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio. Exercícios. Efeitos.
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A fibromialgia é uma síndrome reumática, caracterizada pela ocorrência de dor crônica muscular 
relacionada a pontos específicos do corpo (tender points). Tais pontos são usados para diagnóstico 
clínico da doença, assim como outros sintomas como a fadiga, cansaço matinal, distúrbio do 
sono e distúrbios psicológicos. Esta síndrome é considerada como sendo a segunda afecção 
reumática mais frequente, acometendo principalmente mulheres, sendo que praticamente todas 
apresentam algum distúrbio do sono relacionado à doença, o que pode agravar os sintomas. 
Através desta constatação é possível justificar a realização de estudos que visam a melhora na 
qualidade do sono em indivíduos com fibromialgia, sendo que a prática de exercícios físicos 
pode ser uma delas. A execução de exercícios físicos, principalmente aeróbicos, pode melhorar 
a qualidade do sono e, consequentemente, amenizar os sintomas da síndrome. O principal 
objetivo deste trabalho é comprovar que, após uma caminhada de aproximadamente 45 minutos, 
os indivíduos com fibromialgia consigam amenizar os distúrbios do sono proporcionados pela 
doença. Os matérias e métodos utilizados para realização deste trabalho foi a análise e estudo de 
artigos contidos nos sistemas de busca Google Acadêmico, EBSCO e Medline, com a utilização 
de palavras-chave (fibromialgia, sono e exercício). Através dos estudos realizados é possível 
constatar que, com a prática de exercícios físicos aeróbicos como a caminhada e alongamento, 
ocorreu a melhora na qualidade do sono, que possibilitou a atuação do sono reparador, assim 
amenizando as dores. Outra consequência da pratica de exercícios foi a diminuição nos níveis 
dos distúrbios psicológicos. Portanto, é possível considerar que a realização de exercícios 
físicos melhora consideravelmente a qualidade de sono de indivíduos com fibromialgia e, 
consequentemente, ameniza as dores, assim proporcionando uma melhor qualidade de vida a 
estes indivíduos.

Palavras-chave: Fibromialgia. Sono. Exercícios.
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A hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) é o aumento do seu índice de massa, da proliferação 
do tecido conjuntivo intersticial e da rarefação da microcirculação coronariana. Representa 
frequente complicação na hipertensão arterial e, consequentemente, insuficiência cardíaca 
proveniente de presença de diabetes, podendo ocasionar o infarto, sendo 20% em hipertensos 
leves e 70% em formas mais complicadas. Estes estudos justificam-se para determinar as causas, 
controle e tratamento. Ainda, a falta de informação e estímulo para a prevenção da doença é 
o maior problema para a população manter o controle da hipertensão, insuficiência cardíaca e 
HVE nos dias atuais. Este trabalho tem por objetivo trazer as principais causas e consequências 
da HVE. Este estudo é uma revisão bibliográfica, com artigos científicos obtidos através dos 
seguintes sites de mecanismos de busca: Google Acadêmico, EBSCO e NCBi, utilizando as 
seguintes palavras-chave: hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão arterial, insuficiência 
cardíaca. Sendo que foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos. Os resultados 
apontam que os estudos realizados na área, em variadas populações, no decorrer dos anos, 
de acordo com os determinantes das causas, sugerem que a regressão de HVE pode se dar 
incluindo os tratamentos farmacológicos, tendo o uso de praticamente todos os medicamentos 
anti-hipertensivos como eficazes contra a insuficiência cardíaca, assim como, para a própria 
hipertensão, juntamente com os tratamentos não farmacológicos, sendo uma dieta balanceada e 
prática constante de exercícios físicos indicados para cada caso. Finalmente, o HVE é um fator 
de risco que varia com a duração do processo e a gravidade da hipertensão.

Palavras-chave: Hipertrofia Ventricular Esquerda. Hipertensão Arterial. Insuficiência Cardíaca.
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ATIVIDADES PRÁTICAS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DE 
BIOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO
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A presente pesquisa faz uma análise das atividades práticas existentes nos livros didáticos 
de Biologia, avaliados pelo PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio) de 2007 a 2012. Buscou-se identificar e classificar as atividades práticas, quando 
presentes nas obras já citadas, segundo seus próprios objetivos de proposição. O percurso 
metodológico foi constituído por duas etapas: a exploratória, que buscou identificar a presença 
de atividades práticas nos 45 livros que participaram das três avaliações realizadas pelo 
PNLEM e, a segunda etapa, constituída pela caracterização das proposições de atividades 
práticas presentes em duas coleções selecionadas na etapa anterior. Nessa fase de análise 
das proposições presentes nas duas coleções selecionadas, buscou-se categorizá-las segundo 
seus objetivos. A identificação e a caracterização das atividades práticas presentes nos livros 
didáticos de Biologia permitem um esboço de como o ensino de Biologia vem ocorrendo 
em escolas brasileiras. Pesquisas apontam que, para muitos professores, o livro didático é o 
único recurso utilizado e este ainda é determinante do currículo (DEL PINO, LOGUERCIO, 
EICHLER, 1998; DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002; KRASILCHICK, 2004; 
MALDANER, ZANON, AUTH, 2006). Documentos oficiais (desde os PCNs - 1998, até as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - Resolução nº 4, de 13 de 
julho de 2010) legitimam um ensino de ciências, em particular de Biologia, fundamentado em 
uma proposta construtivista e sociointeracionista, interdisciplinar e contextualizada, a partir de 
uma abordagem investigativa. Porém, na análise realizada não foi encontrado esse perfil nas 
proposições de atividades práticas, sendo estas apenas de caráter ilustrativo e/ou demonstrativo. 
Os dados apontam, ainda, para uma proposição de atividades práticas sem um rigor conceitual, 
que não privilegiam, concomitantemente, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 
com abordagem disciplinar e descontextualizada, dependendo inteiramente das concepções, 
valores e compromisso do professor na realização ou não das atividades práticas.

Palavras-chave: Atividades Práticas. Livros Didáticos. Ensino de Biologia.
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CANNABIS SATIVA L�: OS PRóS E CONTRAS DO SEU USO TERAPÊUTICO
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A utilização da Cannabis sativa L. e seus derivados para fins terapêuticos, têm sido foco de 
diversas pesquisas científicas. Sua utilização já vem sendo feita em alguns países no tratamento 
de dores, esclerose múltipla, antiemético para pacientes HIV positivos, e vêm sendo apontados 
como possíveis tratamento de câncer de próstata ou de pele, artrite e outras doenças. Com a 
utilização destes canabinóides, vem sendo realizadas pesquisas a fim de mostrar os problemas 
de saúde causados pela utilização dos mesmos. Sendo assim, este trabalho tende a mostrar 
ambos os lados do uso de canabinóides para fins terapêuticos. Visa explanar os efeitos positivos 
e negativos do uso de canabinóides em sua função física, mental e social. No que se referee 
aos materiais e métodos, esta é uma pesquisa de revisão bibliográfica em artigos científicos 
obtidos nos seguintes sites de buscas: Medline, Google Acadêmico, HBSCO e Lilacs. Foram 
delimitados artigos publicados nos últimos dez anos com as seguintes palavras-chave: cannabis 
sativa, efeitos terapêuticos, efeitos colaterais. Os números de pesquisas sobre o assunto vêm 
aumentando cada vez mais, quanto mais se busca aperfeiçoar a utilização, mais se procura 
demostrar seus efeitos controversos à saúde e na questão social, devido a sua proibição em 
diversos países. Claramente seu uso pode, na maioria dos casos, ser substituído por outros 
medicamentos, devido a alta dose necessária para sua eficácia. Por outro lado, ela tem se 
mostrado eficaz em tratamentos de alguns tipos de câncer, esclerose múltipla e epilepsia. 
Mesmo com tantos estudos, o sistema endocanabinóide não é totalmente conhecido devido a 
sua grande complexidade, não comprovando a segurança do uso terapêutico da Cannabis e de 
seus derivados. Diante de tal assunto, é necessário ampliar os estudos da comunidade científica 
acerca dos compostos canabinóides, no intuito de gerar soluções para o desenvolvimento de 
drogas que inibam os feitos psicotrópicos da Cannabis sativa, entretanto, mantenham seu efeito 
terapêutico conservado. Além de uma maior discussão a fim de orientar a sociedade quanto 
ao seu uso, viabilizando informações sobre seus benefícios terapêuticos bem como os efeitos 
adversos.

Palavras-chave: Cannabis Sativa. Efeitos Terapêuticos. Efeitos Colaterais.
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CONVERSÃO DA ANGIOTENSINA (ECA)
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A hipertensão arterial é relacionada com o polimorfismo genético, correlacionando o gene de 
uma enzima chamada de enzima de conversão da angiotensina (ECA). A enzima conversora da 
angiotensina (ECA) é uma enzima glicoprotéica zinco dependente, que catalisa a remoção de 
aminoácidos de diferentes substratos peptídicos. É responsável pela conversão da angiotensina 
I em angiotensina II (que estimula a produção de aldosterona) e possui função vasoconstritora 
com efeitos fisiológicos na filtração glomerular. A aldosterona é um hormônio que atua na 
regulação dos fluídos corpóreos, devido a regulação de potássio e sódio. A forma em que a 
hipertensão acontece está no fator em que o lócus desse gene é replicado e a atividade funcional 
da enzima acontece duplicada, mas de maneira diferente, acometendo o diagnóstico da causa. 
Deste modo, a investigação de fatores que estejam associados com a hipertensão justificam 
o estudo, pois se trata de uma doença com elevada incidência na população. Deste modo, o 
objetivo deste trabalho é esclarecer de que modo a enzima de conversão de angiotensina (ECA) 
está relacionada com a hipertensão. Na metodologia foram utilizados materiais bibliográficos 
para a pesquisa, bem como consultas de revisões com base de dados Scielo, PubMed e NCBI, 
com as respectivas palavras-chave: ECA, glicoproteica e hipertensão. A partir do que foi 
pesquisado pode-se chegar a um resultado de que a enzima de conversão de angiotensina passa 
por dois estágios, aos quais já mencionados, angiotensina 1 e angiotensina 2, para então ter a 
vasoconstrição arterial. A correlação entre esse processo e o polimorfismo genético dependerá 
se o gene ECA sofrerá alterações polimórficas para ter seu funcionamento expandido causando 
a hipertensão. Diante deste breve entendimento sobre o gene ECA, que ao ser intensificado pelo 
polimorfismo causa a hipertensão arterial, pode-se ter conhecimento de que há inúmeros fatores 
que podem estar desencadeando a doença que abrange a maioria da sociedade, fatores estes que 
vêm sendo estudados para que haja uma melhoria de vida da sociedade em bem-comum. 

Palavras-chave: Polimorfismo Genético. Hipertensão. Angiotensina.
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CULTIVO DE ALIMENTOS COM MAIOR TEOR DE MAGNéSIO: 
PROMOVENDO SEGURANÇA ALIMENTAR E EDUCAÇÃO CIENTÍfICA EM 
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O magnésio é um mineral extremamente importante, pois regula a atividade de inúmeras 
reações enzimáticas (RAW, MENNUCCI, KRASILCHIK, 2001; RIEGEL, 2005). Conforme 
exemplifica Kowaltowski (2015, p. 48), “outros minerais muito importantes na fosforilação 
oxidativa mitocondrial são o magnésio, que participa da formação e do uso de ATP [...]”. 
Atuando ainda “[...] na estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular e como 
regulador fisiológico da função hormonal e imunológica” (WILBORN et al., 2004, p. 15). 
A deficiência de magnésio recebe o nome de hipomagnesemia. Esse quadro pode afetar o 
sistema nervoso central, comprometendo a memória e a capacidade de concentração, causando 
apatia e depressão, hiporreflexia, confusão mental, vertigem, alucinações, ideias paranoides, 
anorexia, náuseas e vômitos; além de ser indispensável para absorção de cálcio (COHEN, 
2005). Os alimentos apontados como fontes de magnésio biodisponível são «[...] verduras e 
legumes verdes, cereais integrais e oleaginosas. Carnes e leite apresentam uma quantidade 
intermediária, enquanto os alimentos refinados contêm baixo nível de magnésio» (FIORINI, 
2008, p.54). A agricultura familiar com o cultivo de alimentos, fontes de magnésio, para o 
abastecimento local e distribuição global, é uma realidade na região do Alto Vale do Itajaí, SC, 
local onde desenvolveu-se a presente pesquisa. As propriedades rurais tornaram-se espaços não 
formais para a abordagem de conceitos de bioquímica, botânica e ecologia, com estudantes de 
ensino médio. Nesse cenário é que surgem novas práticas de produção de alimentos, como a 
rochagem, que é definida como um meio de produção agrícola de incorporação de rochas e/ou 
minerais ao solo (KNAPIK, SILVA, KNAPIK, 2007). O pó da rocha utilizado é produzido em 
um município integrante da mesma região, denominado Trombudo Central; resulta da extração 
da rocha Ritmito (popularmente chamada ardósia) e produção de brita; constitui um subproduto 
das etapas operacionais. Na intenção de investigar a possibilidade de produção de alimentos de 
forma mais sustentável e mais segura nutricionalmente, em particular assegurando o magnésio, 
é que estudantes do ensino médio e professoras de Química e Biologia acompanharam o cultivo 
de feijão (uirapuru) e cebola (precoce), junto com os agricultores familiares em suas propriedades 
rurais, desde o plantio até a colheita. Posteriormente, os alimentos foram encaminhados a 
laboratórios especializados para elucidação e quantificação de micronutrientes presentes. O 
desenvolvimento da presente pesquisa permitiu a constatação da maior quantidade e variedade 
de minerais, em particular do magnésio, nos alimentos cultivados com o uso do pó de rocha, 
da mesma forma que comprovou a propriedade de solubilização do referido fertilizante natural, 
proporcionando segurança nutricional. O conhecimento do tema pesquisado contribuiu para a 
percepção da importância de qualificação das pessoas na escolha dos alimentos que compõem 
suas refeições.

Palavras-chave: Magnésio. Segurança Alimentar. Educação Científica.
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O sódio é um elemento químico pertencente ao grupo dos metais alcalinos representado pelo 
símbolo Na (Natrium). Presente no organismo, 95% do Sódio encontra-se no fluído extracelular. 
Em condições normais apresenta-se em concentração entre 135 e 145 MEq/L. Considerando 
a importância desse mineral para o metabolismo corporal, torna-se importante suas fontes de 
ingestão. Conforme as nutricionistas Bazanelli e Cuppari (2009, p.11), “a principal fonte de 
sódio na alimentação é o cloreto de sódio ou sal de cozinha, no qual o sódio constitui 40%. 
O cloreto de sódio é utilizado no processamento de alimentos, em preparações industriais 
e adicionado durante o preparo das refeições. Apenas 10% do total de sódio ingerido está 
naturalmente presente nos alimentos, como naqueles de origem animal, como leite, carne e ovos”. 
Outras fontes ricas em sódio são os temperos e aditivos alimentares utilizados na indústria que 
possuem finalidades de inibição do crescimento de micro-organismos patogênicos, melhoria das 
características sensoriais, textura, redução da concentração de água e conservação do alimento 
dando maior período de validade. Em concentrações normais contribui para a manutenção da 
membrana, condução de impulsos nervosos, contrações musculares e controle da absorção e 
transporte de nutrientes. A absorção de sódio consumido ocorre principalmente no intestino 
delgado, aproximadamente 98%. Sua excreção ocorre pelos rins através da urina de 90 a 95%, 
e o restante pelo suor e fezes. Segundo a química Souza - Cloreto de Sódio “[...] a deficiência de 
sódio no organismo traz consequências como: letargia, fraqueza, convulsões. Por outro lado, o 
excesso de sódio causa: cefaleia, distúrbios fisiológicos, delírio, parada respiratória, hipertensão, 
eritema da pele. Estes sintomas são provenientes do mau funcionamento das funções básicas que 
o sal é responsável no organismo, como: regulação osmótica do sangue, equilíbrio de água no 
corpo, equilíbrio ácido-base, contração muscular, impulsos nervosos, ritmo cardíaco” (BRASIL 
ESCOLA, 2016). Com base na relevância desse tema, uma vez que pesquisa do Ministério 
da Saúde realizada em 2011 indica que 22,7% dos brasileiros apresentam hipertensão, foram 
cultivadas cebolas convencionalmente com a adição de NPK e de maneira orgânica, com o uso 
do pó de rocha (Ritmito) para a observação de suas características nutricionais. Após análises 
laboratoriais observou-se, além de uma elevação nos índices de minerais como cálcio (165,136 
mg/kg para 302,158 mg/kg), magnésio (98,976 mg/kg para 146,575 mg/kg) e potássio (762,493 
para 993,598 mg/kg), uma redução de sódio, de 60,039 mg/kg para 31,463 mg/kg. Torna-se 
possível considerar o potencial nutritivo da cebola cultivada de maneira orgânica com o uso do 
pó de rocha, devido à elevação dos nutrientes minerais em detrimento do sódio que apresentou 
diminuição considerável em seus índices.

Palavras-chave: Sódio. Alimentos Orgânicos. Pó de Rocha.
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A doença de pompe é uma doença hereditária rara, a incidência estimada é de 1 em cada 
40 mil nascimentos. A doença pode se manifestar em qualquer idade e é caracterizada 
pela disfunção neuromuscular, causando fraqueza muscular progressiva que pode afetar a 
movimentação, respiração e a função cardíaca. Neste contexto justifica-se informar a população 
sobre a necessidade de conhecimento e diagnóstico da doença, pois existem poucos estudos. 
Este trabalho tem como objetivo esclarecer o que é a doença, seu diagnóstico e possíveis 
tratamentos. Neste trabalho de revisão bibliográfica foram utilizados sites de mecanismos de 
busca - EBSCO, Scielo, NCBI e Google Acadêmico -através das seguintes palavras-chave: 
doença de pompe, diagnóstico. Sendo analisados artigos dos últimos dez anos. De acordo 
com os estudos realizados, a doença de pompe não tem cura, por isso é importante detectar a 
doença o mais cedo possível para que o tratamento possa ser iniciado imediatamente. Trata-se 
de doença de depósito lisossomal que se caracteriza por defeitos da enzima alfa-glicosidase 
ácida, com acúmulo intracelular de glicogênio, principalmente nos músculos. São descritas 
a forma infantil e tardia. Desde 2006 está disponível tratamento com enzima recombinante 
humana. O tratamento consiste por meio da terapia de reposição enzimática que demonstra uma 
melhora no quadro clínico. Devido a sua complexidade, a monitoração cuidadosa é importante 
para abordar alterações nas condições de saúde, conforme seu surgimento. Apesar de pouco 
frequente, a forma infantil da doença de pompe é letal. A disponibilidade de tratamento eficaz 
aumenta a necessidade de conhecimento e diagnóstico precoce da doença.

Palavras-chave: Tratamento. Doença de Pompe. Neuromuscular.
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Uma doença de origem genética, a doença de Wilson, apresenta herança autossômica recessiva. 
Desta forma, cada irmão ou irmã de um indivíduo afetado tem 25% de chance de também 
apresentar a doença de Wilson; enquanto que, os pais e filhos de um indivíduo afetado, têm 
chance muito baixa (cerca de 1%) de também serem afetados. Os sintomas apresentados pelos 
pacientes com doença de Wilson são decorrentes do depósito anômalo de cobre nos diversos 
órgãos e tecidos. O presente resumo tem por objetivo maior mostrar o que a mudança de apenas 
um loco de gene pode ocasionar: distúrbios que traumatizam a vida física e psicológica de um 
ser humano, bem como alterações metabólicas como, por exemplo, inibir a filtragem de cobre 
pelo organismo. A doença de Wilson é um distúrbio geneticamente determinado do metabolismo 
do mineral cobre. Esta condição cursa com graus variáveis de envolvimento neurológico, 
psiquiátrico, hematológico ou hepático. Vale ressaltar que o grau de envolvimento, os órgãos 
acometidos e a idade de início dos sintomas (que geralmente vai dos três aos 60 anos de idade) 
são muito variáveis, mesmo em indivíduos de uma mesma família. O gene responsável pela 
doença de Wilson é o gene ATP7B, que atua na codificação do canal intracelular de cobre, ou 
seja, o canal fica sobrecarregado, pois não há um transporte eficiente do material, não deixando 
os receptores atuarem na ligação do cobre com seu transportador natural. Para a elaboração 
deste resumo foram realizadas pesquisas bibliográficas, bem como referências de revisão 
bibliográficas com base de dados WDA e Scielo, NCBIC, com as respectivas palavras-chave: 
doença de Wilson, distúrbio, metabolismo. Perante os resultados desta pesquisa pode-se contatar 
que a doença de Wilson tem por fator resultante a não filtragem de cobre pelo organismo, ainda 
resultados de que a doença é ocasionada ao fator polimórfico do gene citado anteriormente 
ATP7B. A conclusão que se pode chegar perante este trabalho foi através do estudo voltado ao 
gene que sofreu uma duplicação e que acarretou mudanças morfológicas que causam ao agente 
que possui essa anomalia constrangimento e distância do convívio social. A intenção deste 
trabalho está voltada diretamente ao bem-estar da sociedade ligando o comportamento de vida 
com a saúde da mesma.

Palavras-chave: ATP7B. Transportador. Metabolismo.
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O organismo reage a várias mudanças naturais e ainda mudanças causadas por intervenção de 
medicamentos farmacológicos. Assim, os esteróides anabolizantes, formados por compostos 
de hormônios sintéticos parecidos à testosterona, hormônio principal do homem que tem 
características anabólicas e andrógenas, trazem ao aparelho muscular benefícios como a 
hiperplasia muscular esquelética. Deste modo, a entrada desta substância no organismo pode 
causar certas reações não benéficas ao homem. O principal objetivo do presente trabalho é 
explicitar a importância do conhecimento científico no uso de substâncias que podem causar 
tanto benefícios como danos ao corpo de quem as ingere. Para a elaboração do presente 
resumo foi realizada uma revisão bibliográfica dos últimos dez anos, utilizando com base de 
dados a biblioteca da Unidavi, e sites como Scielo, NCBI e Google Acadêmico, através das 
palavras-chave: anabolizantes, deca durabolin e princípio ativo. O princípio ativo Decanoato 
de Nandrolona (deca durabolin), medicamento usado no tratamento de anemia severa, HIV e 
outras doenças, entra no organismo e funde-se ao núcleo celular estimulando a produção de 
síntese proteica. Os músculos, em contato com essa substância, aumentam de tamanho e assim 
ocasionando a hiperplasia. O uso da deca durabolin apresenta alguns efeitos colaterais, como 
a diminuição de cardioproteção, na mulher causa um grande aumento de pelos, principalmente 
no rosto, e voz grossa. No homem causa a diminuição do libido, atrofia ou crescimento anormal 
dos testículos, podendo causar câncer de próstata, problemas de concentração e muita insônia. 
Finalmente, verificamos a necessidade da divulgação destas informações ao público para alertar 
o uso indiscriminado desta substância e que os prejuízos não justificam a utilização para fins 
estéticos.

Palavras-chave: Anabolizantes. Deca Durabolin. Princípio Ativo.
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Uma doença correlacionada com o defeito dos cones do globo ocular, o daltonismo, é uma 
enfermidade genética ligada ao cromossomo sexual que geralmente ocorre mais em homens do 
que em mulheres, pois, para que ocorra sua manifestação, é necessário que um indivíduo herde 
o gene com a doença, sendo que a mãe precisa ter o gene da enfermidade e passar o mesmo 
para seu filho homem. Como já citado, a doença se manifesta no cromossomo X, devido estar 
relacionado ao cromossomo sexual, sendo ele presente tanto no homem quanto na mulher. Sua 
manifestação se dá quando o herdeiro do gene for masculino, caso venha a ser feminino, se torna 
portanto portadora do gene, vindo a não se manifestar. É uma enfermidade geralmente mais 
comum em homens, pois o homem precisa somente uma alteração genética no cromossomo 
X, já na mulher é menos comum, pois ambos os pais teriam que ter o gene daltônico, sendo o 
cromossomo sexual da mulher XX. Percebe-se que há uma polêmica sobre a manifestação dessa 
doença, pois apresenta um conteúdo escasso e com poucos estudos genéticos realizados sobre. 
Descreve-se que a doença é geralmente genética, não havendo fatores ambientais que interferem 
na manifestação da enfermidade. Porém, há estudos que indicam que outras doenças - como 
diabetes, Alzheimer, Parkinson, anemia falciforme - podem influenciar no desenvolvimento 
do daltonismo. Para elaboração do presente resumo foi realizada uma busca bibliográfica nas 
bases eletrônicas PubMed e NCBI, com as seguintes palavras-chave: daltonismo, genética, 
enfermidade. É através de pesquisas que se pode entender detalhadamente a origem da doença, 
assim podendo auxiliar na identificação do problema, em prol da obtenção de auxílio na 
qualidade de vida do indivíduo. O daltonismo não possui cura, apenas tratamento, a fim de 
melhorar a qualidade de vida do indivíduo portador da enfermidade. Entre algumas formas de 
tratamento, pode-se destacar lentes e óculos, com uma película, que os fabricantes afirmam 
melhorar a visão do paciente, argumentam que é necessário tempo para se acostumar com o 
produto e aprender as cores novas que estão conseguindo visualizar.

Palavras-chave: Daltonismo. Genética. Enfermidade.
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INICIAÇÃO CIENTÍfICA NA ESCOLA BÁSICA: PERCEPÇÕES E 
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Os humanos são seres relacionais com a capacidade de construir significados pela linguagem, 
que alteram cenários, “fazem” ciência e tecnologia. Estar em um grupo com afinidades garante a 
efetivação qualificada de ações, compromete as pessoas, que se envolvem emocionalmente com 
a proposta de pesquisa. Driver et al. (1999, p. 34) quando discute a construção do conhecimento 
científico na sala de aula, afirma que este processo tem que ultrapassar a investigação empírica 
pessoal. Cabe considerar que “... o conhecimento e o entendimento, inclusive o entendimento 
científico, são construídos quando os indivíduos se engajam socialmente em conversações e 
atividades sobre problemas e tarefas comuns. Conferir significado é, portanto, um processo 
dialógico que envolve pessoas em conversação e a aprendizagem é vista como o processo pelo qual 
os indivíduos são introduzidos em uma cultura por seus membros mais experientes”. Dentro da 
perspectiva de oportunizar conversações e atividades contextualizadas a problemas cotidianos, 
surgem indagações: é possível promover discussões conceituais envolvendo estudantes de séries 
diferentes? Haveria participação efetiva dos estudantes em atividades não “gratificadas por 
notas” no contraturno das aulas curriculares? Contribuiriam estas atividades para a construção 
relacional dos temas explorados? Buscando equacionar estas indagações constituiu-se um grupo 
de estudo, de iniciação científica, que surgiu da afinidade entre alunos do ensino fundamental 
e médio e professores de Ciências, Biologia e História da Escola Unidavi, com a área das 
ciências humanas e da natureza. Os encontros são semanais, no período vespertino, desde 
2014, caracterizando-se multisserial, extracurricular e interdisciplinar; conta com certificação 
no CNPq e quatro linhas de pesquisa com seis projetos desenvolvidos simultaneamente. 
Percebeu-se que é possível promover discussões conceituais envolvendo estudantes de séries 
e níveis diferentes, uma vez que todos se comprometeram e interagiram durante as leituras, 
discussões, pesquisas, experimentação, buscando o entendimento dos assuntos explorados nos 
respectivos projetos. Nos momentos de abordagem conceitual emergiram novas indagações: 
será real a ideia de pré-requisitos nos conteúdos conceituais das áreas envolvidas? As propostas 
curriculares apresentadas pelos livros didáticos podem ser reestruturadas pelo professor? Tais 
indagações despertam indubitavelmente a qualificação para uma nova pesquisa. A presença 
dos estudantes nos encontros e atividades desenvolvidas comprovou um envolvimento real dos 
mesmos, que permaneceram e atuaram em todas as etapas propostas, uma vez que não tinham 
gratificações explícitas por parte das disciplinas devido a sua participação. O diálogo relacional 
dos conceitos estudados pelas disciplinas, em um contexto real, cotidiano, permeou todo o 
trabalho, tornando os encontros, momentos intensos de estudo, com a participação efetiva de 
todos, oportunizando aos professores situações de troca e construções reais. A leitura e a busca 
por leituras complementares motivaram os estudantes nas aulas curriculares, evidenciando-se 
uma maior e mais articulada participação dos mesmos em discussões de temas científicos.

Palavras-chave: Iniciação Científica. Contextualização. Interdisciplinaridade.
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O desenho artístico é a forma de trazer a realidade e também uma maneira de se registrar algo 
para fins científicos como, por exemplo, na anatomia. A necessidade de se ter um desenho 
relacionado aos conteúdos se tornou essencial para o entendimento do estudo acadêmico 
realizado não só em laboratório como em sala de aula. Os desenhos anatômicos ou, até mesmo, 
as tabelas, os esquemas de reações químicas que possam estar norteando o espectador ao 
entendimento dos conteúdos que os livros didáticos estabelecem, fazem dos mesmos pontes 
de assimilação e entendimento científico pressuposto pelos livros. O objetivo deste estudo é 
propor ao estudante uma leitura clara do conteúdo, assimilando o mesmo através de desenhos 
anatômicos, esquemas que possam estabelecer vínculo aos conteúdos, tabelas que nortearão o 
leitor na compreensão do conteúdo estudado e/ou quadros que darão a ele fácil entendimento 
do assunto abordado nos livros. A metodologia abordada neste tema foi a realização da leitura, 
seguida dos estudos realizados em pesquisas científicas com revisões bibliográficas com base 
de dados Unicamp e Scielo, atingindo o nível máximo de entendimento do assunto com suas 
respectivas palavras-chave: necessidade, desenhos anatômicos e entendimento. O que se pode 
ter como resultado foi perceber a grande importância que o desenho voltado ao estudo científico 
traz ao aluno para seu melhor entendimento relacionado aos conteúdos que os livros didáticos 
estabelecem. Através desta temática podemos ter por conclusão o norte de que o uso dos 
desenhos com cunho científico proporciona ao leitor um melhor entendimento, pois a relação 
imagem-conteúdo fortaleçe a memória operacional de absorção do ensino.  

Palavras-chave: Livros Didáticos. Metodologia. Compreensão.
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O USO INDISCRIMINADO DE ESTEROIDES E ANABOLIZANTES E SEUS 
EfEITOS NO CORPO HUMANO
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Em razão do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes que prometem ganhos rápidos e 
sem esforço, os usuários esquecem os efeitos colaterais que, em muitos casos são deletérios, 
justificando o estudo. A maioria dos casos ocorre entre jovens e adolescentes na faixa de 18 a 
34 anos, que buscam o imediatismo, muitas vezes receitados por instrutores e professores de 
Educação Física, sem nenhum conhecimento na área. Será que vale mesmo a pena ter esse tipo 
de comportamento para fins estéticos? O uso estético não é médico, é ilegal, e ainda acarreta 
muitos problemas à saúde, sendo que o objetivo deste trabalho é detectar as consequências do 
uso de esteroides anabolizantes no corpo humano. Nesta pesquisa de revisão bibliográfica foram 
selecionados três artigos publicados nos últimos dez anos através dos seguintes mecanismos 
de buscas: Scielo e Pubmed, com as respectivas palavras-chave: esteroides anabolizantes, 
efeitos colaterais, doenças. Com a pesquisa, podemos verificar que os anabolizantes agem no 
hipotálamo e na piruitária para suprimir a produção de GnRF, FSH e LH, causando vários 
danos. Podemos citar tremores, acne, retenção líquida, dores nas juntas, aumento da pressão, 
alteração do metabolismo, aumento de LDL, doenças coronárias, tumores nos fígados, estrias, 
problemas nas articulações e, para aqueles que injetam, pode haver a contaminação com AIDS 
ou hepatite. No homem, especificamente, acontece a diminuição ou atrofia do volume testicular, 
redução de espermatozoides, impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas, 
dificuldade ou dor ao urinar, aumento da próstata e ginecomastia nem sempre reversível. Nas 
mulheres os sintomas são crescimento de pelos com distribuição masculina, alterações ou 
ausência de ciclo menstrual, aumento do clitóris, voz grossa e diminuição dos seios (atrofia 
do tecido mamário). Nos adolescentes os sintomas são maturação esquelética precoce, com 
fechamento prematuro das epífises ósseas, baixa estatura e puberdade acelerada, levando a um 
crescimento raquítico. Portanto, pode-se concluir que os esteroides anabolizantes são drogas 
que tendem a trazer diversos efeitos maléficos e irreversíveis ao sistema corporal, levando o 
indivíduo à dependência química e até a morte.

Palavras-chave: Esteroides Anabolizantes. Doenças. Efeitos Colaterais.
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OS EfEITOS DA VACINA “RADVAX” NA MELHORA DOS ANIMAIS 
PORTADORES DO MAL DE CHAGAS: SERÁ UMA ESPERANÇA?
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No Brasil existem cerca de três milhões infectados pela doença de Chagas, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Os sintomas comuns são inflamação do miocárdio (dores no peito, batida 
anormal do coração e parada cardíaca) e do cérebro e meninges. A população desconhece vários 
métodos e controle da praga e transmissão. Sendo assim, este estudo versa esclarecer sobre o 
avanço no tratamento desta moléstia. Esse trabalho tem como objetivo mostrar novo método 
de tratamento da doença de Chagas no Brasil. No que diz respeito ao materiais e métodos, 
este estudo de revisão bibliográfica utilizou os sites de busca EBSCO, Google Acadêmico e 
Ciência Hoje on line, sendo que foram analisados artigos dos últimos dez anos. De acordo 
com os estudos, o uso da vacina batizada de “rAdVax” melhora os batimentos cardíacos em 
camundongos, diminuindo a inflamação no miocárdio, apresentando melhora significativa 
na função cardíaca. A vacina será utilizada em outros países com a Bolívia e México, onde 
cachorros, principalmente, são infectados de forma muito parecida com os seres humanos. Os 
testes com a vacina para uso veterinário começarão ainda esse ano e, somente depois dessa 
fase, os cientistas devem prosseguir com o desenvolvimento da vacina para os humanos. Após 
duzentos dias, todos os camundongos que não utilizaram a vacina morreram. A utilização da 
vacina “rAdVax” foi um sucesso no tratamento com camundongos, sendo que 87% que ganharam 
a vacina sobreviveram, melhorando o ritmo do batimento cardíaco. Esperamos que as pesquisas 
avancem para que a população tenha melhores alternativas de tratamento, independente do 
nível de desenvolvimento da nação.

Palavras-chave: Doença de Chagas. Tratamento. Vacinas.
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OS MéTODOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE ÚTERO
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O terceiro câncer que mais mata no Brasil é o câncer de útero, sendo pertinente o estudo dos 
métodos de prevenção desta doença. Nota-se que as células que compõem o colo uterino podem 
sofrer agressões que podem desencadear, em longo tempo, o câncer de colo de útero. Muitas 
vezes podem ser evitadas com um simples método preventivo. O agente agressor é a infecção 
local causada pelo vírus HPV (Papiloma vírus humano). A transmissão é feita via sexual, sendo 
esta a doença sexualmente transmissível mais comum, onde são necessários vários anos entre a 
infecção pelo HPV e o desenvolvimento do câncer. Este trabalho tem como objetivo esclarecer 
as prevenções para o câncer de útero para uma melhor qualidade de vida para as mulheres. Este 
trabalho de revisão biográfica utilizou os sites de mecanismos de busca HBSCO, Medline, NCbi 
e Pubmed, utilizando as palavras-chave: câncer, útero, prevenção. Foram analisados artigos dos 
últimos dez anos. Os resultados apontam que a infecção pode causar lesões pré-cancerígenas ou 
NIC, que procedem ao surgimento do câncer e só podem ser identificadas através de realização 
periódica dos exames de rastreamento, como o Papanicolau, sendo que é uma doença que pode 
ser prevenida, estando vinculada ao grau de subdesenvolvimento do país. De acordo com as 
pesquisas, podemos destacar como prevenção do câncer de útero o popularmente conhecido 
exame de Papanicolau – coloscopia -, atenção a eventuais sangramentos, hábitos de vida 
saudável, alimentação nutritiva, exercícios físicos regulares, controle adequado do diabetes e 
controle de peso. São medidas importantes na prevenção do câncer de útero. Finalmente, as 
medidas de prevenções do câncer de útero, uma vez que o HPV está presente em 94% dos 
casos de câncer de colo de útero, no qual o câncer de colo de útero tem 100% de chance de cura 
quando diagnosticado precocemente.

Palavras-chave: Prevenção. Cura. Diagnosticado Precocemente.
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A fibromialgia é conhecida como uma síndrome músculoesquelética, que causa dores por 
longos períodos e em diferentes pontos do corpo, dando sensibilidades nas articulações, nos 
tendões, músculos, e em outros tecidos moles. Como forma de contribuição e benefícios para 
essa síndrome, pode-se utilizar o Pilates, onde o indivíduo irá obter uma melhora na postura, 
na flexibilidade, fortalecendo o abdômen, estabilizando a pélvis e o ombro. Através de uma 
correção e alinhamento postural pode-se adquirir alívios de dores, que através do tempo surgem 
por má postura. O objetivo do presente trabalho é descrever a síndrome da fibromialgia, suas 
possíveis causas, utilizando o método Pilates como forma de auxílio para alívio de dores e 
melhora na qualidade de vida. Assim como a obtenção de uma resposta de caráter prático 
melhorando a qualidade de vida do indivíduo, a prática do Pilates por indivíduos portadores de 
fibromialgia requer a realização de exercícios que promovem o alongamento e relaxamento dos 
músculos, tonificações musculares nos músculos que se encontram enfraquecidos, pois é um 
fator que acaba ocasionando dor no indivíduo. Pelo fato do indivíduo portador da fibromialgia 
possuir dores crônicas musculoesqueléticas, o alongamento realizado pela prática do Pilates 
ajuda no fortalecimento das articulações, auxiliando na nutrição das cartilagens e na diminuição 
nos pontos de dor pelo fato do alongamento trabalhar em amplitudes maiores, chegando até 
os pontos de dores. Para a elaboração desta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica 
com base de dados Scielo, PubMed, NCBI, com as respectivas palavras-chave: dor, exercício, 
Pilates. O exercício realizado pelo Pilates tem resultado derivado de movimentos repetitivos, 
de forma sincronizada, mantendo ritmos musculares, e criando um movimento estável para 
a coluna e, ainda como foco, a respiração e contração muscular, a diminuição das dores 
localizadas, fornecendo assim uma vida mais saudável e menos dolorosa ao paciente que opta 
pelo exercício. Podemos concluir que são vários os benefícios que o Pilates pode oferecer, 
adquirindo diminuição da dor, melhorando a flexibilidade, auxiliando no sono, melhorando 
condições cardiovasculares, aumentando a autoestima, ajudando no tratamento do paciente 
portador da fibromialgia, amenizando as dores, fornecendo um equilíbrio do corpo e da mente.

Palavras-chave: Dor. Exercício. Pilates.
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O corpo humano é formado por um imenso conjunto de células, onde as quais formam os 
órgãos e que, por sua vez, formam os sistemas do nosso corpo. Essas células são comandadas 
por uma organela chamada núcleo. No mesmo se localiza o DNA, que é basicamente formado 
por uma estrutura de dupla hélice de ligações entre nucleotídeos, composto por carboidrato, 
fosfato e bases nitrogenadas. A característica como a cor da pele ou o tipo sanguíneo, são 
características que vão ser denominadas a partir das combinações de DNA. Essas combinações, 
por sua vez, seguem uma regra de combinações entre os principais pares de bases nitrogenadas, 
citosina, timina, guanina e adenina. Essas combinações nos seres humanos chegam a alcançar 
99,9% de semelhanças entre si, e o 1% restante representa uma parte da população que contém 
variações dessas combinações chamadas de mutação. Esse 1% é chamado de polimorfismo, que 
consiste basicamente na combinação variada de nucleotídeos e em várias formas. O objetivo 
deste estudo é caracterizar o tipo de polimorfismo genético que desencadeia os sintomas, bem 
como as características básicas que o polimorfismo apresenta perante sua duplicação no gene 
afetado. Há várias categorias de se classificar o polimorfismo: o polimorfismo de sítio de 
restrição, polimorfismo de nucleotídeo único, polimorfismo de inserção/deleção, polimorfismo 
de minissatélites e o polimorfismo de microssatélite. Os mais usados são os polimorfismos de 
nucleotídeos únicos e o polimorfismo de número variável de repetição. A base de estudos feita 
para a realização deste resumo foram pesquisas embasadas em revisões bibliográficas com 
base de dados Scielo, WDA, e livros acadêmicos da biblioteca da Unidavi. Todas realizadas 
para o melhor entendimento do assunto requisitado, seguindo as seguintes palavras-chave: 
lócus, duplicação e gene. Os resultados obtidos desta pesquisa têm relação com o bem-estar da 
sociedade, bem como as disfunções que esse gene modificado causa morfologicamente no ser 
humano, além das alterações psicológicas no ser portador dessa anomalia. Um resultado gera 
uma conclusão e, diante desta temática, podemos observar que a mudança genética acarreta 
conclusões de que os genes são os principais agentes transformadores de características físicas 
e morfológicas, alterando o metabolismo e os sistemas do corpo humano e, muitas vezes, 
trazendo ao ser humano portador fatores que atuam psicologicamente na vida social.

Palavras-chave: Genes. Duplicação. Morfológico.
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O filo das briófitas corresponde a um grupo de vegetais que possuem características ecológicas 
que beneficiam o meio ambiente onde as mesmas estão inseridas. As briófitas possuem 
características que fazem do filo tornarem-se conhecidas por suas estruturas e pela falta de 
sistema de vascularização, assim os nutrientes são distribuídos de célula à célula. O ambiente 
propício desses vegetais são as áreas úmidas e alagadas. Algumas das espécies das briófitas, 
como os musgos, são retentoras de nitrogênio, componente essencial para a nutrição do solo e 
consequentemente nutricional às plantas. O presente resumo tem por objetivo relatar a prática 
realizada em sala de aula com o propósito de mostrar a real importância do filo para o meio 
ambiente, bem como a conscientização da preservação do mesmo. O ensino de sistemática 
vegetal abrangendo o assunto de briófitas traz a problematização de uma sociedade pouco 
preparada no que se refere ao conhecimento científico, a fim de contribuir com a vida da natureza 
que a cerca. Assim, a prática em sala de aula com assuntos poucos retratados traz ao aluno uma 
visão diferente e um tanto positiva que acaba por resultar na transmissão do conhecimento além 
da escola. As briófitas, tema pouco explorado e visto de certa forma inerte para a sociedade, dão 
uma visão de preservação que resulta na soma de benefícios que podemos corroborar com a 
vida na natureza. A pesquisa para a realização da prática foi baseada na elaboração de um artigo 
proposto em sala de aula, bem como na realização de revisões bibliográficas que auxiliaram na 
confecção do mesmo. Bancos de dados eletrônicos também foram usados como, por exemplo, 
Scielo e Google Acadêmico, seguindo as seguintes palavras-chave: consciência, preservação 
e sistemática vegetal. Os resultados obtidos desta pesquisa e aula prática foram a realização 
efeiva do artigo já mencionado, bem como o novo olhar com relação à preservação da espécie 
aqui estudada. A sala de aula em que foi realizada a prática teve um acentuado crescimento 
no que se refere ao estudo da espécie. A conclusão deste estudo traz a nós uma nova e ampla 
visão e a real consciência de preservação sobre a ação que a espécie traz à terra em que ela está 
inserida e a importância da cooperação de trocas de nutrientes que a espécie transmite às outras 
plantas que estão ao seu redor. Podemos fazer a diferença quando se trata da natureza. Ela não 
se move, mas nós não podemos ficar parados.

Palavras-chave: Briófitas. Aula Prática. Consciência.
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A fORMAÇÃO DE BONS ACADÊMICOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA 
VISÃO DO DOCENTE

Scheila Longen
scheilalongen@hotmail.com

Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br

Este trabalho tem por finalidade identificar, na visão dos professores de ciências contábeis 
de uma universidade pública e de uma universidade privada, quais as competências que um 
acadêmico necessita desenvolver para adentrar no mercado de trabalho. Aplicou-se questionário 
com professores das duas instituições em busca da visão dos docentes sob o aspecto do bom 
acadêmico de Ciências Contábeis esperado pelos participantes da pesquisa, o que caracteriza 
a pesquisa como descritiva e estudo de campo. Aplicou-se um questionário-teste em cada 
universidade. Em seguida, o questionário (fechado composto por 15 questões) foi entregue 
aos respondentes, com amostra de 26 docentes, do universo de 30. Deste modo, a pesquisa 
apresenta margem de erro de 0,5% com desvio padrão de 2%. De forma relevante, pode-
se notar que a maior concordância entre os professores da Udesc e da Unidavi (92,31%) é 
referente ao estímulo da competência de número 14, que enfatiza a importância do acadêmico 
de Ciências Contábeis levar em conta os valores éticos na atuação profissional. O segundo 
dado com maior aprovação (80,77%) por parte dos professores das duas universidades é a 
competência de número 7: pesquisar e buscar os conhecimentos necessários ao aprofundamento 
e atualização na área. A competência que mais apresentou divisão de opiniões, apesar de estar 
na escala de concordância (38,46% concordaram totalmente, 30,77% concordaram muito, e 
30,77% concordaram pouco), foi a competência de número 9, que enfatizava a transferência 
de conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para situações de trabalho. Apenas três, 
das 15 competências, sofreram índice de discordância, apesar de pequeno. São elas: raciocinar 
e interpretar de forma lógica e analítica dados e relatórios contábeis (3,85%); saber orientar 
situações de risco ou oportunidades de crescimento antes da implementação de projetos nas 
organizações (7,69%); e realizar tarefas e atividades de consultoria em gestão e administração 
(3,85%). O nível concordância demonstrado através da pesquisa revela que os professores 
reconhecem a importância que há em formar alunos com competências e habilidades próprias 
que os farão bons profissionais, e que é também dever do aluno buscar meios que possam 
facilitar a compreensão diante do que lhe é proposto. Por fim, levando em consideração a 
abrangência total da pesquisa, pode-se concluir que os professores de Ciências Contábeis das 
duas universidades esperam e concordam que a maioria das competências sugeridas na pesquisa 
sejam desenvolvidas por seus alunos, para que estes possam adentrar qualificados no mercado 
de trabalho.

Palavras-chave: Ensino. Acadêmico. Docente.
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A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTOS EM UMA INDÚSTRIA DE 
RAÇÕES

Keisy Tauany Iatzac
keisyt11@hotmail.com

Sandro Mario Chiquetti
leila@unidavi.edu.br

Jeancarlo Visentainer
jv@unidavi.edu.br

O presente artigo tem como objetivo evidenciar os custos incorridos no mês de agosto de 2015 
em uma empresa do ramo de nutrição animal localizada no Alto Vale do Itajaí. Serão separados 
os custos por segmentos alocando-os e classificando-os em seus respectivos centros de custos, 
para que se possa calcular o custo unitário por KG e por segmento animal e comparar o custo 
calculado com o custo praticado pela empresa no mesmo período analisado. A pesquisa elaborada 
classifica-se na modalidade descritiva, pois teve como finalidade evidenciar as informações 
obtidas na contabilidade de custos e alocar os custos nos centros de custos da empresa em 
estudo. Já a técnica utilizada no estudo de caso foi a documental, pois para sua elaboração 
foram utilizadas demonstrações contábeis e relatórios da empresa. Entres os resultados obtidos, 
observou-se que a matéria-prima é o custo que mais interfere no custo do produto final, seguido 
pelos outros custos de fabricação e, por fim, pelos custos de embalagem. Após calcular os 
custos unitários totais utilizando o método de absorção, foram calculados os custos unitários 
por KG e por segmento que a empresa praticava no mesmo período estudado. Observou-se 
que o custo unitário praticado por KG da Linha 1 (Bovinos) é de R$ 1,98, da Linha 2 (Aves) 
é de R$ 7,81, da Linha 3 (Suínos) é de R$ 2,03 e da Linha 4 (Multiespécies) é de R$ 2,23. 
Observou-se, com isso, que os produtos das linhas 1 e 3, os preços calculados são menores que 
os praticados pela empresa, já os produtos das linhas 2 e 4, os preços calculados são maiores 
que os preços praticados pela empresa. Calculando os valores através da implantação de um 
sistema de custos e dos custos praticados pela empresa no mesmo período, foi possível fazer 
uma comparação entre eles por segmento. Como não há o processo de alocação e distribuição 
dos custos na empresa, implica-se na diferença de valores nos custos unitários. Merece atenção 
a diferença dos valores de custos apurados, caso a empresa forme seu preço de venda baseada 
no custo, pois pode impactar nas vendas da empresa, no seu lucro líquido e, principalmente, na 
competitividade da empresa perante o mercado. Constatou-se também que a diferença obtida 
entre os custos calculados e os custos praticados pela empresa deve-se aos Outros Custos 
de Fabricação, pois neste período analisado a empresa não adotava o critério de alocação de 
custos aos produtos. Com a pesquisa foi possível verificar que a correta classificação e alocação 
dos custos pode influenciar no resultado final do produto, interferindo no seu custo unitário, 
tornando-se elemento fundamental na tomada de decisão e na competitividade da empresa 
perante o mercado atual.

Palavras-chave: Custos. Centro de Custos. Segmentos.
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ANÁLISE TRIBUTÁRIA PARA VERIfICAÇÃO DE VIABILIDADE DE 
INCORPORAÇÃO: ESTUDO DE CASO DE DUAS INDÚSTRIAS DO RAMO 

METAL-MECÂNICO

Greyce Tayara Krüger
greyce_tayara@hotmail.com

Marcos Aurélio Vicenzi
marcosvicenzi@unidavi.edu.br

O presente trabalho apresenta uma análise tributária diante da incorporação de duas indústrias 
do ramo metal-mecânico no estado de Santa Catarina, e tem como finalidade verificar se esta 
incorporação irá diminuir o valor dos tributos pagos por elas. O mesmo não faz levantamentos 
nos demais aspectos, como legislativo, societário e patrimonial, apenas são levados em 
consideração os aspectos tributários. Para atender a esta finalidade, foi feito um levantamento 
da situação real das duas indústrias no ano de 2014. Depois, foram elencados e recalculados 
os impostos que sofreriam modificações com a incorporação, pois as empresas em questão 
possuem tributação diferente, onde a suposta incorporadora é tributada pelo lucro real e a 
incorporada, pelo lucro presumido. Então, foi elaborada uma nova demonstração de resultado 
para representar a incorporação e comparar os resultados obtidos. Os dados foram obtidos por 
meio de documentos fornecidos pelas indústrias. Este trabalho trata-se de um estudo de caso 
elaborado por meio de pesquisa descritiva, documental e de campo. Os dados buscados e obtidos 
caracterizam aspectos quantitativos. Com o resultado encontrado através da análise, ficou claro 
a importância de verificar qualquer hipótese de alteração na tributação das empresas, pois o que 
pode parecer ser uma ótima alternativa para reduzir impostos, pode ser também o fracasso da 
entidade. Tratando-se de análise tributária e reorganização societária, ficou claro que o fato de 
determinados tributos apresentarem créditos que podem se compensados, nem sempre significa 
que a carga tributária em um todo será reduzida, e o fato de acoplar faturamentos pode não 
acarretar melhores resultados. Além disso, ao concluir a análise foi possível observar que a 
incorporação, no aspecto tributário, não seria viável para estas duas indústrias, pois o montante 
de impostos pagos por ela seria maior após a incorporação, bem como seu lucro líquido 
apresentaria queda. Esse resultado é derivado de alterações na incidência do PIS e da Cofins, 
bem como IRPJ, CSLL, contribuição previdenciária sobre o faturamento (desoneração da folha 
de pagamento). Caso houvesse de fato a incorporação, diante dos dados obtidos, o recolhimento 
de todos os impostos seria em torno de R$ 765.763,52 a mais do que na situação normal das 
duas entidades. Vale lembrar que, se de fato as empresas fossem incorporadas, teríamos que 
considerar muitos outros aspectos, que podem vir a alterar as conclusões obtidas nessa análise.

Palavras-chave: Incorporação. Análise Tributária. Tributos.
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CONTABILIDADE GERENCIAL COMO fERRAMENTA PARA GESTÃO NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UMA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE 

LEOBERTO LEAL

Joziane Leal
joziileal@gmail.com

Este estudo trata da utilização da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão nas micro 
e pequenas empresas listadas pelo Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Leoberto 
Leal, Santa Catarina. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2015. 
A coleta de dados se deu pela resposta a 39 questionários estruturados, onde empresários e 
gestores caracterizaram suas empresas e avaliavam a utilização da contabilidade gerencial como 
ferramenta de gestão. Após coletados, os dados foram tratados através da estatística descritiva e 
representados graficamente. Os resultados apontaram vários pontos fortes nas empresas, como 
o tempo de atuação no mercado, onde os resultados foram bastante positivos, evidenciando que 
87,18% delas estão no mercado a mais de cinco anos. A pesquisa evidenciou também que 82,05% 
das empresas pesquisadas pertencem ao comércio, 15,38% delas são serviços e apenas 2,56% 
indústrias. Quanto aos controles de gestão utilizados, os resultados também foram satisfatórios, 
expondo que 100% das empresas questionadas utilizam algum tipo de controle de gestão. A 
pesquisa também demonstrou que a informação utilizada no processo de tomada de decisão 
vem, em sua maioria, de anotações em cadernos e controles manuais, totalizando 79,49% das 
respostas. Desta última constatação percebe-se a existência de um vasto campo de atuação para 
que o contador possa auxiliar as microempresas questionadas. Também é feita uma comparação 
de resultados, com informações extraídas de uma pesquisa semelhante aplicada no município 
de Santa Terezinha. Com base nos dados encontrados nesta pesquisa, pode-se perceber o quanto 
a utilização da contabilidade gerencial é importante como instrumento de apoio na gestão dos 
negócios. Com o uso de todas as ferramentas que possibilitem gerar informações, a empresa 
poderá tornar-se mais competitiva e, por consequência, aumentar suas chances de permanência 
no mercado.

Palavras-chave: Tomada de Decisão. Micro e Pequenas Empresas. Contabilidade Gerencial.
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GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO 
DE CASO PESSOA fÍSICA E PESSOA JURÍDICA

Adriana Stringari Mensor
adrianastringarimensor@gmail.com

Adalberto Andreatta
adalberto.andreatta@gmail.com

A contribuição previdenciária incidente sobre obras de construção civil está determinada 
pela Instrução Normativa 971/2009, onde a mesma define que obras podem ser consideradas 
qualquer benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, assim como: reforma; benfeitoria; demolição; 
acréscimo entre outros termos tratados. Considerando de tal modo a obrigatoriedade de pagar 
a contribuição previdenciária sobre a obra de responsabilidade de pessoa física ou pessoa 
jurídica. O recolhimento da contribuição previdenciária pode se dar por contabilidade regular, 
aferição indireta ou decadência. Fica a cargo do responsável pela obra a tomada de decisão em 
relação à maneira de regularização da mesma, podendo ter auxílio de um profissional contábil. 
Foram acompanhadas três obras para o desenvolvimento da pesquisa, sendo uma construída por 
pessoa jurídica e duas construídas por pessoa física. A modalidade da pesquisa foi descritiva, 
utilizada como estudo de caso na técnica documental. Após o estudo apresenta-se os resultados 
de cada obra, sendo que a obra de responsabilidade pessoa jurídica teve suporte durante a 
construção e na declaração, considerando a mão de obra e demais fatores que reduzem a base 
de cálculo. A obra de responsabilidade pessoa física, que também contou com orientações de 
um profissional contábil, garantiu menor valor a pagar devido estarem declaradas as despesas 
que deduzem a base de cálculo desde o início da construção. Já a obra de responsabilidade 
pessoa física que teve acompanhamento apenas na etapa final da edificação, teve os valores de 
contribuição previdenciária com percentual mais elevado com relação ao valor da mão de obra 
total, quando comparado às anteriores.

Palavras-chave: Contribuição Previdenciária. Obra de Construção Civil. Regularização.
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IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO NO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS E DAS 
APLICAÇÕES NO MERCADO fINANCEIRO NACIONAL

Ângela Bilk
angelabilk07@gmail.com

francieli Mara Heinz Neves
francieli@imobiliarianeves.com.br

A pesquisa teve por objetivo geral analisar o impacto da tributação no resultado da rentabilidade 
dos principais investimentos e aplicações financeiras oferecidos no mercado financeiro nacional. 
Para isso, elaborou-se uma pesquisa descritiva documental e qualitativa, através de pesquisa 
bibliográfica. Para o estudo foram utilizadas as aplicações financeiras disponíveis no mercado 
financeiro, capaz de ser rentável e resgatável em curto prazo (12 meses), considerando o valor de 
R$ 100 mil. Aos dados recolhidos durante a primeira quinzena de novembro de 2015, aplicou-
se a técnica da estatística descritiva para a análise, organizando e descrevendo os dados de três 
maneiras: por meio de tabelas, quadros e medidas descritivas. Essa organização foi analisada 
em consonância com os objetivos específicos e, posteriormente, relacionada à fundamentação 
teórica do projeto. Os resultados alcançados pelo primeiro objetivo específico apontam que 
os rendimentos da VGBL de Renda Fixa; o CDB; LCI; LCA; Fundo de Investimento DI; e 
LTN Pré apresentam rendimentos superiores à poupança, variando de 9,45% até 14,97%. E os 
rendimentos mais significativos são o NTN-B, ouro e o dólar, que atingem margem de ganhos de 
17,58%, 44,02% e 46,87%, respectivamente. No entanto, o dólar há risco alto, para o ouro risco 
médio e para o NTN-B risco baixo em relação ao investimento. O segundo objetivo específico 
aponta investimentos recomendados após a dedução dos impostos e taxas para o valor de R$ 
100 mil no período de 12 meses: LTN Pré; LCA; LCI; NTN-B; ouro; e dólar. Os resultados 
apontaram que os rendimentos mais significativos foram o dólar, o ouro e o NTN-B. Mas, que 
o risco alto, médio e baixo, respectivamente, precisava ser avaliado além dos rendimentos. O 
terceiro objetivo específico aponta que, para o valor e o período, os riscos não devem ser altos, 
o rendimento deve ser o melhor possível e a liquidez deve ser alta. Dessa forma, o dólar passa 
a ser desconsiderado pelo alto risco que apresenta. LCI e LCA possuem baixa liquidez e prazo 
para movimento da aplicação, assim se torna opção inviável. Restando três possibilidades: 
NTN, LTN e ouro. A alta liquidez e baixo risco do Tesouro Direto (NTN / LTN) são reduzidos 
em curto prazo pela baixa rentabilidade, que já está pré-estabelecida, mas para um retorno 
em longo prazo pode se apresentar como um fundo de renda fixa de rentabilidade média. O 
ouro, apesar de oferecer médio risco, possui a mais alta rentabilidade e também apresenta alta 
liquidez, o que o torna o investimento mais indicado do período. Sugere-se atenção ao momento 
da venda do ouro buscando o melhor preço e se propõe às instituições financeiras a oferta de 
dados claros e fiéis sobre o valor do rendimento de cada tipo de investimento como uma forma 
de fidelização do cliente.

Palavras-chave: Investimentos Financeiros. Rentabilidade. Tributos e Liquidez.
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IMPLANTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ESTUDO DE CASO 
EM EMPRESA DO SUL DO BRASIL

Cleyton Oliveira Ritta
cleytonritta@gmail.com

Leila Chaves Cunha
leila@unidavi.edu.br

O objetivo deste trabalho é descrever o processo de implantação do orçamento participativo 
em uma organização do ramo de moda adulta feminina, localizada no sul do estado de Santa 
Catarina. Destaca-se que este resumo é um recorte de pesquisa realizada na organização 
mencionada. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e qualitativa. Trata-se de um estudo de 
caso, e o instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, que foi gravada com 
os diretores da organização. Para fins desta pesquisa o nome da empresa e dos entrevistados 
não é divulgado. A organização atua há 30 anos no mercado de confecção. Até o ano de 2005 
a empresa atuou no ramo de confecção infantil, depois passa a atuar no ramo da moda adulta 
feminina que, segundo o diretor corporativo, foi a maior mudança na vida da empresa, pois 
são públicos totalmente diferentes. Nesse período, o orçamento passou a ser uma ferramenta 
extremamente importante para a gestão. Assim, o planejamento e o orçamento serviram de 
suporte a todo o processo, que foi de grande turbulência. Quanto à participação orçamentária, 
foi implementada na organização no início de 2013, e inicia com a emissão, pelo Conselho 
Diretor, da Carta de Diretrizes. Em seguida, o diretor-presidente tem a função de ‘traduzir’ as 
estratégias estabelecidas na Carta Diretrizes, por meio da descrição de indicadores sobre o nível 
de operação; atividade; faturamento; rentabilidade; despesa; e caixa, que se espera para o ano 
orçado. Com base nas diretrizes orçamentárias, as áreas elaboram os planos orçamentários que, 
por fim, são sintetizados pela controladoria para verificar se os resultados estão alinhados com as 
diretrizes orçamentárias propostas. Caso os resultados não atendam as diretrizes do orçamento, 
realizam-se rodadas de negociação entre diretor-presidente, gerentes e coordenadores. Tais 
rodadas têm por objetivo aproximar as metas da alta administração com as metas dos principais 
gestores da organização. Segundo o diretor de desenvolvimento corporativo, o planejamento 
estratégico se desdobra na Carta de Diretrizes e em seguida é detalhada em metas orçamentárias. 
Segundo o coordenador de controladoria, após a aprovação do orçamento cabe à controladoria: 
a) acompanhar o desenvolvimento das ações gerenciais; b) orientar as atividades para que os 
colaboradores executem os objetivos propostos; e, c) coordenar medidas corretivas em caso 
de desvios em relação aos objetivos propostos. Quanto ao acompanhamento do processo 
orçamentário, é realizado da seguinte forma: no final do primeiro semestre de cada ano o diretor-
presidente se reúne com todas as equipes de trabalho da organização para avaliar o desempenho 
orçamentário até aquele momento. Todos os membros da hierarquia organizacional, desde o 
diretor-presidente até o líder de equipe, em algum momento participam do processo orçamentário 
por meio de elaboração de metas orçamentárias em reuniões específicas, de acordo com o nível 
hierárquico.

Palavras-chave: Participação Orçamentária. Implantação. Controle.
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MANUAL PRÁTICO DE CONSULTAS PREVIDENCIÁRIAS PARA 
CONTABILIDADES

Juçara Haveroth
jucara_haveroth@hotmail.com

Esta pesquisa foi realizada sob a ótica dos contabilistas e contabilidades do Alto Vale do 
Itajaí, relacionada com a dificuldade encontrada pelos profissionais contábeis, especialmente 
em cidades que não possuem posto de atendimento do INSS, sobre como prestar informações 
de cunho previdenciário. O objetivo dessa pesquisa foi norteado para atendimento das 
seguintes preposições : a) elaborar um manual padrão de consulta relativo às contribuições 
previdenciárias para utilização prática nas contabilidades do Alto Vale do Itajaí; b) pesquisar 
dados sobre a legislação previdenciária no tocante aos benefícios previdenciários em vigor no 
Brasil atualmente; c) apresentar o manual prático de consulta dos benefícios previdenciários 
para uso em contabilidade. A necessidade enxergada pela contabilidade de um manual 
prático com informações e citações de onde encontrar essas informações, foi o motivo 
para o desenvolvimento do mesmo. E, para tanto, foi utilizada como metodologia de seu 
desenvolvimento uma pesquisa com procedimentos descritivos, abordagem qualitativa, com 
modalidade bibliográfica, documental, descritiva e indutiva. Por fim, a natureza dessa pesquisa 
é aplicada, por se tratar de uma pesquisa de aplicabilidade social. O manual foi desenvolvido 
do seguinte modo : as informações básicas e conceitos básicos, com informações como, o que 
é a previdência, quem são os segurados, quais são os beneficiários e quais são os benefícios 
segurados pela previdência social. Em seguida ocorre a explicação específica de cada tipo de 
aposentadoria, bem como quadros explicativos de elaboração própria da autora. Seguindo a 
lógica, após a apresentação das aposentadorias ocorre a dos benefícios também garantidos, bem 
como em ambos, a apresentação sobre cada segurado, como o benefício se comporta, visto que 
existem propriedades específicas. Feito isso, ocorre a apresentação de um quadro de códigos de 
recolhimento mais comuns, voltando os olhares para as contabilidades que, em muitos casos, 
são os procuradas para apresentar os códigos aos contribuintes. As perguntas frequentes sobre a 
previdência e mais questionadas em contabilidades são a última parte do trabalho. A conclusão 
do estudo, por fim, superou as expectativas, no entanto, apresenta uma limitação importante: 
manual tem necessidade de ser atualizado periodicamente conforme mudanças recorrentes na 
legislação.

Palavras-chave: Legislação Previdenciária. Manual Prático. Contabilidade.
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OBSERVATóRIO SOCIAL: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONTROLE DOS 
GASTOS NA GESTÃO PÚBLICA DA CIDADE DE RIO DO SUL

Naiana Laryssa Laue
naiana94_laue@hotmail.com

Adalgisa Gehrke da Rosa
adalgisa@brturbo.com.br

Buscando a transparência na gestão pública municipal, além da vontade de colocar em prática 
o exercício da cidadania, a sociedade civil organizada fez com que os Observatórios Sociais 
se tornassem realidade em vários municípios do Brasil. Esse trabalho procura fazer um 
esclarecimento sobre o funcionamento do processo licitatório em sua rotina e legalidade, além 
de definir de forma mais aprofundada o que é um Observatório Social e como eles funcionam. 
Dando um enfoque especial ao Observatório Social de Rio do Sul, tomando conhecimento sobre 
como estão suas atividades e quais os resultados já obtidos durante esse tempo de atuação, e 
constatando a opinião de servidores públicos do município de Rio do Sul que atuam diretamente 
no processo de compras públicas da cidade. Para obter as informações foi aplicado o método 
de pesquisa descritiva. A técnica utilizada é com análise comparativa, utilizando-se de técnicas 
como entrevista não estruturada e questionário. Foram realizadas visitas ao espaço físico do 
Observatório Social de Rio do Sul para realizar uma entrevista não estrutural, informal, com 
o presidente e vice-presidente da entidade. Na análise da importância do Observatório Social 
de Rio do Sul, na busca do controle dos gastos públicos e transparência das contas municipais, 
nas informações obtidas na entidade, quando visitada, tanto em números quanto ações, pode-
se concluir que a atuação do mesmo é de grande importância para o controle das compras 
públicas. Com o passar do tempo os voluntários que ali trabalham, vão treinando, estudando, 
se aprimoram e os resultados terão um crescimento gradativo e eficaz. No decorrer da pesquisa 
dos principais observatórios sociais de Santa Catarina, verificou-se que todos eles nasceram da 
vontade de pessoas, sem vínculo partidário, exercerem sua cidadania e transformar o direito de 
indignar-se em ações contando sempre com o apoio de entidades da sociedade civil, nomeadas 
como mantenedores. Todos os observatórios objetivam analisar todo o processo licitatório, 
desde a publicação do edital até a entrega do produto ou serviço, além de atuarem em outras 
frentes, como a educação fiscal dos cidadãos. Os observatórios só trazem benefícios para as 
cidades onde estão localizados, por atuarem de forma preventiva e fiscalizadora das compras 
e das ações praticadas pelo Poder Público Municipal, buscando sempre a transparência e o 
controle dos gastos municipais. E ao questionar servidores públicos que possuem contato direto 
com o Observatório Social de Rio do Sul, podemos concluir que todos consideram importante 
as atividades desenvolvidas, mas há divergências de opiniões se essas atividades são eficazes 
para o controle das contas municipais. No entanto, acreditam que, com o passar do tempo, 
todas as pessoas que participam do observatório irão se preparar cada vez mais, adquirindo 
experiência, fazendo com que os resultados obtidos sejam cada vez mais satisfatórios para a 
população.

Palavras-chave: Cidadania. Gastos Públicos. Controle Social.
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A DIVERSIfICAÇÃO DE INVESTIMENTOS fINANCEIROS PARA 
INVESTIDORES INICIANTES: DA TEORIA à PRÁTICA COM A MONTAGEM 

DE UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Pâmela Karla Konell
pamela.karla_konell@hotmail.com

Geraldo Passadori
geraldo@unidavi.edu.br

O presente trabalho teve como objetivo apresentar um conteúdo de importância ao conhecimento 
de investidores que estão iniciando na área dos investimentos financeiros e que desejam 
diversificar seus investimentos. Foi elaborada uma carteira diversificada de investimentos 
financeiros, para a qual realizou-se uma pesquisa abordando ativos financeiros reais do 
mercado brasileiro na atualidade, permitindo que o investidor consiga perceber como pode 
funcionar a montagem de uma carteira de investimentos na prática. Quanto à metodologia de 
pesquisa utilizada para a elaboração deste trabalho, fez-se uso de pesquisa científica aplicada, 
pesquisa exploratória e descritiva, pesquisa qualitativa e quantitativa e também bibliográfica 
e documental, utilizando como técnica de pesquisa a documentação indireta e como método 
o dedutivo. Foi possível verificar a importância de se conhecer os mercados financeiro e de 
capitais ao começar a investir e a importância também da diversificação de investimentos em 
uma carteira, para a redução do risco. Percebe-se a necessidade de se saber definir objetivos - e 
planejar para investir da melhor maneira possível para atingí-los - e também da compreensão 
do funcionamento dos tipos de investimentos financeiros que se pretende realizar, pois cada 
tipo de investimento financeiro possui características próprias e apresenta informações que não 
podem ser ignoradas pelo investidor. Torna-se nítida a necessidade de o investidor saber definir 
seu perfil antes de começar a investir, adequando sua disposição a correr certos riscos com a 
rentabilidade que espera obter e definindo a dimensão do prazo pelo qual pretende investir seu 
capital, e de saber diversificar seus investimentos de maneira eficiente para o seu caso.

Palavras-chave: Mercados Financeiro e de Capitais. Perfil de Investidor. Carteira Diversificada 
de Investimentos Financeiros.
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A ECONOMIA (QUASE) RACIONAL - CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 
PSICOLOGIA ECONÔMICA

Samuel Scheffmacher
samuelscheffmacher@gmail.com

Taise Girardi Scheffmacher
taisescheff@gmail.com

Psicologia econômica é o termo que designa a convergência entre psicologia e economia. Seu 
objetivo é o estudo interdisciplinar do comportamento econômico, observando como a economia 
influência a vida dos indivíduos - pensamentos, sentimentos e decisões - e como a economia, 
como um todo, é novamente influenciada. Os estudos acerca da psicologia econômica iniciaram 
na década de 70, estando atualmente bem estabelecida em países da Europa. As últimas 
décadas têm sido marcadas por um esforço crescente de fundamentação empírica da teoria 
econômica em suas diferentes linhas de pesquisa. Este trabalho objetivou investigar as linhas de 
pesquisa voltadas à psicologia econômica, já que trata-se de uma área com grande contribuição 
multidisciplinar, e com poucos estudos no Brasil. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, 
buscando a partir das bases de dados de pesquisa acadêmica, artigos e livros que referissem 
a temática. A busca foi realizada utilizando-se as palavras-chave: psicologia econômica, 
neuroeconomia e economia comportamental. Os resultados mostraram aspectos voltados ao 
histórico, conceitos e importância da área. As principais áreas de pesquisa do tema atualmente 
envolvem o comportamento econômico de crianças e socialização econômica; e-commerce; 
publicidade; comportamento organizacional; psicologia transcultural; tomada de decisão; 
psicologia do trabalho; meio ambiente; administração financeira; identidade social e nacional; 
economia experimental; impostos e taxação; e representações sociais. A influência do fator 
emocional, os estudos voltados para a neurociência e biologia, além do adequado planejamento 
econômico, se mostraram primordiais. Além disso, vê-se a importância de integrar psicologia e 
economia nas universidades, a fim de explorar todo o potencial das áreas em mais pesquisas e 
produção de conhecimento do tema.

Palavras-chave: Psicologia Econômica. Neuroeconomia. Economia Comportamental.
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A INfLAÇÃO NOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA
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Luiz Alberto Neves
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O artigo em pauta apresenta uma perspectiva para a análise da cesta básica e os reflexos da 
inflação no poder de compra do trabalhador. A inflação é um aumento contínuo e generalizado no 
índice de preços em um determinado período. Durante períodos de inflação, o poder de compra 
da moeda cai, afetando a distribuição de renda e as expectativas dos agentes econômicos. De 
modo geral, a população assalariada é a que mais sofre com a perda da capacidade compra. A 
questão inflacionária é provocada pelo excesso de demanda agregada (inflação de demanda), a 
inflação causada por elevações de custos (inflação de custos) e a inflação devida ao mecanismo 
de indexação de preços. O Brasil utiliza índices para medir a inflação e cada índice tem sua 
função. Os principais indicadores são: IPCA, IPC, IPC-Fipe, INPC, IPA, INCC, IGP-DI, IGP-M. 
O Banco Central do Brasil (BACEN) é o responsável pelo controle e funcionamento do sistema 
financeiro, uma de suas tarefas é manter o crescimento da quantidade de dinheiro ajustados aos 
objetivos pré-estabelecidos e controlar a taxa de juros. O objetivo deste artigo é divulgar os 
resultados de uma pesquisa disponibilizada pelo Núcleo de Pesquisa Socioeconômica Regional 
(Nupeser) que informa, após pesquisa, o preço da Cesta Básica Alimentar do município de Rio 
do Sul. Os dados são coletados no início de final de cada mês para que se possa ser observada 
a variação nos preços dos produtos. Neste trabalho serão apresentados os números dos meses 
de novembro 2015, dezembro 2015 e janeiro de 2016, considerando cinco supermercados do 
município. Os resultados do período pesquisado indicam que os preços da cesta básica no 
município de Rio do Sul aumentaram nos meses de novembro e dezembro 2015, resultando na 
diminuição do poder de compra do trabalhador. Já no mês de janeiro 2016 ocorreu a diminuição 
nos preços da cesta básica alimentar, permitindo o trabalhador aumentar o seu poder de compra. 
Conclui-se que o valor da cesta básica é fortemente influenciado pela inflação, oscilando de 
acordo com a variação da inflação observada no país no momento.

Palavras-chave: Cesta Básica. Inflação. Consumo.
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AGRICULTURA NO ALTO VALE DO ITAJAÍ: OS PROBLEMAS DO 
MONOCULTIVO DE CEBOLA

Andrei Stock
andreistock@hotmail.com

Valmor Schiochet
valmorschiochet@gmail.com

A sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o espaço é o resultado da produção, 
uma decorrência de sua história, da história dos processos produtivos impostos ao espaço pela 
sociedade. O grande salto mundial, tanto em termos de população como na produção e no 
consumo nos últimos 50 anos, evidencia a insustentabilidade do modelo capitalista de consumo 
frente à natureza. Tais curvas se identificam claramente com a expansão do sistema capitalista 
neoliberal. Os estados adeptos desta política econômica deixaram de ter o papel centralizador 
das instituições, de gestão e de integração social, para serem indutores de crescimento e 
competitividade, enfraquecendo os direitos sociais, ambientais e destruindo as coletividades 
públicas. O território surgiu como uma nova unidade de governança, situada entre a escala 
local e a escala nacional. Representa uma possibilidade de resposta articulada entre o setor 
público e a sociedade civil para enfrentar as causas do subdesenvolvimento. A olericultura 
surge como uma alternativa para o desenvolvimento do campo, em especial para a agricultura 
familiar, pois pode proporcionar bons resultados em pequenas áreas de cultivo e a demanda de 
mercado é crescente. Na região do Alto Vale do Itajaí, em especial nas cidades de Ituporanga, 
Aurora, Atalanta, Petrolândia, Imbuia, Chapadão do Lageado, Leoberto Leal e Alfredo Wagner, 
a olericultura é baseada no monocultivo da cebola. Nos últimos anos esse monocultivo tem 
causado diversos problemas, desde os ocasionados pelo uso excessivo de agrotóxicos, causando 
danos à saúde e degradação ambiental, degradação do solo, contaminação dos mananciais, e 
também problemas sociais, tais como o êxodo rural.

Palavras-chave: Espaço. Alto Vale do Itajaí. Monocultivo de Cebola.
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ASSOCIATIVISMO ALIADO à AGROINDÚSTRIA: UMA ALTERNATIVA PARA 
O  DESENVOLVIMENTO RURAL
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Este trabalho tem como proposta descrever como a implantação de uma agroindústria, em uma 
associação de agricultores familiares, pode ser uma alterativa para a geração do desenvolvimento 
no meio rural. Para ser efetivamente realizada, a pesquisa obteve a orientação dada por meio do 
Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional. O presente artigo se justifica 
através do objetivo que, cientes destes métodos e processos, o associativismo e a agroindústria 
sirvam de alicerce para desenvolvimentos de novas técnicas e práticas de produção, por meio de 
alternativas econômicas que atendam à demanda de nichos de mercado na agricultura familiar 
em grupos associativistas. Além de uma visão teórica, é necessário e relevante destacar que o 
objetivo do trabalho é demonstrar o caso, alinhando a literatura e o meio que se insere, assim 
agregando conteúdo e informação ao conhecimento científico. A acessibilidade fez da pesquisa 
um estudo de caso, pois foi realizada uma entrevista com um dos coordenadores da agroindústria, 
na Associação de Agricultores de Dona Luíza, localizada no município de Atalanta, por meio 
de um questionário estruturado e obtenção de respostas em estrutura descritiva. Seis famílias, 
das 18 participantes da associação, implantaram uma agroindústria de processamento da cana 
de açúcar, a fim de diversificar e agregar valor à produção. Em decorrência, houve a redução do 
nível de geração dos impactos ambientais. Porém, o processo de comercialização ainda é falho, 
e acontece somente nas propriedades, pelo motivo da agroindústria não obter cadastramento de 
marca, entre outros fatores que não permitem a venda em outros mercados, sendo esta umas das 
perspectivas futuras para essas famílias de agricultores.

Palavras-chave: Associação. Agroindústria. Agricultores Familiares.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
(PAA) E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA AGRICULTURA fAMILIAR E 

AUXÍLIO SOCIAL

Maiara Eloi da Silva
mai.eloidasilva@unidavi.edu.br

A agricultura familiar, bem como todos os meios que a cercam, vem se tornando um assunto 
de destaque e bastante discutido nos últimos tempos. Apesar disso, são encontrados poucos 
estudos cientificamente comprovados relacionados a este tema. Somente após a década de 90 
que o agricultor familiar - que assim passou a ser designado - pôde receber seu reconhecimento 
como categoria social. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública 
instituída em julho de 2003, aplicada juntamente com as diretrizes do Programa Fome Zero. 
O programa tem por finalidade o desenvolvimento da agricultura familiar, através da compra 
direta e da garantia da mesma ao produtor, o auxílio nutricional a pessoas com dificuldade ao 
acesso básico à alimentação de qualidade e a distribuição, também, às entidades públicas e 
privadas. Este artigo tem por objetivo desenvolver o levantamento bibliográfico referente ao 
tema, apresentando sua importância e forma de execução. A sua estrutura está dividida em quatro 
partes principais: introdução, metodologia, revisão da literatura e considerações finais. Nesta 
estrutura foram descritos os principais conceitos e desenvolvimento da agricultura familiar nos 
últimos anos, bem como a importância de politicas públicas para este meio. Além disso, são 
apresentadas as principais características do PAA, seu grupo executor e gestor e os diferentes 
mecanismos de seus recursos. A metodologia utilizada foi a bibliográfica de fonte secundária, 
e documental de fontes primárias. A pesquisa qualitativa também se faz presente na utilização 
de conceitos e fundamentos que exibem a importância do programa para a agricultura familiar 
e auxílio social. O Programa de Aquisição de Alimentos desenvolve um importante papel 
tanto no desenvolvimento da agricultura familiar quanto em seu auxílio social. A segurança 
da compra de sua produção antecipadamente é um avanço para o produtor, principalmente por 
seu preço também já pré-estabelecido. O desenvolvimento regional exibido por este programa 
também se torna relevante. Assim, a produção do agricultor familiar é distribuída de acordo 
com a necessidade de cada região, desta forma aproximando a relação do produtor com seu 
consumidor final.
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ESTRATéGIAS INOVADORAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
PRESENTES NA AGRICULTURA fAMILIAR DO MUNICÍPIO DE 

WITMARSUM
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marciafuchter@gmail.com

A agricultura familiar é sempre lembrada por sua importância no abastecimento alimentar 
brasileiro e pela geração de emprego e renda para a população do meio rural. Ao longo de sua 
existência, a agricultura familiar no Brasil enfrentou momentos de dificuldades variadas, desde a 
falta de competitividade dos produtos agrícolas em relação aos concorrentes, desvalorização do 
agricultor, êxodo rural, entre outras. Devido a estas dificuldades os agricultores vêm tentando se 
posicionar de forma competitiva no mercado, o que marcou o surgimento de novas atividades 
no meio rural, que são objeto de estudo da presente pesquisa. Na cidade de Witmarsum, alguns 
agricultores familiares modificaram suas atividades para enfrentar as dificuldades vivenciadas 
nos cultivos tradicionais. Diante desse cenário, o presente trabalho tem por objetivo investigar 
as atividades diferenciadas (inovadoras) na agricultura familiar do município de Witmarsum 
que se enquadrem como experiências de desenvolvimento territorial, ou seja, atividades que 
possuem impactos socioeconômicos e culturais positivos no campo. Para a realização da 
presente pesquisa utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, principalmente na 
elaboração do referencial teórico. A pesquisa é qualitativa e apresenta abordagem indutiva. 
A presente pesquisa enquadra-se ainda como um estudo de campo, com abordagem de 
multicasos, utilizando a técnica de entrevista para atender ao objetivo proposto. Para alcançar os 
resultados propostos, quatro agricultores familiares foram entrevistados para saber os impactos 
socioeconômicos e culturais das novas atividades desenvolvidas. Notou-se, sobretudo, que as 
atividades diferenciadas (inovadoras) em Witmarsum têm atuado como potencializadoras dos 
recursos disponíveis nesse território, gerando viabilidade econômica, reconhecimento cultural 
e permanecimento do homem no campo.

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial Sustentável. Agricultura Familiar. Atividades 
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TERRITORIAL NA REGIÃO SERRANA CATARINENSE
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É necessária uma nova visão sobre as interações dos seres humanos com a natureza. Com a 
exposição da emergência e trajetória da questão ambiental é cada vez mais necessário analisar 
a dinâmica demográfica e a pressão sobre os recursos naturais, os impactos socioambientais 
do desenvolvimento no espaço rural e urbano; a sustentabilidade e limites do capitalismo para 
a construção da agenda política e científica para a questão ambiental em escala global e local. 
A proposta desta pesquisa é analisar a questão ambiental nos territórios, iniciando com uma 
visão macro das interações humanas com o ambiente nos últimos anos, partindo para uma visão 
sobre a questão ambiental tanto no Brasil quanto em Santa Catarina, com foco no território 
da serra catarinense, onde a exploração de recursos naturais ainda é a atividade econômica 
preponderante. É onde podemos verificar as maiores desigualdades sociais e o menor 
desenvolvimento humano do estado, vindo ao encontro da ideia de que um território rico em 
recursos naturais não necessariamente tem garantida sua prosperidade. A pesquisa realizada foi 
do tipo bibliográfica, fornecendo meios para o embasamento do trabalho, e documental, onde 
foram realizados levantamentos estatísticos de dados brutos. Teve um caráter exploratório, 
buscando tornar o tema mais claro, assim como a contextualização sobre o território estudado, 
com uma abordagem quantitativa dos montantes observados, e qualitativa em relação às 
consequências observadas em relação aos valores levantados na pesquisa. Hirschman, de 
acordo com Drummond (2002), aborda uma perspectiva modernizadora dos estudos do 
desenvolvimento. Atribui às atividades extrativistas um papel muito limitado (se não nulo) no 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Para acelerar o desenvolvimento, as decisões 
empresariais e as políticas públicas deveriam favorecer o maior número de conexões. O motivo 
é que tais atividades geram mais demandas e mais ofertas para empreendimentos associados, 
criando efeitos multiplicadores e diversificadores de produção, investimento e emprego. Apesar 
de todo o histórico de utilização de recursos naturais na região serrana catarinense, o território 
concentra as maiores desigualdades sociais e o menor desenvolvimento humano do estado de 
Santa Catarina. O modelo produtivo estabelecido pelo modelo colonial de exploração brasileiro 
foi seguido na região serrana catarinense, onde as terras foram distribuídas de acordo com os 
interesses da coroa, perdurando até hoje a concentração de terras e a existência dos ditos coronéis, 
embora não mais se apropriem do título. Da mesma maneira, os grandes conglomerados florestais 
comandam as atividades econômicas, estabelecendo poucas conexões com a economia local. As 
principais consequências das desigualdades sociais são observadas na favelização do território 
em larga escala, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Serra Catarinense. Desigualdades.
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fEDERALISMO BRASILEIRO E IMPLICAÇÕES NO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
PARA OS MUNICÍPIOS DO OESTE CATARINENSE: O CASO DO ICMS

Andrei Stock
andreistock@hotmail.com

Valmor Schiochet
valmorschiochet@gmail.com

Nos últimos anos tem se configurando uma crise do federalismo brasileiro, caracterizada por 
uma federação baseada em desigualdade regional histórica; com abertura da economia brasileira 
aumenta a distância econômica entre os estados; pela tendência ao tratamento uniforme das 
esferas subnacionais, em particular os estados, associada à maior redução relativa de suas 
receitas, bem como, a limitação na capacidade de iniciativa dos governos estaduais; a escassa 
existência de mecanismos de coordenação e cooperação intergovernamentais, tanto vertical 
como horizontal, coibindo a criação de canais de negociação que diminuam a competição 
entre os entes federados. O Brasil precisa avançar na ampliação e aperfeiçoamento de suas 
políticas de combate às seculares desigualdades sociais e regionais e reaparelhar a capacidade 
governativa dos três níveis da Federação para fazê-lo com eficiência e eficácia. O presente 
artigo tem como objetivo tratar sobre o federalismo no estado brasileiro e sua relação com 
os municípios do oeste catarinense. A pesquisa realizada foi do tipo bibliográfica, fornecendo 
meios para o embasamento do trabalho, e documental, onde foram realizados levantamentos 
estatísticos de dados brutos, assim como dados populacionais em diversos sites governamentais 
e de apoio, de reconhecida fidedignidade. Dados estes posteriormente trabalhados por meio de 
tabelas e gráficos. Teve um caráter exploratório, buscando tornar o tema federalismo brasileiro 
e implicações no sistema tributário para os municípios do oeste catarinense mais claro, assim 
como a contextualização sobre o território estudado. O trabalho aborda a questão histórica 
e analisa a questão tributária com especial atenção sobre o ICMS, imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços, a maneira como vem sendo utilizado por diversos estados para 
atrair investimentos e como as grandes empresas processadoras de carne no oeste catarinense 
têm utilizado o planejamento tributário para reduzir seus custos. Uma destas medidas de 
planejamento tributário é a transferência de produtos entre filiais a preço de custo, sem incidência 
de ICMS, gerando disparidades na arrecadação entre as cidades do oeste catarinense - onde 
são produzidas as mercadorias, onde estão os meios de produção e os impactos ambientais - e 
entre as cidades onde as mercadorias são efetivamente faturadas para a venda. Tal medida afeta 
fortemente o repasse de recursos por parte do governo do estado para aquela região catarinense, 
influenciando o desenvolvimento territorial.
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LIGAÇÕES ASfÁLTICAS INTERMUNICIPAIS COMO UM DOS fATORES DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL: ADR DE TAIó - SC

Janaína Beletti
Jana15beletti@gmail.com

Jorandi Zonta
jordozonta@gmail.com

O processo de desenvolvimento local e regional é dependente de uma série de fatores que, 
somados, podem produzir ou não o resultado ou resultados planejados. Um dos fatores é a 
capacidade ou não de investimento que as pessoas, famílias e comunidades locais ou regionais, 
têm de realizar com o propósito de satisfazer suas necessidades e interesses, até por conta 
da sobrevivência. Assim, um dos componentes de desenvolvimento é o desenvolvimento 
econômico em si. Lembrar-se-á que é através do modo e dos fatores de produção, que se 
utilizando dos meios de produção disponíveis, terras e fábricas e do trabalho, que as pessoas 
e, por consequência, famílias e a sociedade organizam a sua existência material, produzindo 
alimentos, vestuário, moradia, estradas, meios de transporte e uma série de bens e serviços 
estabelecidos, de acordo com as relações de produção, como necessários ao bem-estar social 
e individual. Diante desse contexto, o presente estudo, realizado no âmbito do Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde) quis identificar o grau de 
importância que as ligações asfálticas têm como um dos fatores de desenvolvimento local 
e regional. Para isso, foram pesquisados os seis municípios do Vale Oeste do Alto Vale do 
Itajaí localizados na Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Taió, estado de Santa 
Catarina: Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Salete, Santa Terezinha e Taió. A 
metodologia aplicada se identifica como descritiva, quantitativa e qualitativa, utilizando-se da 
técnica bibliográfica e do procedimento metodológico monográfico, servindo-se de estatísticas 
para analisar dados e indicadores de desenvolvimento econômico e social. Com base no 
referencial teórico, tratar-se-á do desenvolvimento local e municipal observando as localidades 
de cada município em si. Destacar-se-á que os agentes locais, pessoas e famílias, precisam 
participar e compartilhar do projeto de transformação conscientes da realidade local para que 
os processos de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental possam acontecer de 
modo continuado e equânime (MILANI, 2003). Os resultados irão apontar, através dos dados e 
indicadores  de seis itens estatísticos pesquisados, bem como, da imagem do mapa rodoviário 
do Estado de Santa Catarina, com recorte para os seis municípios da ADR de Taió, que há 
necessidade urgente de completar as ligações asfálticas que faltam relacionadas aos municípios 
de Rio do Campo, Salete, Santa Terezinha e Mirim Doce, uma vez que esses municípios se 
mantêm relativamente isolados por estarem interligados por uma única rodovia asfaltada, com 
seu processo de desenvolvimento econômico e social praticamente estagnado.
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TRIBUTAÇÃO DE ENTIDADES fILANTRóPICAS - ESTUDO DE CASO: OBRA 
KOLPING ESTADUAL DE SANTA CATARINA

Daniela Sborz
danisborz@hotmail.com

Adalberto Andreatta
adalberto.andreatta@gmail.com

Este trabalho aborda o planejamento tributário da entidade Obra Kolping Estadual de Santa 
Catarina (OKE/SC), localizada na cidade de Rio do Sul, SC, e visa demonstrar como a filantropia 
traz economia no pagamento de tributos, devido os benefícios que são concedidos pelo Estado. 
O trabalho explica como funciona a tributação de uma entidade filantrópica e apresenta noções 
básicas sobre lucro real, lucro presumido, tributos, planejamento tributário, elisão, evasão e as 
obrigações acessórias que as entidades estão obrigadas a entregar. O objetivo foi elaborar uma 
comparação para apontar todos os benefícios e reflexos na carga tributária da entidade nas esferas 
federal, estadual e municipal. Outro objetivo foi identificar os requisitos estabelecidos por lei 
que enquadram uma empresa como entidade filantrópica. Através do comparativo das formas 
de tributação, visando a apuração pelo lucro presumido, podemos observar que é significativa a 
diminuição da carga tributária quando trabalhada corretamente, atendendo todas as obrigações 
das leis que regem as entidades filantrópicas. Levando-se em consideração o objetivo proposto 
no trabalho, que é o de identificar os aspectos tributários de entidades filantrópicas, utilizou-se 
o estudo de caso como metodologia. Após a apuração dos dados, verificamos que a entidade 
realmente ganha benefícios com a filantropia, pois sua carga tributária é reduzida e isso 
pode fazer total diferença dentro do resultado final de seu balanço patrimonial. Chegamos à 
conclusão do quanto é importante que as entidades filantrópicas cumpram com as regras e 
requisitos estabelecidos por lei, pois caso venham a perder o certificado de filantropia, vão 
ter que acarretar com uma tributação maior, perdendo os incentivos que são oferecidos pelo 
governo. Esses incentivos, muitas vezes, são cruciais para que a entidade continue prestando 
seus serviços à população.
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A ILUMINAÇÃO COMO ELEMENTO DECORATIVO

Joice Warmling
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James fernando Soteli
jamesfeso@hotmail.com

Giliandra Borges
giiliandra_borges@hotmail.com

A iluminação como elemento decorativo tem papel fundamental no conforto e bem-estar dos 
usuários do espaço, além de ter a possibilidade de ser um belo ou inusitado objeto de decoração. 
A iluminação tem o poder de qualificar o espaço, torná-lo mais adequado as suas respectivas 
funções, seja com uma iluminação geral, ou direcionado a algum elemento de destaque, ou 
ainda podendo ser o elemento de destaque, uma peça coringa no espaço da decoração. Com o 
objetivo de identificar os designers mais representativos na atualidade, que possuem produções 
com maior abrangência e caráter criativo e contemporâneo, fez-se um levantamento sobre as 
produções dos designers Philippe Stark, Tom Dixon, Ingo Maurer e a empresa MOOI. Estes 
foram selecionados pelo critério de terem maiores reproduções de suas peças em escala mundial, 
ou por terem obras inusitadas e diferenciadas que se destacam no mercado do design de 
interiores. Onde foram consideradas suas obras mais representativas. Para este trabalho vamos 
no ater apenas às representações de luminárias. Será apresentada uma análise das características 
de cada designer, avaliação dos conceitos aplicados em suas obras, os materiais que cada um 
costuma utilizar, qual o significado das obras criadas, qual a forma explorada em cada objeto. 
Serão apresentados protótipos realizados pelos alunos em sala de obras representativas. Ou, 
então, réplicas que se encontram no mercado atual de forma bastante difundida, inclusive em 
nossa região, diante da grande expressão e produção industrial destes designers, como uma 
forma de apresentar como o design criativo atinge os grandes mercados e pode estar acessível 
a grande parte da população.
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A RELAÇÃO DO DESIGN NO DESENVOLVIMENTO DO VISUAL 
MERCHANDISING

fernanda Ramos Melo
agaty.way@gmail.com

Aline da Silva
alinedasilva06@gmail.com

Thais Maria Del`sent
thais.delsent@hotmail.com

A cada ano o mercado apresenta inovações que provocam as mais diversas sensações em seus 
usuários. O desejo e o consumo são substantivos que caminham lado a lado, e estão impregnados 
ao indivíduo, cujo propósito, muita vezes, é adquirir algo que sacie seu desejo. Além do universo 
comercial emitido pelas telas de dispositivos diversos, a atual sociedade tem consigo o ato de 
passear. O passeio, ou uma breve visita ao shopping, propõe um meio de entretenimento, além 
de provocar desejos de consumo. Perante essa singularidade do ser humano, e o encantamento 
transmitido por vitrines disponíveis nas calçadas da cidade, compete aqui relatar a interferência 
do design dentro do sistema de varejo, conhecido como Visual Merchandising, e condicionar o 
design de interiores como meio de estudos neste seguimento. O visual merchandising advém do 
vitrinismo, que indica o ponto de venda de um determinado produto. A promoção deste produto 
é dado pela marca - branding, ponto de vista, ou meios de apresentação, e algum incremento 
retendo a atenção do usuário. Para isso, as competências dos designers são fundamentais 
nesse processo, criando aparatos e fortalecendo o ponto de venda. Portanto, este artigo propõe 
apresentar o conceito de visual merchandising, tanto quanto a importância do designer de 
interior para o projeto. Relatando assim, a metodologia utilizada no design e as etapas elucidadas 
sobre o desenvolvimento. Como relato, apresenta-se aqui duas lojas, cujo vitrinismo é sedutor 
e fortemente ativo para o consumo eminente do mercado. Neste retrato cabe inserir a condição 
da marca e meios do branding junto à pesquisa de consumidor, como condicionantes vitais para 
o processo. Por fim, propor a discussão como possíveis sobreposições de economia e vertentes 
do design.

Palavras-chave: Design. Branding. Visual Merchandising.
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BREVE RETRATO SOBRE O DESIGN DE INTERIORES NO BRASIL 
[EDUCAÇÃO E TRABALHO]
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A história do design condensa com a evolução da civilização, partindo da produção em série 
e, de fato, a multiplicação da informação pelos meios de mídia. As diversas especulações da 
história do design acabam apontando para a Europa e apresentado as escolas como Bauhaus 
e Ulm, que motivaram essa nova profissão. Ao lado do design, a arquitetura sempre esteve 
presente e condizente com as devidas evoluções e sobreposições da função. No entanto, a 
arquitetura, onde o espaço é o objeto de estudo, tende a ser melhor motivada pelo afazeres do 
design. Assim, tendo como âncora a arquitetura de interiores, onde a edificação ou a própria 
construção fica em segundo plano. A evidência do design de interiores vem da unificação 
de projetar artefatos tanto quanto a exploração do espaço. Em diversos países, o design de 
interiores é superior à função de melhorar e otimizar o ambiente. Assim, a Arte e a Ciência 
são itens que compõe o design de interiores. Desdobrando o universo do design de interiores, 
pode-se visualizar a economia, função e acabamento estético, bem como facilidade e satisfação 
das necessidades de seu usuário. O objetivo é criar, não perdendo o foco de questões óbvias de 
projeto. Em nível conceitual, a função do designer de interiores é assegurar o aspecto ambiental 
e eficiente para o usuário. As competências do designer consistem em aprender a aprender, boa 
comunicação, assimilar inovações e mudanças, trabalho autônomo e equipe; uso da tecnologia 
e senso crítico. Isso voltado para qualquer área do design, independente de sua metodologia de 
trabalho ou foco de atuação. No entanto, quando o retratando volta-se ao designer de interiores, 
além das competências indicadas acima, o profissional deve promover espaços funcionais 
e agradáveis aos usuários. O cuidado entre a harmonia interna do ambiente, com objetos de 
decoração, são fundamentais em seu projeto. Deste modo, o presente artigo apresenta o design 
de interiores em nível teórico, induzido por seus propósitos e fundamentos, numa reflexão 
distinta de educação e profissão. Este breve relato expõe a evolução do design de interiores, 
bem como a relação educacional. Aponta a lei de direitos autorais, legislação que ainda está 
em discussão, e a organização dada como associação que elucida de estatuto e código de ética 
pertinentes à devida área. Relata sobre o mercado de trabalho e suas expectativas com relação 
às mudanças econômicas e sociais. Por fim, a discussão sobre profissão e educação, a fim de 
propor novas visões e criar modelos de expectativas para os novos profissionais. E conjecturar 
as tendências sociais, formando um meio sólido de discussão através de incrementos plausíveis 
para a pesquisa.
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DE STIJL

Maria Laura Lima Meler
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O De Stijl surgiu em plena Primeira Guerra Mundial, na Holanda. O movimento nasce como a 
tentativa de criar uma arte nova e internacional, em um espírito de paz e harmonia. Os membros 
do De Stijl procuravam expressar um novo ideal de harmonia espiritual e ordem. Não se pode 
afirmar se o De Stijl foi um movimento que gerou uma revista ou uma revista que gerou um 
movimento completo, forte e inovador (suas datas e seus invólucros se confundem). O que 
podemos afirmar é que temos aqui a evolução e a dissolução do Neoplasticismo. Embora suas 
origens estejam nas artes decorativas, o movimento De Stijl desenvolveu uma ornamentação 
que refletia a influência do cubismo e rejeitava o artesanato em favor de um antinaturalismo 
geométrico. Entre seus colaboradores estavam Doesburg, Piet Mondrian, Gerrit Rietvield, entre 
outros. Um dos mais idealistas movimentos do século XX, o De Stijl (ou Neoplasticismo) foi 
um marco da arte moderna, o mais puro dos movimentos abstratos. As características do De Stijl 
são formas lineares ortogonais que se unem a retângulos de cores primárias. A racionalidade 
difundida pela De Stijl e também pela Bauhaus, tornou-se conhecida internacionalmente como 
uma opção para a arquitetura moderna. O Neoplasticismo holandês divulgou a arquitetura 
racionalista baseada na clareza e limpeza das formas. A Bauhaus de Walter Gropius também 
baseou suas ideias no racionalismo, adotando o uso de novos materiais como o vidro, o aço e o 
concreto, privilegiando a linha reta e as formas simples nos projetos, eliminando toda a decoração. 
A Bauhaus foi uma das maiores expressões do modernismo na arquitetura, além de pioneira na 
efetivação do design. O principal objetivo de Gropius era reunir a arquitetura, o artesanato e as 
artes, criando um novo estilo que refletisse sua época, enfocando funcionalidade, baixo custo, 
produção industrial, tanto na arquitetura quanto nos utensílios e móveis. O movimento De Stijl 
está presente em nosso cotidiano de tal forma que mal conseguimos imaginar.
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DIÁLOGOS PERSISTENTES
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Este trabalho trata de apresentação de projeto realizado para a disciplina de Mobiliário, no 
curso de Design de Interiores, em 2015, com o objetivo de planejar um conjunto de mesas, 
sendo uma lateral e uma de centro, dialogando entre si. A inspiração primeira foi de unir a 
arte ao design. Motivado pela criatividade e originalidade, buscou-se em Salvador Dalí e no 
movimento Surrealista, imagens e textos para subsidiar a criação do mobiliário em questão. 
A metodologia partiu de pesquisa bibliográfica e sites específicos que versam sobre o artista, 
a arte moderna, o Surrealismo e o Design de Interiores. Salvador Dalí, artista espanhol, é 
reconhecido como pintor, contudo, transitava por diversas áreas de criação, dentre cinema, 
design de interiores e de produtos. Dalí foi influenciado pelos estudos clínicos de psicologia, 
especificamente Freud, onde apropriou-se e registrou em suas obras à sua maneira, um realismo 
minucioso e ilusionístico. A relação de Dalí com o Design de Interiores perfaz a mesma relação 
audaciosa que tem com a arte, pois suas obras são perturbadoras, onde presentifica um real 
imaginário, o surreal. Isso pode ser constatado em “Rosto de Mae West”, obra que pode ser 
utilizada como apartamento Surrealista. O Surrealismo surge em meio ao contexto social e 
político moderno, contrariando o pensamento vigente da era da reprodutibilidade técnica. A arte 
surrealista demanda da vontade de conhecer e interpretar a realidade e dela participar. O que 
motivou Dalí foi o discurso da própria arte não como uma representação do real, mas como uma 
comunicação entre vida e inconsciente. Nesse sentido, a obra “Persistência da Memória” dialoga 
com elementos do mundo real e a atividade onírica expressada na deformação. O Surrealismo, 
as formas curvas e as cores vibrantes, foram elementos atrativos para desenvolver o projeto 
do mobiliário “Diálogos persistentes”. O resultado do projeto foi distinto, onde se conseguiu 
visualizar características do Surrealismo, da obra de Dalí, bom como, da subjetividade deste 
autor/criador.
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O PISO COMO ELEMENTO DECORATIVO E HISTóRICO: PISOS DA UNIDAVI 
50 ANOS

Angela Maria de Andrade Palhano
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Este trabalho apresenta pesquisa histórica e visual, partindo do estudo sobre o piso na decoração 
de interiores, relacionando este aos 50 anos da Unidavi. A história do piso na decoração de 
interiores remonta do feitio e uso da cerâmica no Egito antigo e nos mosaicos bizantinos, bem 
como, o uso da madeira, onde assoalhos e tacos constituem uma antiga prática construtiva, 
recorrente em casas de fazenda ou casarões coloniais. A pesquisa visual foi inspirada a partir do 
projeto “Chão que eu piso”, realizado por Paola Carvalho e Raissa Pena, em que produziram 
uma coleção fotográfica de pisos históricos registrados em viagens. A formação em Jornalismo 
e Design de Interiores proveram Paola e Raissa para a observação de elementos decorativos 
que passam, por vezes, despercebidos. Nesse sentido, iniciaram o projeto em 2013, registrando 
em fotografias os pisos de edificações, a princípio em Minas Gerais, estendendo-se a diversos 
lugares do mundo. A história de uma edificação pode ser observada através de sua arquitetura e 
no conjunto dos elementos decorativos, por via dos revestimentos, mobiliário, composição das 
formas, cores e texturas. A curiosidade nesse projeto propiciou relacionar pisos e história do 
lugar, como foi verificado através da pesquisa visual realizada nos espaços da Unidavi. No atual 
prédio da Unidavi, especificamente o Bloco A, datado de 1970, percebe-se variedade de pisos, 
entre madeira e cerâmica, formando ritmos e padronagens. Pode-se comprovar visualmente a 
permanência dos pisos originais, conforme as fotografias históricas, resultado que demonstra a 
relação do piso com os 50 anos da instituição. Além dos pisos históricos, o caminhar pela Unidavi 
oportunizou encontrar diferentes tipos de pisos, formando desenhos, composições e as visíveis 
marcas do uso e do tempo. O piso, além de revestimento, pode ser considerado testemunha do 
lugar e do tempo, pois o crescimento físico, a passagem histórica e o desgaste promovido pela 
constante movimentação de pessoas, são características de um lugar em transformação, mas 
que se preocupa com a preservação do seu patrimônio.
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50 ANOS UNIDAVI, UMA MARCA CONSTRUÍDA DE fORMA COLETIVA E 
PARTICIPATIVA
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O ano de 2016 entrou para a história do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí (Unidavi). A instituição completa 50 anos e datas especiais como esta geram, 
por costume, a criação de selos comemorativos. Um selo ou marca tão importante como esta 
precisa ser não apenas criada, mas pensada e projetada com técnicas de design e envolvimentos 
dos stakeholders (professores, funcionários, reitoria, coordenação, acadêmicos, egressos e 
comunidade). O processo criativo para a concepção da marca dos 50 anos da Unidavi iniciou com 
o P50, um evento criativo e colaborativo com o objetivo de coletar informações e subsídios para 
a criação de conceitos, estratégias e, por fim, a marca. Através de reuniões com os stakeholders 
indagou-se o grupo com perguntas como:  cite cinco adjetivos que representam a Unidavi; 
hoje, o que a Unidavi representa para você?; o que você espera da Unidavi para os próximos 
50 anos? Depois de diversas reuniões e a compilação das informações, chegou-se a cinco 
palavras-chave que tornaram-se tema da campanha: futuro, sucesso, amigos, conhecimento e 
reconhecimento. Com os resultados em mãos, um grupo menor, composto por profissionais de 
diversos segmentos, conheceu e interpretou os resultados do P50, o que serviu como base para 
a concepção do selo. Após discussões, apresentação de ideias e esboços, chegou-se ao conceito 
visual da marca. O passo seguinte foi o acabamento gráfico com uso de softwares apropriados. 
O resultado final é uma marca dinâmica e carregada de significados. Círculo: retrata a Unidavi 
como um ponto de irradiação de conhecimento e desenvolvimento, uma forma geométrica 
amplamente conceitual, onde se tem amigos e se define as áreas de ações e proteção. Um 
círculo fechado serve como barreira, como uma forma de restringir ações. Assim, optou-se pelo 
círculo aberto e sempre incompleto. Tríade: sempre muito presente nos mais variados níveis 
da sociedade: religião, política ou no direito. No ensino superior, a tríade aparece no Ensino, 
Pesquisa e Extensão e, como em outros níveis, não funcionam desassociados. Palavras-chave: 
durante as reuniões ouviu-se muitas pessoas, que participam, representam e esperaram algo 
da Unidavi. As opiniões são tão importantes ao ponto de utilizar as palavras mais expressivas 
no conceito da campanha dos 50 anos. Cores: a Unidavi vai além do azul. Ela representa um 
universo amplo de opções de cursos e profissionais. Assim, fez-se necessário o uso de uma 
paleta de cores que ampliasse as possibilidades de aplicações nos mais diversos materiais e 
meios a serem utilizados. Por fim, chegou-se a um selo que representa todos esses conceitos, 
que mostra o dinamismo da Unidavi e reforça o compromisso que a instituição tem com o Alto 
Vale e com os próximos 50 anos.

Palavras-chave: 50 anos Unidavi. Selo Comemorativo. Evento Criativo.
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A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO NOVO 
CóDIGO DE PROCESSO CIVIL

Marcelo Goss Pessoa
pessoa.marcelo689@gmail.com

Carlos Roberto Claudino Dos Santos
kako@unidavi.edu.br

O Novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar a partir de 18/03/2016, por força de 
seu artigo 1045, que fixou uma vacatio legis de um ano, efetuou uma mudança ideológica 
e estrutural no Código Vigente, revogou alguns institutos, modificou outros, acresceu novos, 
como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo entre as intervenções 
de terceiros, regulamentando o seu procedimento, como forma de assegurar a sua efetiva 
aplicação. Através de pesquisa bibliográfica analisaremos o procedimento de desconsideração 
da personalidade jurídica no novo código de processo civil, verificando se o instituto 
introduzido facilitará ou não as relações processuais ao inserir um terceiro, até então estranho 
na relação processual. Por tratar-se de instituto novo, com regras procedimentais próprias, agora 
expressada nos artigos 133 a 137 do Novo Código de Processo Civil, temos que irá facilitar a 
condução do processo e, assim, a aplicação do instituto de desconsideração da personalidade 
jurídica prevista no Artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Antes da vigência do novo Código, 
não tínhamos procedimento definido para incluir a pessoa dos sócios da sociedade empresária 
no processo, que figurava como parte apenas a pessoa jurídica e, posteriormente, alcançar tanto 
o patrimônio da sociedade empresária, quanto dos sócios, para o adimplemento da obrigação 
reconhecida na sentença de mérito, o que frustrava a efetividade da sentença, pois somente 
atingiria o patrimônio da empresa. O Novo Código, ao disciplinar a matéria, facilitou o pedido 
de desconsideração da personalidade jurídica, podendo ser requerida em qualquer momento do 
processo, com isso facilita muito a obtenção dos bens particulares dos sócios, para responderem 
no processo, dificultando muito a fraude contra credores. Caso a desconsideração seja objeto 
de pedido na inicial, os sócios ou a pessoa jurídica (no caso de desconsideração inversa) serão 
regularmente citados para integrar a lide, sem a necessidade de instauração de um incidente 
processual específico (NCPC, art. 134, §2º). Caso contrário, o incidente poderá ser instaurado 
em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 
fundada em título executivo extrajudicial, o que suspenderá o curso do processo até a decisão 
final do incidente (art. 134, caput e §§1º e 3º). Por esta razão, é necessário um aprofundamento 
no estudo sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de esclarecer 
aos profissionais do direito sobre esta inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, de 
modo a facilitar a sua plena utilização e a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva.

Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
Intervenção de Terceiros.
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A DIÁSPORA HAITIANA PARA O BRASIL NA óTICA DO DIREITO 
INTERNACIONAL

Charles Alexandre Porto
charlesaporto@gmail.com

O fenômeno da migração é uma realidade mundial, verificado em várias regiões do planeta, 
afetando a dinâmica político-social de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A questão 
alcançou seu ápice recentemente no Velho Continente, a ponto de angariar notoriedade nos meios 
de comunicação de massa, em detrimento do deslocamento evasivo de milhares de imigrantes 
do Leste Europeu para países como Grécia, Itália, Alemanha e Reino Unido. O processo de 
imigração acompanha a história do Brasil desde os seus primórdios, quando da chegada, por 
volta de 1530, dos primeiros colonizadores portugueses. O fluxo migratório se intensificaria, 
sobremaneira, a partir de 1818, com a chegada dos primeiros imigrantes não portugueses. Nos 
séculos seguintes, acorreriam às terras brasileiras os suíços, os alemães, além de eslavos, turcos, 
árabes, italianos, japoneses, entre outros. Hodiernamente, tem ganhado destaque no cenário 
nacional, por razões adversas, a imigração de coreanos, chineses e, de modo particular, de 
haitianos. O fluxo migratório de haitianos para o Brasil tem suscitado problemas de diferentes 
ordens para a sociedade brasileira: econômicos, psicossociais, jurídicos, entre outros. No que 
tange ao aspecto legal, uma das questões mais urgentes atrela-se ao fato de que, a maioria 
dos haitianos que migraram para o Brasil, pelo menos até recentemente, encontrava-se em 
situação irregular. Significa dizer que sua entrada no Brasil fere as disposições normativas que 
regulamentam o instituto do refúgio no ordenamento pátrio, especialmente a Lei 9.474 de 22 
de julho de 1997. Além disso, o pedido de refúgio apresentado pelos imigrantes haitianos às 
autoridades brasileiras, à primeira vista, não atende às clausulas de inclusão, tanto no que tange 
ao direito interno, quanto nos dispositivos internacionais, como o Estatuto dos Refugiados de 
1951 e o Protocolo de 1967. Vista sob esta perspectiva, a migração haitiana possui importantes 
imbricações de ordem jurídica. Neste ínterim, o objetivo do presente artigo é circunscrever 
o fluxo migratório de haitianos para o Brasil no âmbito do instituto jurídico do refúgio e sua 
regulação no direito pátrio e internacional.

Palavras-chave: Migração. Haitianos. Direito Internacional.
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A EQUIDADE DA ISONOMIA fRAGILIZADA PELOS COSTUMES

Edson Stofela
edsonstofela@gmail.com

Cheila da Silva dos Passos Carneiro
cheila@unidavi.edu.br

Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br

O presente artigo científico tem como objeto de estudo a equidade da isonomia fragilizada 
pelos costumes. Percebe-se que o direito está moldando constantemente as mudanças, advindas 
de direitos e garantias constitucionais pelo amparo de proteção à pessoa com deficiência, já 
conquistado pela equidade da isonomia. Isonomia esta, empunhada por ditames assecuratórios 
cerceados a vagas estabelecidas dentro dos concursos e das empresas. Assim, se define o 
marco aos tratamentos isonômicos daqueles selecionados a uma leal contestação. Tendo em 
vista o auxílio que, muitas vezes, é desigualmente imposto, em certos costumes, fragilizado às 
diversidades que a espécie humana apresenta, surge então a equidade constitucional. Em um 
sentido norteador, os costumes descrevem um hábito que enseja sua incontestável tradição. Por 
isso, o artigo implica que estes costumes, muitas vezes embotados em atitudes deploráveis, 
tenham respaldo nos mais diversos ramos do direito, no seu mais almejado cume. Essa isonomia 
dá ao portador de deficiência física ampla garantia de equidade e impõe previsão legal para 
aqueles que ainda insistem em se agarrarem aos costumes protecionistas e arcaicos, contrários 
aos direitos de inclusão por cotas, de até 20% aos deficientes. Serão abordadas questões 
pertinentes aos costumes tradicionais, individuais e, muitas vezes coletivos, como conjectura 
para a existência de uma fragilização dos costumes. O objetivo geral deste trabalho é transmitir 
um breve traçado sobre questões marcantes desta atual era, em direito aos tidos como desiguais. 
Muitas vezes, estas personalidades contrárias às conquistas dos deficientes, impõem fragilidades 
aos mesmos. Impedir o avanço destes modelos de preconceitos é, sem dúvidas, permitir que 
essa gente lutadora conquiste, muitas vezes, postos bem mais elevados que seus insistentes 
adversários não conseguem herdar. Salvaguardar direitos ordenados frente ao descaso que uma 
sociedade de risco traz é, sem dúvidas, atemorizante. Portanto, mostra-se que a fragilidade dos 
costumes está enraizada no compêndio dos direitos aos deficientes. Portanto, um diálogo de 
natureza jurídica, exímio na equidade da isonomia, é necessário. O método de abordagem é o 
indutivo, o método de procedimento é monográfico e a técnica de pesquisa é bibliográfica. 

Palavras-chave: Equidade. Isonomia. Costumes.
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A fUNÇÃO SOCIAL DAS NORMAS JURÍDICAS DIANTE DA 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

Alan Iago Kistner
alan_kis@hotmail.com

Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br

Giovane fernando Medeiros
medeiros.giovane@gmail.com

Diante da transformação social, faz-se necessário analisar o instituto da função social da 
norma jurídica diante do processo de constitucionalização do direito pautado pela sua evolução 
histórica, e o conceito da sociedade em que se estabeleceu. Analisando o procedimento que 
levou o direito a ser pensado a partir da sua função social subjetiva, através da sua efetividade 
e do impacto causado na sociedade em busca da harmonização e da paz social, em detrimento 
do bem-comum, conscientizando os cidadãos de suas obrigações e deveres com o Estado, assim 
como os deveres e obrigações do Estado perante seus formadores, estruturando-se assim no 
aclamado “Estado democrático de direito”. A teoria da função social do direito tem como uma 
de suas finalidades ser um instrumento hermenêutico de interpretação e de aplicação do direito. 
Por meio dela, se busca efetivar a norma jurídica e as decisões judiciais, através de mecanismos 
claros contidos na “Hermenêutica Funcional Estruturante”, numa análise transitiva dos processos 
humanos, resolvendo os conflitos sociais e entregando a cada um o bem da vida. Diante disso, 
o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de transformação funcional da 
norma jurídica, diante da aplicação correlata da norma constitucional que existe como fonte 
primária do direito, em busca de sua universalização. A metodologia a ser aplicada neste mister 
consistiu de pesquisa bibliográfica e doutrinária sobre as normas jurídicas, seus efeitos e sua 
aplicação dentro da sociedade, assim como no contexto histórico em que foram inseridas, e 
sua efetividade nos dias atuais. No respectivo trabalho procura-se explicitar informações 
concernentes ao tema, observando-se sempre a verossimilhança com sua respectiva presteza 
para o alcance do seu objetivo. Deste modo, como a função social das normas jurídicas, diante 
do processo de constitucionalização do direito, é um tema em constante desenvolvimento, o 
respectivo estudo não visa esgotar o tema, mas proporcionar uma análise metodológica do seu 
processo de desenvolvimento.

Palavras-chave: Função Social. Constitucionalização. Normas Jurídicas.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DOS IDEAIS DO MOVIMENTO SUL é MEU 
PAÍS

Márcio Staffen
staffen_sc@yahoo.com.br

Vanessa Inaiara de Assis Bayersdorfer
vanessabayersdorfer@gmail.com

Vanessa Isidoro
nessaisidoro@hotmail.com

O presente artigo busca explicar e demonstrar as razões pelas quais o movimento “Sul é Meu 
País”, criado nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 20 de outubro de 
1991, não possui a possibilidade de alcançar, efetivamente, seu intento separatista. É amplamente 
sabido da força retomada pelo movimento, após mais de 20 anos, entre a criação deste e a 
repercussão tomada nos dias atuais. Por esta razão, na elaboração deste trabalho, buscou-
se entender quais os limites que os ideais pregados pelo movimento separatista comportam, 
eis que se trata de assunto do mais pertinente interesse social. No entanto, aprofundando-se 
acerca dos motivos que embasam a prerrogativa separatista, nota-se que tal objetivo não poderá 
se concretizar, tendo em vista que contraria princípios e dispositivos constitucionais, e que, 
mesmo na remota hipótese de ser possível, causaria verdadeiro atrito entre a união indissolúvel 
dos estados brasileiros. Nota-se também uma flagrante ilegitimidade no tocante ao fato de o 
movimento não mais falar em separação, mas sim em autonomia, - para que não estivesse 
contrariando a cláusula pétrea contida no artigo 60, § 4º, inciso I da CRFB/1988 - vez que, 
mesmo adotando tal expressão, o intuito de separação também está presente na autonomia, pois 
separação - neste caso - significa deixar de fazer parte de determinada federação, criando-se outra, 
e a autonomia significa exercer determinada competência dentro de uma unidade autônoma: ou 
seja, abolindo a forma federativa do estado brasileiro, o que torna tudo novamente contrário 
ao que a Constituição Federal de 1988 preceitua. Observa-se ser de grande relevância abordar 
este tema, pois, diante do atual cenário político do Brasil - e, em que pese o movimento afirmar 
que não possui qualquer envolvimento político - constata-se que foi justamente neste momento 
que o movimento ressurgiu, ganhando força e destaque perante o inconformismo social. 
A metodologia utilizada para a elaboração do presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica, 
e também foram realizados contatos, através da troca de e-mails com o grupo separatista, a 
fim de que fossem esclarecidos alguns pontos controversos acerca dos ideais defendidos. Os 
resultados obtidos permitem compreender que, embora o Movimento “Sul é Meu País”, em si, 
seja legítimo, os ideais apregoados pelo movimento revelam-se de inteira inconstitucionalidade, 
tendo em vista que, analisando de qualquer ponto todas as razões do movimento, conclui-se que 
a separação pretendida não será possível, pois a união indissolúvel dos estados é cláusula que 
comporta característica pétrea no ordenamento jurídico brasileiro, e ademais, ainda que assim 
não o fosse, não se verificam elementos determinantes que pudessem embasar que a separação 
intentada resolveria todos os problemas sociais existentes no Brasil; ou seja, não será através da 
separação dos estados que determinados problemas deixarão de existir.

Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Sul é Meu País. Cláusula Pétrea.
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A INfLUÊNCIA DO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO-SOCIAL 
BRASILEIRO SOBRE O MOVIMENTO “SUL é MEU PAÍS”

Márcio Staffen
staffen_sc@yahoo.com.br

fernanda Bertelli
nanda-brtll@hotmail.com

Este artigo tem por objetivo esclarecer como e de que forma o Movimento “Sul é Meu País” 
vem sofrendo influência do atual cenário político-econômico-social brasileiro, tendo em 
vista a recente retomada dos ideais separatistas. Revela-se de evidente coincidência que este 
movimento, que hoje conta com mais de vinte anos de existência, tenha ressurgido somente 
agora, no mesmo instante em que o Brasil vive um momento delicado de sua história: a crise 
política que se instalou no país, com todas as consequências econômicas e políticas daí advindas. 
É de peculiar observância que este movimento, que surgiu no ano de 1991, havia estagnado 
seus ideais após certo período, sendo até mesmo possível afirmar que o movimento separatista 
havia caído no esquecimento do senso comum brasileiro como um todo. No entanto, agora, 
diante da presente realidade brasileira, que enfrenta a maior - senão a mais expansiva - crise 
política de todos os tempos, o movimento “Sul é Meu País” voltou à sua posição, pregando 
novamente seus ideais separatistas, o que se denota como um possível envolvimento dos fatos 
que vêm ocorrendo no Brasil sobre o movimento. Isto porque, é notável que a atual conjectura 
do cenário político-econômico-social brasileiro, além de trazer grande influência, trouxe ainda 
mais força e interesse por parte do movimento para que o intuito separatista de fato ocorra. 
Questões anteriormente suscitadas pelo movimento parecem, agora, vir ao encontro do mesmo, 
já que a realidade brasileira não demonstra outro norte senão o do incômodo social com 
situações políticas e econômicas que vêm sendo, constantemente, alvo de críticas e infindáveis 
discussões no meio social. A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi a 
pesquisa bibliográfica, com a abordagem dos intuitos defendidos pelo movimento, e também 
como este cenário atualmente vivenciado pelo Brasil estaria, de alguma forma, influenciando 
na força adquirida por este movimento separatista. Os resultados obtidos permitem concluir 
que a atual realidade do cenário político-econômico-social do Brasil exerceu e continua 
exercendo, efetivamente, grande influência sobre o “Movimento Sul é Meu País”, pois constata-
se que o inconformismo social parece confundir-se com os ânimos de separação pretendida 
pelo movimento, o que, de qualquer análise, estaria contrariando os preceitos e dispositivos 
constitucionais que impedem que a dissolução dos estados ocorra, tendo em vista que o clamor 
social não está examinando minuciosamente que a pretensão separatista do movimento é, sem 
sombra de dúvidas, inconstitucional, razão pela qual, o presente trabalho irá fazer isto, trazer 
ao conhecimento do público em geral que é preciso analisar a estrutura do que é apresentado 
às pessoas todos os dias, para somente então, decidir se determinadas pretensões irão eliminar 
todas as questões sociais pendentes de solução no Brasil.

Palavras-chave: Influência. Sul é Meu País. Inconformismo Social.
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO 
SOCIAL?

Beatriz freitas Boeira
beatrizfboeira@hotmail.com

O presente trabalho tem como objeto “a institucionalização do idoso: inclusão ou exclusão 
social?”, sob o prisma da dignidade da pessoa humana. Estuda-se o conceito, contextualização 
social e legal do idoso como cidadão de direito numa perspectiva histórica. A seguir, observa-
se o princípio do direito a uma vida digna, contemplada na Constituição de 1988, bem 
como no Estatuto do Idoso e nas políticas públicas. O trajeto percorrido pelo idoso até sua 
institucionalização é penoso, fruto do desequilíbrio atual nas relações familiares, incutindo 
muitas vezes no próprio idoso o sentimento de não pertença àquele grupo que deveria protegê-
lo. A vida em uma instituição de longa permanência é cara e com sérios indicativos de exclusão 
social, dentre eles a perda gradativa da individualidade, o abandono familiar, ficando o idoso 
segregado, condenado a uma vida isolada, silenciosa e introspectiva à espera da morte. A 
população brasileira está envelhecendo e cabe um enfrentamento dos diversos segmentos da 
sociedade para que a institucionalização ocorra em último caso. Essa é uma situação que deve 
ser resolvida com a reunião dos esforços dos governos, da sociedade e da família. Observa-se 
que muitos dos idosos que estão em asilos poderiam ser mantidos em seu ambiente sociofamiliar, 
se existissem estruturas como centros-dia, casas-lar, serviços voluntários domiciliares, oficinas 
abrigadas, dentre outros tipos de atendimento voltados para seu domicílio, mantendo-o junto 
com sua família, o que ajudaria, e muito, no aspecto afetivo, que é muito importante. E para 
que os idosos que vivem em asilos não se sintam excluídos da sociedade, se faz necessário o 
desenvolvimento de atividades ocupacionais e interinstitucionais, como atividades recreativas, 
culturais e laborativas, facilitando as visitas de familiares e amigos, promovendo atividades e 
eventos que impliquem um fluxo constante de trocas materiais, humanas e simbólicas com o 
mundo exterior ao asilo e com a comunidade do entorno.

Palavras-chave: Idoso. Institucionalização. Exclusão Social.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

132 

A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E A EfETIVIDADE DOS DIREITOS 
SOCIAIS

Carla floriano
carla.floriano@yahoo.com.br

Regiane Nistler
regianenistler@outlook.com

No que tange aos direitos sociais, a amplitude dos temas inscritos no art. 6º da Constituição 
deixa claro que respectivos direitos não são somente os que estão enunciados nos artigos 
7º, 8º, 9º, 10 e 11. Eles podem ser localizados, principalmente, no Título VIII - Da Ordem 
Social, artigos 193 e seguintes. Os direitos sociais têm por objetivo garantir aos indivíduos 
condições materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos, por isso, 
tendem a exigir do Estado uma intervenção na ordem social que garanta os critérios de justiça 
distributiva. Assim, diferentemente dos direitos à liberdade, se realizam por meio de atuação 
estatal com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais. Judicializar a política, em síntese, 
é quando o Judiciário trata de questões e efetiva direitos que não lhe competem na condição de 
poder subsidiário, pois se tratam de tarefas a serem exercidas e efetivadas por políticas públicas 
do Poder Executivo e abordadas pelo Congresso Nacional como, por exemplo, o acesso a 
medicamentos pela população e até mesmo a conquista de uma vaga em escola da rede pública 
de ensino. Ainda, o fenômeno é amplamente discutido e muito criticado, dada a separação dos 
três poderes e a clara distribuição de competências. Todavia, sem perder a crítica em relação 
ao tema que é relevante e importante nesse tempo, é preciso abordar a problemática de estar 
a judicialização da política servindo de grande instrumento de efetivação de inúmeros direitos 
sociais, objetivo deste trabalho, no qual foi possível perceber, a partir dos resultado parciais 
obtidos, que ela pode estar servindo de caminho para o cumprimento das promessas do Estado 
Democrático de Direito na Carta Magna de 1988, no que tange aos direitos de natureza social. 
A metodologia utilizada é a pesquisa normativa (Constituição Federal de 1988, leis, etc.) e 
doutrinária.

Palavras-chave: Judicialização da Política. Efetividade. Direitos Sociais.
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A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO E O ABORTO MORAL PATERNO

Nilo Poffo Junior
nilo@tjsc.jus.br

Este trabalho pretende, através de método dedutivo, e na pesquisa bibliográfica, realizar breve 
análise e fomentar a discussão acerca da legalização do aborto, bem como do papel do genitor 
no âmbito legal e moral. Segundo Fernando Capez, “considera-se aborto a interrupção da 
gravidez, com a consequente destruição do produto da concepção. Consiste na eliminação da 
vida intrauterina”. O bem jurídico tutelado se concentra no direito à vida do nascituro e, em 
segunda análise, o direito à vida da gestante, sua incolumidade física e psíquica. Sendo assim, 
é de consenso comum a tipificação prevista no Art. 125 do Código Penal - “Provocar aborto, 
sem o consentimento da gestante”. Não merece mesma sorte os demais artigos afetos ao tema. 
A dignidade da Pessoa Humana é previsão da Constituição Federal de 1988 em seu Art. 1º, 
III. Além disso, os direitos individuais e coletivos elencados no Art. 5º, garantem a igualdade 
entre homens e mulheres. A gestante, mulher grávida, que tem a experiência personalíssima 
de carregar em seu ventre o resultado da concepção, é quem tem o laço mais próximo com 
este. Nesta seara construímos a afirmação de que se é a gestante quem detém a relação mais 
próxima com o produto da concepção, logo, a opção por não prosseguir com essa relação, deve 
ser liberdade dessa mulher, respeitados os princípios constitucionais que regem o Brasil, dentre 
eles a separação entre Estado e Igreja. Sendo assim, urge abordar o que definimos como Aborto 
Moral Paterno. Em que pese o genitor, na maioria dos casos em que se cogita ou se realiza um 
aborto, não é agente ativo do tipo penal. Ele de fato pratica esse aborto, conjuntamente com a 
gestante ou até mesmo de forma unilateral. A grande diferença neste campo, é que no caso da 
mulher, a prática do aborto é penalmente tipificada, e o desaparecimento moral perpetrado pelo 
homem não. Nosso Código Penal onera exclusivamente a mulher com a carga da prole. Segundo 
o Censo 2010 do IBGE, na composição da família brasileira, 16,2% são compostas de mulher 
sem cônjuge enquanto apenas 2,4% representam homens sem cônjuge. A grande discussão 
em torno da legalização da aborto, ou sua manutenção, no Código Penal, gira em torno das 
profundas consequências sociais que uma ou outra medida têm. Existem teorias sólidas que 
apontam uma relação preponderante entre a legalização do aborto e a diminuição nas taxas de 
criminalidade. Nosso país precisa avançar essa discussão em aspectos pautados pelo bem-estar 
e pacificação sociais, com critérios bem definidos dentro do âmbito da legalidade e do direito, 
levando em consideração os aspectos médicos e sociológicos envolvidos. Este protagonismo se 
encontra em nossas mãos nesse momento.
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A NOVA REGRA (85/95 PONTOS) NAS APOSENTADORIAS, SUAS REGRAS E 
INfLUÊNCIAS NOS BENEfÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

fernando franklin de Campos
ffdecampos@gmail.com

Claudio Luis Zimmermann
advogado.claudioz@gmail.com.br

Natalia Zimmermann
nathyzim.z@gmail.com

Na busca de uma sociedade mais justa, o governo federal decidiu criar mecanismos para a 
possibilidade de afastamento do fator previdenciário, temido e odiado pelos pré-aposentados, 
e que vem dilacerando o valor das aposentadorias desde sua criação pela Lei 9.876, em 26 
de novembro de 1999. A Lei nº 13.183, de 04 de novembro de 2015, convertida da Medida 
Provisória nº 676, de 17 de junho de 2015, trouxe inovações no tocante à aplicação ou não do 
fator previdenciário nas aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), ora administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo de grande 
importância a compreensão destas regras pelos beneficiários, no intuito de melhor planejar suas 
aposentadorias e rendas, optando pela concessão mais vantajosa. Assim, de suma importância 
se vê esclarecer o que é o Fator Previdenciário e seus efeitos na renda das aposentadorias; 
sistematizar as condições legais da Regra 85/95, pontos e seus efeitos na renda das aposentadorias; 
afastar os enganos comuns, em especial quanto à obrigatoriedade de aplicação da nova regra 
previdenciária; orientar a sociedade e beneficiários quanto à possibilidade de afastar o fator 
previdenciário, em decorrência da nova regra 85/95 pontos; e, demonstrar, de maneira clara, os 
efeitos financeiros do fator previdenciário e da Regra 85/95 pontos. Será utilizada linguagem 
acessível e de fácil compreensão, por meio de slides, folders e outros instrumentos tecnológicos 
que facilitem a desmistificação do tema. Ademais, dentro do tempo disponível, demonstrar 
com casos práticos inominados, os efeitos financeiros com a aplicação ou não da Regra 85/95 
pontos em benefícios previdenciários. Com a aplicação das técnicas e apresentação ao público, 
pretende-se trazer uma visão mais clara e simples da Regra 85/95 que afasta o fator previdenciário 
das aposentadorias. Ao final, os interessados deverão compreender os pressupostos legais para 
aplicação da regra, seus efeitos na renda dos benefícios previdenciários e a progressão de pontos 
que dispõe o §2º do art. 29-C da Lei 8.213/91 nos próximos anos.
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E A OMISSÃO E INEfICIÊNCIA DO 
ESTADO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE INfRATOR

Alvaro Kuster
alvaro.jur@hotmail.com

Joseane Laurindo
joseane@unidavi.edu.br

O presente trabalho de curso tem como objeto a redução da maioridade penal. A Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem 
a proteção integral à população infanto-juvenil reconhecendo uma gama de direitos e garantias 
fundamentais, dentre eles, nota-se a prerrogativa da inimputabilidade penal. Todavia, tendo 
em vista o crescimento exponencial da criminalidade juvenil e o clamor público pela redução 
da maioridade penal, os legisladores buscam uma solução rápida e, ao mesmo tempo política, 
que é a alteração do texto constitucional para reduzir a maioridade penal e, por consequência, 
enrijecer o tratamento do Estado para com os jovens em conflito com a Lei, dando o esperado 
anestésico social. Em contrapartida, tem-se, ainda, a situação da omissão e ineficiência do Estado 
no que tange à ressocialização do adolescente infrator. Assim, quiçá, a redução da maioridade 
penal não seja a decisão mais escorreita para diminuir ou, até mesmo, acabar com criminalidade 
juvenil, sobretudo, diante da falência do sistema penitenciário brasileiro e da precariedade nas 
políticas públicas relacionadas à população menorista. O tema escolhido tem por objetivo geral 
investigar e demonstrar, de forma técnica, aos leitores, se a redução da maioridade penal é, ou 
não, a solução para a criminalidade menorista, tendo em vista a omissão e a ineficiência do Estado 
na ressocialização do menor infrator. Os objetivos específicos são: a) demonstrar a evolução 
histórica da legislação voltada ao adolescente infrator; b) explicar a forma de responsabilização 
do adolescente infrator e quem é considerado adolescente, o que é ato infracional e explanar 
quais são as medidas aplicáveis ao adolescente em conflito com a lei, bem como explanar as 
propostas de emendas à Constituição Federal acerca da redução da maioridade penal e suas 
limitações constitucionais; c) analisar o conceito de inclusão criminal e a (in)eficácia do sistema 
prisional brasileiro e, por fim, explorar as políticas públicas voltadas ao adolescente infrator. 
Na delimitação do tema, levanta-se o seguinte problema: a redução da maioridade penal é a 
solução para o fim da criminalidade menorista, tendo em vista a omissão e ineficiência estatal 
na ressocialização do adolescente infrator? Para o equacionamento do problema levanta-se a 
seguinte hipótese: a) supõe-se que a redução da maioridade penal não seja a solução para o fim 
da criminalidade menorista, tendo em vista a omissão e ineficiência estatal na ressocialização 
do adolescente infrator. O método para elaboração do presente trabalho é o indutivo e, como 
método de procedimento, recorre-se ao monográfico. Utiliza-se a pesquisa bibliográfica para o 
levantamento de dados. A revisão bibliográfica foi compilada em obras doutrinárias de autores 
renomados no mundo jurídico, juntamente com informações legislativas, artigos, etc.

Palavras-chave: Maioridade Penal. Ressocialização. Omissão e Ineficiência do Estado.
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A RELAÇÃO DA EMPATIA COM OS DIREITOS HUMANOS

Natalia Zimmermann
nathyzim.z@gmail.com

Daniel foschetti Gontijo
gontijo.daniel@gmail.com

O trabalho em questão se propõe a abordar a utilidade, a conceituação e a importância da empatia 
em relações dentro de uma sociedade, bem como analisar as diversas maneiras como tal forma 
de interação social influencia o mundo das leis e do Direito em geral e, mais especificamente, 
o âmbito dos Direitos Humanos, os quais não poderiam ser positivados (ou sequer percebidos) 
caso o ser humano não possuísse, em si, a capacidade de possuir um sentimento de semelhança 
e compaixão com os outros de sua espécie. Para tal, utilizam-se exemplos e referências dos 
tempos mais remotos da humanidade, quando o ser humano ainda estava em processo de 
desenvolvimento da vida em sociedade, até os dias atuais. Neste trabalho, a proposta é, através 
da leitura e compreensão de artigos científicos e obras clássicas ou modernas acerca do tema, 
apresentar a ideia de que a compreensão dos direitos humanos depende do estabelecimento de 
uma linha de empatia entre as partes em interação, surtindo efeitos em cada uma delas, para que 
estes direitos possam ser efetivamente consolidados e, assim, garantidos - por exemplo, quando 
um juiz, diante de determinado caso, identifica-se com o sujeito e adquire o sentimento de 
proximidade e compaixão (a empatia). Assim, ele se torna um “instrumento” para a apreensão 
do problema que deve solucionar. Desta forma, trata também, como argumento e método de 
comprovação do uso da empatia, sobre neurônios específicos do cérebro humano, caracterizados 
como “neurônios-espelho” - nome dado em função de sua capacidade de compreender não só 
a ação executada por um indivíduo em particular, mas também por um próximo a ele, desta 
forma, “refletindo” as ações do outro para que possa responder àquele estímulo. Como ainda 
se trata de um estudo em desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento, não é viável apontar 
resultados finais específicos.

Palavras-chave: Empatia. Direitos Humanos. Sociedade.
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A RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL

Vinícius Zamboneti
vinicius.zamboneti@gmail.com

Pablo Steffen
pablo@bca.adv.br

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma breve abordagem acerca da relevância da 
palavra da vítima mulher nos crimes contra a dignidade sexual. Na sociedade hodierna, este 
tema ganha especial relevância, pois os crimes contra a dignidade sexual, segundo pesquisas, 
afligem e causam receio para uma boa parte da população brasileira, especialmente do sexo 
feminino, e a orientação interpretativa das jurisprudências recentes, relacionadas com as 
vítimas destes atos ilícitos, enseja um estudo específico. Para isso, em um primeiro momento, a 
pesquisa traz uma sucinta abordagem da presente orientação jurisprudencial sobre o tema, que 
oferece especial relevância ao testemunho da vítima, num patamar muito mais alto que o de 
outras evidências, além dos argumentos favoráveis a esta linha de pensamento. Na sequência, o 
trabalho dedica-se a explorar os argumentos desfavoráveis aos julgados reiterados em questão, 
além de relatar um estudo do caso-paradigma de Steven Avery, um homem estadunidense que foi 
condenado por um crime contra a dignidade sexual que nunca cometeu. Por fim, são apontadas 
as considerações finais sobre o tema, sugerindo uma visão ponderada dos argumentos e uma 
aplicação conjunta dos princípios e valores mencionados, em busca de justiça. Pretende-se 
oferecer conclusões que evidenciem a importância dos objetos jurídicos tutelados pelas normas 
penais e dos princípios que instituem o processo penal pátrio. O ramo de estudo foi na área do 
direito processual penal, e direito penal material. Desta forma, será explanado sem o intuito de 
esgotar o tema, a aplicação do princípio do devido processo legal; ampla defesa; contraditório; 
presunção da inocência e “prova tarifada”.
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A SELETIVIDADE DO DIREITO PENAL

Bianca Luiza André
bianca2009luiza@hotmail.com

Eduardo Luís André
dudaandre@outlook.com

Patricia Pasqulini Phillippi
philippi@unidavi.edu.br

O presente trabalho de curso tem como objeto o minimalismo penal e sua proposta garantista. 
Apresentando os principais modelos ideológicos para a solução dos conflitos enfrentados 
pela sociedade quando o assunto é criminalidade. Os movimentos ideológicos buscam travar 
determinadas discussões que demonstram os extremos do direito penal: o abolicionismo, com o 
desaparecimento do sistema penal; o movimento de lei e ordem, fazendo com que a sociedade 
seja educada com a aplicação máxima das penas, apresentando assim uma resposta satisfatória 
a toda a criminalidade moderna e; o direito penal mínimo, pautado na ideia de que somente 
aqueles bens que sejam de extrema necessidade e vitais ao convívio em sociedade devem receber 
a intervenção do sistema penal. O estudo apresenta os efeitos das penas cruéis até a aplicação da 
prisão, demonstrando a ineficácia do sistema penal para a ressocialização do condenado, o qual 
sofre junto com a sociedade os efeitos dessa privação de liberdade, destacando como causa da 
desordem os fatores sociais que levam o homem ao abismo, buscando preencher o vazio que 
o Estado lhe proporciona no meio do crime. Os delinquentes são furtados de direitos sociais 
indispensáveis a uma vida digna, encontrando no lado obscuro as respostas para esse descaso. O 
método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o 
monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo 
de estudo é na área do Direito Penal e Direito Constitucional. Nas considerações finais, será 
demonstrado que os meios jurídicos devem sofrer drásticas mudanças. O sistema penal deve ser 
encarado como um mecanismo de suporte ao Estado, como forma de tranquilizar a sociedade 
com a prevenção e punição de crimes considerados de alto grau de reprovabilidade, e aqueles 
ilícitos que já fazem parte do rol de crimes/contravenções que são aceitos devem ser extraídos 
e abolidos ou adotados pelos demais ramos do ordenamento jurídico.

Palavras-chave: Direito penal do equilíbrio. Garantismo. Seletividade.
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A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO QUE CONHECEU DO CONTEÚDO DA 
PROVA ILICITAMENTE PRODUZIDA

Ariane Aline Zülow
zulow.ari@gmail.com

Pablo franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br

O presente trabalho de curso tem como objeto a suspeição do magistrado que conheceu do 
conteúdo da prova ilicitamente produzida. A prova no direito processual penal é a responsável 
pela reprodução ou aproximação dos fatos pretéritos, buscando demostrar a existência ou não 
de um fato definido como crime, devendo, portanto, ser produzida de acordo com os ditames 
constitucionais, razão pela qual o ordenamento jurídico brasileiro veda, em regra, a utilização 
de provas obtidas por meios ilícitos no processo, bem como determina o seu desentranhamento 
dos autos. Todavia, o desentranhamento não é o bastante, pois, muito embora a Carta Magna de 
1988 traga a previsão de um juiz imparcial, tal não é alcançado se o magistrado que conheceu 
de uma prova ilícita proferir sentença, uma vez que, em que pese haja o seu desentranhamento 
físico, não há como se negar que esta prova já tenha contaminado a psique do julgador, isso 
porque, julgar não é algo matemático ou físico, e sim convencimento que, por sinal, deve ser 
motivado. Dessa maneira, o Congresso Nacional, em 2008, aprovou o §4º do art. 157 do CPP, 
segundo o qual, o magistrado que declarar a prova inadmissível não poderá proferir sentença ou 
acórdão, o que na doutrina foi denominado de “teoria da descontaminação do julgado”. Ocorre 
que o Presidente da República, à época, vetou o citado dispositivo por razões de celeridade 
processual. O método de abordagem utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o 
indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através 
da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo são as áreas do Direito Processual 
Penal e Constitucional. Nas considerações finais verifica-se que, muito embora, o Chefe do 
Poder Executivo tenha vetado o §4º do art. 157 do CPP, tendo em vista os princípios/regras 
consagrados pela Carta Política de 1988, notadamente da imparcialidade judicial, a necessidade 
de afastar o magistrado que teve contato com a prova ilícita é imperioso, uma vez que decidir 
reúne um conjunto de fatores psicológicos, logo, patente é a sua suspeição.
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A TUTELA JURISDICIONAL E OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO 
DOS CONfLITOS

Carlos Roberto Claudino dos Santos
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Rafael Darolt Strelow
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Débora Maria Nagel
deboranagel@outlook.com

O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca da tutela jurisdicional e os meios 
alternativos de solução dos conflitos. Sabe-se que a civilização humana, mesmo antes da 
criação do Estado, já possuía maneiras de resolver as contendas, utilizadas até nos dias atuais 
como equivalentes jurisdicionais. Observa-se que o conflito é inerente à concepção de vida 
em sociedade, assim, as sociedades ao longo das eras desenvolveram meios para preservar as 
relações entre as pessoas. Anteriormente ao advento do Estado, os seres humanos utilizavam a 
autotutela ou a arbitragem como métodos para resolver os conflitos, surgidos pelas divergências 
ocorridas. A ascensão do Estado fez surgir a tutela jurisdicional, porém, as formas alternativas 
para solucionar as lides também se desenvolveram, e hoje são dispositivos importantes que 
auxiliam a jurisdição. A jurisdição como atribuição do Estado proporcionou aos homens maior 
segurança na solução dos conflitos e melhor alcance da pacificação social. Acerca da tutela 
jurisdicional, pretende-se discorrer quanto à conceituação, evolução histórica e os princípios que 
a norteiam. Dentre os meios alternativos de resolução dos conflitos, pretende-se discorrer acerca 
da sua importância e sua efetividade, estando entre eles a mediação, conciliação, arbitragem e 
negociação, com especial ênfase na mediação e conciliação, temas com certa importância no 
novo código de processo civil de 2015. O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi 
o dedutivo e o método de procedimento foi monográfico. O levantamento de dados foi através 
da técnica de pesquisa bibliográfica. As considerações finais aludem a importância do tema 
dentro de suas várias esferas, trazendo o ponto principal entre elas.
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AGRAVAMENTO DO RISCO E A PERDA NO CONTRATO DE SEGUROS DE 
AUTOMóVEIS

Jonathan Rafael Andrade
andradeh69@hotmail.com

Pablo Stefen
pablosteffen@unidavi.edu.br

Hoje em dia, fazer um seguro se tornou uma questão necessária, seja para segurar bens, coisas 
ou pessoas. O seguro cada vez mais vem se difundindo entre a população. O grande volume de 
automóveis circulando no país e o aumento da criminalidade são outros fatores da importância 
de se ter um seguro de automóvel. Porém, por muitas vezes, o consumidor acaba não sendo 
devidamente esclarecido ao contratar o seguro para seu automóvel, principalmente no tocante 
das cláusulas restritivas e limitativas presentes nestes contratos. A presente pesquisa teve como 
principal objetivo a interpretação jurídica das cláusulas restritivas de direito existentes nos 
contratos de seguro de automóveis, o cabimento e a validade das mesmas perante o Poder 
Judiciário, além de alertar sobre os direitos e deveres dos segurados consumidores perante 
as condições gerais da apólice do contrato de seguro. A interpretação dos aspectos gerais do 
contrato de seguro perante o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, sendo o 
mesmo classificado como um contrato de adesão perante existência da relação de consumo 
entre segurado e seguradora. Constatado que as limitações impostas nas condições gerais da 
apólice, do ponto de vista do Poder Judiciário, não há um entendimento padronizado, sendo por 
vezes determinada a existência de cláusula abusiva e, por outras, sua inexistência. A pesquisa 
fundamenta-se na legislação, doutrina e jurisprudência, através do método dedutivo. É também 
disponibilizado ao final do trabalho um glossário baseado nas condições gerais de uma apólice 
de seguro de automóvel com os principais termos e sua respectiva definição para melhor 
compreensão das expressões utilizadas nestes contratos, bem como a circular da SUSEP que 
dispõe sobre a estruturação mínima das condições contratuais. O presente trabalho fundamentou-
se na legislação, doutrina e jurisprudência, através da utilização do método dedutivo
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ÁLCOOL, DIREÇÃO E O RESULTADO INCRIMINADOR: CULPA OU DOLO?

Patrinny Kammers Bizatto
patrinnyk.bizatto@hotmail.com

Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br

De acordo com o Relatório sobre a Situação Global da Segurança no Trânsito/2015, da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o trânsito é considerado um problema de saúde pública, 
já que está associado às principais causas de mortes e lesões no mundo, vitimando mais de 1,25 
milhões e lesionando até 50 milhões de pessoas ao ano, sendo que, 90% destas vítimas estão em 
países em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo relatório apresentado na 2ª Conferência 
Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, no perímetro urbano 24,3% dos brasileiros 
admite dirigir logo após consumir álcool, sendo que este percentual aumenta para 30,4% nos 
perímetros interioranos. O presente resumo tem como objetivo relacionar o consumo alcoólico 
e a condição de culpa ou dolo em acidentes de trânsito. Para diminuir os índices relacionados 
ao álcool no trânsito temos a Lei 12. 971/2014, conhecida como Lei Seca, proibindo o consumo 
por condutores de veículos. Nota-se, atualmente, que os acidentes de trânsito ainda são muito 
polemizados no que se refere à tipificação criminal, havendo desencontro entre o Código Penal 
e o Código de Trânsito. O primeiro aponta duas possibilidades de conduta do agente: dolo ou 
culpa, e, o segundo, admitindo-se apenas a conduta culposa. Com base no Artigo 18, Inciso I, do 
Código Penal, a modalidade dolosa possui dois elementos de representação, sendo eles o dolo 
direto (quando o agente quer cometer a conduta descrita no tipo, isto é, a conduta é motivada 
por alguma finalidade), e o dolo eventual (quando o agente assume o risco de produzi-lo, ou 
seja, o resultado querido é diverso, mas prevendo que o resultado irá ocorrer, assume o risco de 
causá-lo). A culpabilidade, conforme o inciso II do mesmo artigo, o agente dá causa ao resultado 
por negligência (omissão, inércia em face de uma conduta esperada), imprudência (conduta 
apressada, sem cautela) ou imperícia (inaptidão, ignorância, falta de conhecimento). Diferente 
do dolo, na culpa não há vontade de realização do tipo, mas, acaba por dar origem ao resultado 
antijurídico por desvio de padrões sociais. No tocante aos crimes dolosos em direção de veiculo 
automotivo, a aplicação é do Direito Penal. Já nos crimes culposos, a aplicação é do Código de 
Trânsito Brasileiro. Daí a necessidade de se perquirir as condutas para o enquadramento típico 
adequado e enquadrando método de pesquisa indutivo e a técnica biogenética.
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ALIENÇÃO fIDUCIÁRIA IMPURA E SUA SUJEIÇÃO AOS EfEITOS DA 
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL: A NOVA RETóRICA COMO ALTERNATIVA

Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br

Carlos Roberto Claudino dos Santos
kako@unidavi.edu.br

Pablo franciano Steffen
pablo@bca.adv.br

Visa-se demonstrar aspectos conceituais e materiais sobre a sujeição e permanência da alienação 
fiduciária impura na Recuperação Judicial, levando em conta a Nova Retórica - que assim como 
a alienação fiduciária, possui uma relação muito estreita com as empresas que se encontram em 
recuperação judicial, pois procura amealhar a função social e a forma de motivação da decisão 
judicial, considerando a importância da empresa frente à sociedade, antes da sua extinção pela 
falência, se economicamente viável, restaria por esvaziar o instituto da recuperação judicial. 
O conteúdo deste artigo contempla diversos sujeitos, o empresário devedor, acadêmicos e 
profissionais do direito que aplicam seu conhecimento teórico para buscar soluções práticas a 
fim de superar a crise econômico-financeira que assola as empresas, atinge também a sociedade 
como um todo, já que não sendo possível o soerguimento da empresa em crise, a consequência 
será seu fechamento acarretando diversos problemas sociais. Quando o empresário se encontra 
nesta situação de crise, pode utilizar do instituto da recuperação judicial e apresentar um plano 
demonstrando que é possível retornar ao status quo ante. Convém destacar que são as instituições 
financeiras as fomentadoras da atividade empresarial, fornecendo capital e assegurando o 
pagamento através da constituição de garantias. Antes comum, as Cédulas de Crédito Industrial 
e Comercial, com garantia hipotecária e pignoratícia, o arrendamento mercantil, a alienação 
fiduciária, ganha corpo a partir de 2005 a utilização da propriedade fiduciária, através da Cédula 
de Crédito Bancário. Levanta-se o seguinte problema: sob a perspectiva da Nova Retórica, 
encontra respaldo a exclusão da alienação fiduciária impura da Recuperação Judicial de 
Empresas? Supõe-se, como hipótese básica, que sob o prisma da Nova Retórica, e pelos conflitos 
legislativos havidos, seria prudente manter as alienações fiduciárias impuras na Recuperação 
Judicial de Empresas, a situação já é de todo contraditória, pois onera a empresa passando por 
dificuldades econômico-financeiras. O método utilizado na abordagem foi o método indutivo. 
O método de procedimento foi o monográfico. A técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica de fontes secundárias. A revisão bibliográfica foi compilada em obras doutrinárias, 
com a própria legislação e jurisprudência. Estuda-se sucintamente a Função Social, sob o 
viés da propriedade, do contrato e da empresa, para então tratar da função social da empresa 
em Recuperação Judicial. Também a alienação fiduciária e sua diferenciação da propriedade 
fiduciária, para então apresentar conceito operacional de alienação fiduciária pura e impura. 
Discorre sobre a argumentação jurídica, para apresentar a Nova Retórica. Finalmente, aborda-
se a condição da Alienação Fiduciária Impura, sob o prisma da Nova Retórica, na Recuperação 
Judicial. Este trabalho não objetiva esgotar o debate, mas trazer argumentos no intuito de que 
a Nova Retórica possa ser utilizada para fundamentar a manutenção das alienações fiduciárias 
impuras na Recuperação Judicial de Empresas.
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AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: SUA PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

Cheila da Silva dos Passos Carneiro
cheila@unidavi.edu.br

Andreia Sautner
andreia_sautner@hotmail.com

Jéssica Wagner
jeh_wagner@hotmail.com

O presente artigo científico tem como objeto de estudo a Ambientalização Curricular e 
Desenvolvimento Sustentável: sua preocupação com o Meio Ambiente, trabalhando a Educação 
Ambiental, seu conceito, suas contribuições, sua influência na sociedade e os elementos que 
fazem parte do processo de divulgação de informações e conscientização acerca do tema. Além 
disso, preocupa-se como o Desenvolvimento Sustentável, pode auxiliar em ações práticas num 
caminho de análises, estudos, recuperação e implantação de projetos para o Meio Ambiente. O 
presente artigo discute sobre muitas áreas presentes dentro do tema central como, por exemplo, 
a necessidade da informação para a conscientização da população sobre os efeitos de suas 
ações e a implantação do tema por meio da Ambientalização Curricular. Dessa forma, este 
estudo permite ao leitor um amplo conjunto de informações acerca do tema: meio ambiente; as 
preocupações da sociedade sobre os Impactos Ambientais e; quais medidas podem ser tomadas 
para que exista, em todos os lugares, a conscientização da população de viver em harmonia 
com a natureza. O objetivo geral do artigo é compreender como a educação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável podem auxiliar na conscientização das pessoas na importância da 
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O método de abordagem 
utilizado na elaboração deste trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o 
monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica de pesquisa bibliográfica. Os 
desenvolvimentos da pesquisa, juntamente com a elaboração do artigo, foram realizados através 
de um trabalho em conjunto. As considerações finais resumem o ponto de vista das acadêmicas 
acerca do tema, feito por meio de um breve comentário.
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ANÁLISE DO RITO PROCESSUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA 
fUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA-fATMA

Caroline Paulakoski
paulakoski@unidavi.edu.br

Foi com a necessidade de criar um procedimento interno, seguindo as instruções basilares da 
Resolução do Conama e obedecendo as normas da Resolução do Consema, que foi criado 
o Rito Processual de Licenciamento da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
(FATMA), instituído pelo Decreto 2.955 de 20 de janeiro de 2010, dispondo os procedimentos 
de análises de processos ambientais no Estado de Santa Catarina, com a finalidade de garantir 
a preservação dos recursos naturais do Estado. O licenciamento ambiental é um procedimento 
com a finalidade de licenciar os empreendimentos utilizadores de recursos naturais e que 
possam causar ou causem algum dano ao meio ambiente. Veio como uma forma preventiva 
e mitigadora de degradações ambientais. O Rito Processual de Licenciamento Ambiental tem 
como finalidade a emissão ou indeferimento de um pedido de licenciamento, passando por um 
processo rigoroso de análise. Deste modo, é preciso fixar o que cada espécie de licença autoriza 
e seus requisitos, a fim de seguir a análise do Decreto Estadual 2.955/2010. Para abranger o 
estado catarinense, a FATMA conta com 16 Coordenadorias de Desenvolvimento Ambiental, 
além de um Posto Avançado de Controle Ambiental (PACAM), buscando assim, através de 
seus programas ambientais, licenciamento ambiental, fiscalizações e Unidades de Conservação, 
preservar os recursos naturais do Estado. A FATMA atua na fiscalização, supervisionando 
todas as atividades econômicas do Estado com o apoio da Policia Ambiental e Defesa Civil, 
ampliando o seu poder de polícia para atender as demandas, agindo na orientação e em casos 
de reincidência, aplicando multas e interdições de empreendimentos irregulares. Já no campo 
do licenciamento, atualmente a FATMA conta com mais de 17 mil processos de licenciamento 
ambiental, englobando cerca de 300 atividades econômicas, dentre elas as atividades florestais, 
parcelamento de solo, mineração, agropecuária, portuária, produção e transmissão de energia 
elétrica, dentre outros.
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AS DIfICULDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO ATUAL 
SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO

Camila Blasius
camila7blasius@gmail.com

Michelle Porto
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Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar a real situação do sistema 
carcerário brasileiro e apresentar as alternativas que podem auxiliar no importante processo 
de ressocialização dos presos. A Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo 1º dispõe que: 
“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal 
e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.” 
Porém, o Estado prefere tratar as penas somente como meio de castigar o indivíduo pelo delito 
realizado ao invés de alcançar os resultados almejados pela LEP: o efetivo cumprimento da 
pena e a ressocialização do indivíduo na sociedade. Como resultado disso, o Brasil conta 
com a 4ª maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 608 mil detentos, que 
convivem em celas superlotadas sem as menores condições de saúde, higiene e alimentação, e 
sujeitos à violência e ao desrespeito. O sistema ainda não recebe o real investimento previsto na 
legislação, em medidas ressocializadoras como: o trabalho prisional, que além de ser um meio 
de remissão da pena, onde para três dias de trabalho, um será descontado (art. 126, parágrafo 
1º, inciso II, da LEP), é também uma forma de ressarcir o Estado pelas despesas advindas da 
condenação, sendo, portanto, ambos favorecidos. E a educação nos estabelecimentos prisionais, 
que tem como finalidade qualificar o indivíduo para que ele possa buscar um futuro melhor ao 
sair da prisão e, a exemplo do que ocorre com o trabalho, foi criada também a remissão por 
estudo (art. 126, parágrafo 1º, inciso I, da LEP). Mas como destaca Rogério Greco: “Parece-nos 
que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à primeira vista, com a ressocialização 
do condenado. O estigma da condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao 
normal convívio em sociedade”. O método utilizado na elaboração desse trabalho foi o indutivo 
e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica 
da pesquisa bibliográfica.
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ASSASSINOS EM SéRIE E SUAS PENAS DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO 
CóDIGO PENAL

Cristiana Berwald Blanck
crissblanck@gmail.com

A extrema violência ocasiona debates na comunidade jurídica em como proceder com relação 
às penas. No atual Código Penal, no tocante à fixação de pena, aponta que diversos aspectos 
devem ser levados em consideração - culpabilidade, antecedentes, condutas, personalidade - e 
que, de acordo com esses princípios, o agente será punido. Sendo assim, este trabalho tem 
como objetivo apresentar características da dosimetria da pena em consonância ao artigo 59 do 
Código Penal e de que maneira os atos do responsável serão penalizados de acordo com estes 
critérios. Esta pesquisa acadêmica é embasada em revisão bibliográfica. A sociedade necessita 
de regras para que ocorra a harmonia e consequências ocorrerão a quem praticar atos ilícitos. 
Dessa forma, a pena decidirá o futuro de uma vida. Assim, inserindo o artigo 59 do Código 
Penal para casos relacionados a assassinos em série, ocorrerá uma análise minuciosa das 
evidências do ato criminoso para estabelecer a punição para o agente responsável. Com relação 
à fixação da pena, o juiz deve tratar da culpabilidade, dos antecedentes, das condutas sociais e 
da personalidade do agente para a fixação da pena. Porém, incluindo assassinos seriais neste 
paradigma, seus antecedentes podem auxiliá-lo na diminuição ou aumento da pena, porque de 
acordo com o artigo, o juiz é o responsável para inserir a pena, desde pena-base mínima com 
fixação de regime semiaberto ou regime fechado. Além disso, de acordo com a opinião pessoal 
do julgador, suas bases teóricas e o fato em si, ocorrerá a estipulação da pena. Dessa forma, de 
acordo com as características dos crimes, o juiz deve analisar as qualidades morais do agente 
para estipular a probabilidade do indivíduo voltar a delinquir na sociedade, ou seja, o juiz 
deverá determinar se o agente tem a possibilidade de voltar ao convívio em sociedade apesar de 
sua conduta ilegal. Seu temperamento - agressivo ou não - auxiliará o juiz a determinar a pena, 
além da gravidade do crime. De acordo com esta, o juiz de primeira instância pode aumentar 
a pena-base de três para seis anos, em função das circunstâncias do crime. Portanto, de acordo 
com o grau de periculosidade e a referência das circunstâncias do crime, o culpado demonstrará 
sua determinação ou arrependimento em praticar o ato criminoso, onde suas condutas indicarão 
se houve insensibilidade ou indiferença após o crime, além de interferir em sua pena. Assim, 
percebe-se que o artigo 59 do Código Penal apenas trata da dosimetria da pena e não da resolução 
ou diminuição da responsabilidade. Esta pesquisa teve cunho bibliográfico, entretanto, a mesma 
torna-se aberta para novas pesquisas na área, tendo em vista que debate a respeito do artigo 59 
do Código Penal que estipula pena de acordo com alguns aspectos do artigo.
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BREVE ESCORÇO SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, NOTADAMENTE O DE Nº 12

Cheila da Silva dos Passos Carneiro
cheila@unidavi.edu.br

Patrícia Silva Rodrigues
patriciasrodrigues@tjsc.jus.br

O presente artigo científico tem como objeto de estudo o subitem 12.8 do item 12 do conjunto de 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s). Procura-se, ao longo do desenvolvimento 
deste trabalho, inteirar o leitor sobre a origem, as dimensões que estes objetivos alcançam 
(social, ambiental, econômica, institucional) e, mais especificamente, sobre o subitem em 
questão, explanar sobre os princípios do Desenvolvimento Sustentável, da Informação e da 
Participação, além da Cidadania, de modo que, como estes podem auxiliar na concretização do 
objetivo de alcançar em todos os lugares a conscientização das pessoas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Como resultado do presente 
objetivo, tema deste artigo científico, busca-se encontrar (ou, reencontrar), o equilíbrio entre os 
recursos naturais disponíveis do meio ambiente com o desenvolvimento humano, em aspecto 
amplo. Desta forma, por meio de informações, dados, citações e contemplação do tema com 
a sua relação entre o meio ambiente e sociedade, tornar-se-á mais clara a conscientização do 
leitor acerca do tema. O desafio é abrangente e, sua solução não poderá ser diversa. Por isso, 
é de suma importância a participação de todos para a conquista de um meio ambiente sadio à 
atual e futura gerações. O objetivo geral é realizar um breve escorço sobre o subitem 12.8 dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O tema desenvolvido ao longo do artigo científico, 
que também se traduz no problema, consiste no seguinte questionamento: é possível até 2030 
garantir que todos tenham informações e conscientização importantes para o Desenvolvimento 
Sustentável e modo de vida em harmonia com a natureza? Como hipótese básica ao problema 
apresentado supõe-se que seja possível com a Participação popular, Cidadania e princípio da 
Informação, fazer com que haja até a data proposta a conscientização das pessoas, em todos os 
lugares, para o Desenvolvimento Sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. 
No início do presente artigo são apresentados o contexto e classificação com que os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável foram formulados. No decorrer do tema serão estudados os 
conceitos da Sustentabilidade, do princípio de Desenvolvimento Sustentável, da Cidadania, 
Participação e Informação, além de sua cooperação e contribuição para com o tema central. 
Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação o método utilizado 
foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados o Cartesiano e o Método Analítico. Esse 
último na perspectiva de Norberto Bobbio, sendo que no presente Relatório da Pesquisa é 
empregada a base indutiva. Foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 
operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. Ao final do artigo, logo citada, será ou 
não confirmada a hipótese sobre o tema.
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CRISE: O IMPACTO SOCIAL DAS DISPENSAS COLETIVAS IRREGULARES
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O Brasil, em plena atualidade, está passando por uma grave turbulência, a crise política 
e econômica, que está levando cada vez mais empregadores a dispensar empregados, 
individualmente ou coletivamente. Este artigo tem como objetivo abordar a dispensa coletiva 
e seus efeitos, ou seja, as consequências sociais que isso traz à sociedade. Sobre o tema a 
legislação brasileira nada dispõe, portanto, o estudo é realizado através de bases Constitucionais, 
normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Direito Comparado. Neste trabalho, 
foi realizada uma análise acerca da importância da discussão da dispensa coletiva irregular, 
que tem por objetivo demonstrar que a partir do momento em que o empregador dispensa 
coletivamente, sendo por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou qualquer outro 
motivo que leve ao intuito de diminuição do quadro de funcionários, está prejudicando a ordem 
social da civilização e infringindo princípios constitucionais, como o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Não consiste na ideia de proibição de demissões, mas sim, de limitações 
para resguardar e aperfeiçoar a relação de trabalho que atinge cidadãos direta e indiretamente, 
proporcionando certa estabilidade, em que pese não seja absoluta tal estabilidade, já que em 
contrapartida existe o FGTS, para proporcionar uma segurança financeira por um determinado 
período. Porém, um valor muito irrisório, quando se trata de uma dispensa coletiva, pois neste 
aspecto estas demissões em massa causam grande abalo social devido aos seus efeitos. É neste 
ponto crucial que é abordada a seguinte questão: o desemprego, este que é o vilão de uma 
sociedade equilibrada, através dele tudo se desestrutura, cria para os funcionários demitidos 
uma adversidade social e psicológica, por consequência, a dificuldade de adaptação, sentimento 
de inferioridade, de inutilidade. A precariedade de conhecimento leva o desempregado a ter 
mais dificuldades em achar um emprego semelhante à função anteriormente exercida, entre 
tantas outras consequências. Este trabalho tem por base casos ocorrido em ordem macro, ou 
seja, com repercussão nacional, e também casos de ordem micro, ocorridos recentemente em 
nossa região. A metodologia primordial utilizada foi de abordagem, a bibliográfica. Entende-se 
que a despedida coletiva irregular gera efeitos sociais e é este o resultado pretendido: dar ao 
presente tema seu devido destaque, de forma a demonstrar o quão importante e necessário é 
que os empregadores, além de proporcionar ao empregado um emprego digno, deem o máximo 
de estabilidade e em casos que seja inevitável a diminuição do quadro de funcionários, que 
seja feita de forma regular, primeiramente tomando medidas de prevenção e após causar o 
mínimo impacto à sociedade, através de negociações com os sindicatos, com a implementação 
de formas alternativas ou compensatórias da dispensa coletiva.

Palavras-chave: Estabilidade. Dispensa Coletiva. Ordem Social.
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DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO 
ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Cristiane Lückmann Alves
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Pablo franciano Steffen
pablosteffen@unidavi.edu.br

O objetivo geral deste trabalho é investigar se é constitucional a supressão do Tribunal do 
Júri no atual ordenamento jurídico brasileiro. Os objetivos específicos são: a) analisar a 
constitucionalidade da supressão do Tribunal do Júri no atual ordenamento jurídico brasileiro; 
b) demonstrar de que forma pode ocorrer a supressão do Tribunal do Júri no atual ordenamento 
jurídico brasileiro; c) discutir se é importante a supressão do Tribunal do Júri no atual ordenamento 
jurídico brasileiro. O método de abordagem a ser utilizado na elaboração deste trabalho será o 
indutivo; o método de procedimento será o monográfico; o levantamento de dados será através 
da técnica de pesquisa bibliográfica. O tribunal do júri é um importante e interessante instituto 
do direito penal que, embora bastante antigo (início no Brasil no ano de 1822), ainda continua 
vigente. Instituto calcado na religião e na busca pela democracia, evoluiu em vários aspectos, 
sendo conferido a ele a importância de cláusula pétrea, por estar entre os direitos e garantias 
individuais. Dessa forma, está previsto na CRFB/88 em seu artigo 5º, XXXVIII, onde constam 
também seus princípios constitucionais, quais sejam: plenitude de defesa, sigilo das votações, 
soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No 
entanto, o que mais se tem discutido e se questionado é a validade, a eficácia e a importância do 
tribunal do júri nos dias atuais. Vários são os defensores desse antigo instituto, e inúmeros são 
os contrários a ele. Muitos lutam por sua extinção, muitos outros defendem a sua manutenção. 
Afinal, o mundo está cada vez mais moderno e se transforma constantemente, e o estudo de um 
instituto tão importante e antigo se torna imprescindível. Diante disso, procura-se analisar e se 
aprofundar sobre o assunto, a fim de se compreender o instituto do tribunal do júri, observá-lo 
perante os dias atuais e avaliar a sua possível supressão ou modificação e a constitucionalidade 
dessa ação. No entanto, de acordo com o pesquisado, embora grande parte dos juristas critiquem 
o júri e lutem por sua extinção, diante da sua classificação como cláusula pétrea não há como 
se falar na possibilidade de sua dissolução pelo poder constituinte derivado, assim, somente o 
poder constituinte originário, com a elaboração de uma nova constituição, poderia suprimi-lo 
ou modifica-lo.
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DELAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO

Luiz felipe Becker
luizfbecker3@gmail.com

Valéria Pereira de Jesus
valeriapelela@hotmail.com

Daniel Correia
daniel_correia97@hotmail.com

O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo do instituto da Delação Premiada no 
Direito Brasileiro, dando atenção especial a sua origem desde os primórdios e sua função no 
ordenamento jurídico brasileiro. Atualmente está prevista nos seguintes diplomas: a) Lei dos 
Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90, artigo 8.º, parágrafo único); b) Lei do Crime Organizado 
(Lei n. 9.034/95, artigo 6º); c) Código Penal (artigos 159, 4º - extorsão mediante sequestro); 
d) Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/98, artigos 1º e 5º); e) Lei de Proteção a Vítimas 
e Testemunhas (Lei n. 9.807/99, artigos 13 e 14; f) Lei Antitóxicos (Lei n. 11.343/2006, artigo 
41). Os primeiros indícios da delação premiada podem ser encontrados na Idade Média, durante 
o período da Inquisição, no qual se costumava distinguir o valor da confissão de acordo com a 
forma em que ela acontecia. A delação premiada é um instituto garantido e utilizado pelo Estado, 
que oferta benefícios àquele que confessar e prestar informações úteis ao esclarecimento do fato 
delituoso, tendo então fundamental importância para o combate ao crime organizado. Dentro do 
contexto de expansão da criminalidade e da fragilidade do Estado para alcançar os delitos de 
difícil investigação, tais como os das organizações criminosas, o instituto da delação mostrou-
se um bom auxílio para persecução penal. Dessa forma, analisam-se as abordagens doutrinárias 
sobre o tema, havendo argumentos contrários e favoráveis. O método utilizado na elaboração 
desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento 
de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Delação Premiada. Ordenamento Jurídico Brasileiro. Crime Organizado.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

152 

DEMOCRACIA X DESENVOLVIMENTO

Cheila da Silva dos Passos Carneiro
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Patrícia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br

O presente artigo tem como objeto de pesquisa a análise da democracia e da sua implicância no 
desenvolvimento econômico dos países na contemporaneidade e no porvir. A par disso, busca-
se investigar se a democracia é um instrumento de desenvolvimento ou o contrário, uma forma 
antitética ou um elemento limitador, sobretudo, o desenvolvimento econômico, a exemplo do 
que se pode aferir em alguns países asiáticos como a China, cujo modelo político próprio e 
de pouca ou nenhuma democracia, não impede uma economia e um mercado de aceleração 
e competitividade. O objetivo geral deste artigo científico é investigar se a democracia tem 
implicância no desenvolvimento econômico dos países. Os objetivos específicos são: a) analisar 
a democracia; b) expor ideias acerca do desenvolvimento; c) discutir se a democracia tem 
implicância no desenvolvimento econômico dos países. Na delimitação do tema levanta-se o 
seguinte problema: a democracia tem implicância no desenvolvimento econômico dos países? 
Para o equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese: a) supõe-se que nem sempre 
a democracia tem implicância no desenvolvimento econômico dos países. Em um primeiro 
momento escreve-se sobre a democracia, demonstrando seus vários conceitos e as diversas 
formas de democracia trazidas por conceituados doutrinadores. Na sequência, busca-se trazer 
informações sobre o desenvolvimento, perpassando por comentários acerca do capitalismo, 
liberalismo, neoliberalismo e estado de bem-estar. Por fim, adentra-se mais especificamente na 
análise da democracia x desenvolvimento. Quanto à metodologia empregada, registra-se que, 
na Fase de Investigação o Método utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados o 
Cartesiano e o Método Analítico. Este último na perspectiva de Norberto Bobbio. No presente 
Relatório da Pesquisa é empregada a base indutiva. Foram acionadas as técnicas do referente, 
da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.
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DIREITO E SUSTENTABILIDADE
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Cheila da Silva dos Passos Carneiro
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A Sustentabilidade ultrapassa fronteiras e ganha dimensões globais. A utilização dos recursos 
naturais de maneira desenfreada fez com que o ser humano chegasse a um ponto em que a 
escolha pelo modo de vida fosse algo vital. Sustentabilidade é mais que uma palavra da moda, 
hoje utilizada por empresas como rótulo para comercialização de produtos livres de consciência 
ambiental, objetivando apenas agregar-lhes valor. E o preço pago pelo desenvolvimento é a 
situação lamentável vivida nos dias atuais. A industrialização que trouxe tantos benefícios e 
conforto ao homem também o deixou em dívida com a Natureza. Políticas de desenvolvimento 
sustentável e a inclusão de princípios sobre a sustentabilidade aproximam a comunidade de 
seus direitos e deveres. O primeiro grande passo dado pelo Estado é a inclusão da comunidade 
em programas e decisões sobre o assunto e, especialmente, a inclusão na Carta Magna de 
princípios de sustentabilidade. Presente na Constituição Federal de 1988, a Sustentabilidade e a 
preocupação com o Meio Ambiente traçam um planejamento de longo prazo, rumo à preservação 
e manutenção do meio, inclusive alterando o sujeito de direito, antes sendo aquele concebido 
com vida, agora é o indivíduo que ainda não foi concedido, são sujeitos de direito as gerações 
futuras e para elas deve ser preservado o meio em que se vive. Por fim, demonstra-se que é 
consciente dos estragos realizados pelo homem, e que ele é responsável pelo que cria e pelo 
que destrói. Adotar uma postura sustentável nunca foi tão imperativo, logo, através de pesquisa 
bibliográfica, conclui-se que a aplicação de um sistema sustentável é vital para a sobrevivência 
do ser humano neste planeta, ou preservamos o meio em que vivemos, ou o próprio meio se 
encarregará de excluir o ser humano agressor de seu meio. Não se pode viver sem a Natureza, 
mas a Natureza pode facilmente viver sem o ser humano.
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DIREITO PENAL DO INIMIGO E A VIOLAÇÃO à CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA fEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 E A LEI ORDINÁRIA 

PROCESSUAL PENAL BRASILEIRA

Larissa Regina Juttel Thiesen
larijthiesen@gmail.com

Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br

O presente trabalho tem como finalidade o estudo da teoria desenvolvida pelo doutrinador 
alemão Günter Jakobs, conhecida como direito penal do inimigo, e a violação da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 e a lei ordinária processual penal brasileira. Para a 
compreensão de que a aplicação do direito penal do inimigo gera uma violação na legislação 
brasileira, iniciou-se esse trabalho conceituando princípio e abordando alguns dos principais 
princípios constitucionais aplicáveis no processo penal brasileiro. Após, realizou-se um estudo 
sobre o próprio processo penal, analisando os tipos de sistemas processuais penais existentes 
e qual deles é adotado na legislação brasileira, identificando também alguns dos principais 
princípios com maior aplicabilidade no processo penal brasileiro. Partindo da análise da 
legislação brasileira, este estudo identifica as particularidades do Direito Penal do inimigo, 
abordando o seu contexto histórico, seu conceito e sua aplicação em outros países e no Brasil. 
Em seguida, promove-se um enfoque crítico sobre a aplicação do Direito Penal do Inimigo 
no ordenamento jurídico brasileiro, frente ao processo penal brasileiro e a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Logo, almeja-se demonstrar que a teoria de Jakobs 
viola a legislação brasileira, eis que elimina parcial ou totalmente as garantias constitucionais e/
ou processuais penais do indivíduo infrator, denominado por ele como “inimigo”, sugerindo um 
procedimento de guerra, mesmo que o país não esteja em guerra, sendo, portanto, incompatível 
com o ordenamento jurídico brasileiro. Para a realização do trabalho o método de abordagem 
foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados foi 
através da técnica de pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo do presente trabalho é na área do 
Direito Processual Penal.
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1988. Lei ordinária Processual Penal.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

155 

DIREITO PENAL DO INIMIGO X ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 
UMA ANÁLISE à GUISA DA REALIDADE JURÍDICA DO BRASIL

Lenon Serpa Damazio
lenon_mazio@hotmail.com

Patricia Pasqualini Philippi
philippi@unidavi.edu.br

O presente estudo destina-se à pesquisa da teoria desenvolvida por Gunter Jakobs intitulada: 
O Direito Penal do Inimigo. Esta teoria, de visão sistêmica e separatista, sugere a coexistência 
de duas vertentes do sistema penal, uma que deve ser aplicada ao cidadão e outra ao “não 
cidadão”, aquele que veste o estereótipo de “inimigo”, cuja violação das normas, irrompe o 
reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. Daí, ser o Direito Penal do Inimigo um 
paradigma seletivo, que fere de morte a Constituição dos países democráticos e constitucionais 
de direito, e, sobretudo, pernicioso, porquanto, não se afiança ao “inimigo” a aplicação dos 
direitos e garantias constitucionais. Nesse contexto propõe-se aclarar a incompatibilidade desse 
modelo, discriminatório e ilegítimo, perante o Estado Democrático e Constitucional de Direito, 
face à violação constitucional que representa em todos os seus contornos. O Brasil, a exemplo 
de outros países, tem em sua legislação e nas decisões judiciais, infelizmente, adotado este 
cruel arquétipo, a citar: regime disciplinar diferenciado; negação da prisão preventiva como 
instrumento de ultima ratio; flexibilização do princípio da presunção de inocência, etc. Desta 
forma, é preciso estudar e admitir os riscos do Direito Penal do Inimigo no seio de um Estado 
Democrático e Constitucional de Direito, visto que este possui a função de promover a paz 
social, por meio de redução e contenção do poder punitivo, dentro dos limites determinados 
pela própria dignidade humana. O método para elaboração desta pesquisa é o indutivo. A 
técnica, bibliográfica. Os ramos de estudo: Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito 
Constitucional.
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DIREITOS fUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS: ALGUMAS 
APROXIMAÇÕES E DIfERENÇAS
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Direitos Fundamentais e Direitos Humanos são diferentes em seu âmbito de atuação. No entanto, 
diariamente são utilizados como termos sinônimos e esta situação se dá também por causa do 
texto da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, que traz diversos termos para 
se referir aos mencionados direitos, e, por vezes, causa a impressão equivocada de que são a 
mesma coisa. Ocorre que os direitos fundamentais e os direitos humanos possuem características 
que os identificam e traços que os diferenciam. Como, por exemplo, o foco no ser humano, que 
nos direitos humanos fica mais evidente, à medida que cada pessoa deve ser detentora desse 
direito simplesmente pela sua condição de ser humano, enquanto os direitos fundamentais 
também demonstram preocupação suprema com o ser humano, o elevando em detrimento dos 
interesses do estado e até mesmo de particulares. No entanto, somente os ostentam aqueles 
seres humanos vinculados ao ente público que o prevê em seu ordenamento positivado. A 
titulo de adendo, no que tange às características dos direitos fundamentais, importante lembrar 
que a doutrina normalmente classifica um direito fundamental como um direito inalienável 
e indisponível, isso porque seu titular não pode dispor desse direito; irrenunciável, pois não 
é possível renunciá-lo, mas no máximo não exercê-lo; universal, pois pertence a todos (aqui 
há controvérsias - e, normalmente, “todos” significa aqueles que se encontram em território 
nacional), e imprescritível, podendo um direito de cunho fundamental ser exercido a qualquer 
tempo. Outras foram as aproximações e diferenças, sendo que a relevância do trabalho se dá, 
em especial, ao fato de que tanto os direitos humanos, quanto os fundamentais, visam proteger 
a pessoa humana. A metodologia utilizada é a pesquisa normativa (Constituição Federal de 
1988, leis, etc.) e doutrinária. O resultado obtido foi a identificação de algumas características 
comuns e distinções teóricas e práticas dos direitos fundamentais e humanos no ordenamento 
jurídico nacional.
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DIREITOS HUMANOS COMO fUNDAMENTO JURÍDICO DA MEDIAÇÃO NO 
BRASIL

Sophia Passos Biasolo
sophiabiasolo@outlook.com

O presente trabalho tem como base os estudos realizados durante a participação do Laboratório 
Piloto de Mediação de Conflitos do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (LPM/NPJ/Unidavi), sob orientação e coordenação 
do professor Saul José Busnello, procurando a difusão do conhecimento do tema proposto. 
Este artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário 
predominante acerca da Mediação de Conflitos no Brasil, tendo como base jurídica os Direitos 
Humanos, e sob seus fundamentos, demonstrar que para a prática da Mediação é necessário o 
entendimento e respeito a tais direitos. Inicia-se com a definição do termo Mediação, bem como 
seu histórico. Logo depois, discorre definindo o conceito de conflito para o entendimento do 
que é e como se aplica a Mediação de Conflitos no Brasil, delineando a lei que a define e, após, 
analisando o aparecimento dos Direitos Humanos no teor da Declaração Universal da ONU de 
1948 e sua contribuição para a efetivação de garantias fundamentais e sociais na Constituição 
Federal de 1988, definidos através dos direitos iguais e inalienáveis como uma das garantias 
da Constituição. Encerra-se através de considerações acerca da importância do conhecimento 
dos Direitos Humanos para o correto uso da Mediação de Conflitos na solução de controvérsias 
que lhe são apresentadas. Abordando a Mediação como instrumento na construção da cultura 
de direitos, levando em consideração a luta pelo reconhecimento da dignidade humana inerente 
a todos os cidadãos. O método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento do artigo foi 
baseado na pesquisa bibliográfica, como também em documentos publicados na internet.
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é MORALMENTE PERMISSÍVEL QUE MÁQUINAS JULGUEM SERES 
HUMANOS?
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Os avanços científicos e tecnológicos proporcionados pela Inteligência Artificial parecem 
afetar inúmeras áreas. Diante de tamanho avanço, o Direito não poderia ficar inerte e incólume. 
Hodiernamente, os pensadores do Direito utilizam de um sistema que os permite peticionar e 
acompanhar o processo por meio eletrônico, obter certidões, guias e etc., sem nenhum contato 
direto com funcionários. Audiências são realizadas por meio de video-conferências. Expandindo 
esses avanços, outro importante aspecto que pode ser lembrado é a possibilidade de máquinas 
realizarem o julgamento de seres humanos. Refletir sobre essa possibilidade levanta uma série 
de questionamentos, tais como: seria possível desenvolver uma máquina que substituísse 
um magistrado? Isso implicaria na adoção de um positivismo jurídico? Seria moralmente 
permissível que máquinas julguem seres humanos? Todas essas indagações merecem a atenção, 
mas para o presente trabalho focar-se-á somente na última. Para responder a tal indagação 
recorre-se às contribuições da ética, notadamente a subárea da ética aplicada, uma vez que 
dessa indagação emergem questionamentos no âmbito da filosofia moral. Assim, adotando 
uma perspectiva utilitarista de preferência, em que a aprovação ou desaprovação moral de uma 
ação dependerá da capacidade dessa ação produzir consequências favoráveis às preferências 
dos agentes morais envolvidos, o objetivo do presente trabalho é investigar a permissibilidade 
moral do julgamento de seres humanos por máquinas. O método de investigação adotado foi 
o método de abordagem filosófica analítica de tratamento de problemas morais e as técnicas 
de pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e fichamento. O resultado obtido no decorrer do 
trabalho é de que, partindo de considerações de uma ética utilitarista de preferência, seria 
moralmente permissível que máquinas julguem seres humanos. Essa alternativa proporcionaria 
a maximização, de forma imparcial, dos interesses dos jurisdicionados, isto porque, a atual crise 
em que se encontra o sistema judiciário brasileiro funda-se, principalmente, no elevado número 
de demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário e sua morosidade ao julgar as causas. 
Além disso, existe a preocupação no que se refere ao controle dos atos dos magistrados, que, 
por vezes, agem além de sua competência jurisdicional, contrariando expressa disposição legal 
ou subvertendo-a conforme seus próprios interesses.
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ELEIÇÕES 2016 - DOS CRIMES ELEITORAIS
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O presente artigo tem por objeto destacar os principais crimes eleitorais que acontecem com 
frequência durante uma eleição. O que deve ser feito quando acontecem essas condutas, 
quais serão os procedimentos a serem adotados e as punições aos agentes.Na sequência serão 
abordados os principais tipos que geralmente ocorrem no processo eleitoral, como: inscrição 
fraudulenta do eleitor, impedimento do exercício da propaganda, calúnia, difamação, injúria, 
realização de propaganda eleitoral no dia da eleição, transporte irregular de eleitores, compra 
de votos e arregimentação dos eleitores no dia do pleito Apresenta-se também neste artigo a 
importância de que a eleição seja legítima e que os trabalhos aconteçam dentro da normalidade, 
uma vez que os eleitores necessitam de liberdade e tranquilidade para votar, livre do abuso 
do poder político e econômico. Neste ano de 2016 ocorrerão as eleições municipais que, sem 
dúvida, demandam um maior interesse direto do eleitor, pois irão eleger os representantes 
da sua cidade. Em quem votar? Votar por dinheiro? Por algum benefício? Alguém ainda tem 
dúvida de que isso é ilícito e que corrompe o sistema político representativo, maculando a 
democracia? Portanto, fica evidente e necessária a observação desse assunto, pois quando trata-
se de eleger alguém para representar os poderes e os direitos de todos em um único cargo, 
precisa-se compreender as leis e saber usá-las e aplicá-las em nosso dia a dia. Lembrando que 
toda ação tem uma reação, e é preciso que todos participantes desse processo façam o seu papel, 
e não joguem fora a oportunidade de melhorar o destino da comunidade. Para a composição 
deste artigo foi utilizada a pesquisa bibliográfica.
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ESTUPRO DE VULNERÁVEL
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Camila Adriana Berg
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O presente trabalho tem por escopo analisar o novo tipo penal instituído pela lei 12015/09 que 
incluiu mudanças no texto do título VI do Código Penal, alterando inclusive seu nome, passando 
a ser discutido como “Crimes contra a Dignidade Sexual”. Nosso objeto de estudo focalizará 
mais no tipo Penal denominado “Estupro de vulnerável”, modalidade específica exposta no 
Artigo 217-A “Caput” do Código Penal Brasileiro. Nos termos da lei Vulnerável e o menor de 14 
anos, presumidamente incapaz. Cabe aqui citar, segundo entendimento de Guilherme de Souza 
Nucci, a vulnerabilidade contida no artigo 217-A: “Trata-se da capacidade de compreensão e 
aquiescência no tocante ao ato sexual. Por isso, continua, na essência existindo a presunção de 
que determinadas pessoas nao têm a referida capaciadade para consentir” mesmo estes sendo 
maiores de 14 anos. Nesse caso, vale observar que não há qualquer parâmetro que justifique a 
escolha de tal faixa etária, sendo assim uma idade escolhida pelo legislador a fim de sinalizar o 
marco divisório dos menores que possam vivenciar práticas sexuais ou aos que são reconhecidos 
pelo status de vulneráveis. Nos dias de hoje o adolescente tem uma facilidade de encontrar 
informações sobre o assunto, notadamente quando se leva em consideração o acentuado 
desenvolvimento dos meios de comunicação e propagação de informações, acelerando o 
desenvolvimento intelectual, capacidade cognitiva de crianças e adolescentes que são os mais 
atingidos pelo crime de estupro. Sabemos que o tema estupro é bem complexo, talvez não 
sendo capaz sanar todas as dúvidas existentes, no entanto, procuramos expor os aspectos mais 
relevantes para um melhor entendimento. Utilizamos o método indutivo de pesquisa. Quanto à 
técnica é a bibliográfica.
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fATO TÍPICO E A DIfICULDADE DE SE IDENTIfICAR O ELEMENTO 
SUBJETIVO DO DOLO OU DA CULPA

Julia fronza
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Pretende-se, nesta pesquisa, abordar os elementos teóricos que norteiam o fato típico, como 
o dolo - sendo a vontade e a consciência de realizar os elementos constantes do tipo legal, a 
vontade manifestada pela pessoa humana de realizar a conduta - expondo de forma amplamente 
explicativa sua abrangência. Referindo-se a todos os componentes do tipo, elementos objetivos 
que servem de base, suas fases, interna e externa, teorias, sendo estas, a da vontade e do 
consentimento, ambas adotadas pelo Código Penal brasileiro, e a teoria da representação, não 
adotada, pois confunde culpa consciente com dolo. Suas espécies, sendo dolo natural, dolo 
normativo, dolo determinado, dolo indeterminado, dolo de dano, dolo de perigo, dolo genérico, 
dolo específico e o dolo geral. Outro elemento normativo da conduta é a culpa - aquela que 
necessita de um prévio juízo de valor, sem o qual não se sabe se ela está ou não presente, 
caracterizando a absoluta impossibilidade de um legislador antever todas as formas de realização 
culposa - que não está descrita, nem especificada, apenas prevista genericamente no tipo. A 
possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana prever o resultado, representa 
sua previsibilidade objetiva, já a possibilidade que o autor, dadas as suas condições peculiares 
tinha de prever o resultado, dá-se a previsibilidade subjetiva. Existem princípios que regulam 
a especificidade da culpa como, o princípio do risco tolerado e o princípio da confiança. Além 
disto, a quebra do dever de cuidado consiste na inobservância do dever objetivo de cuidado 
dado em três modalidades, sendo estas, a imprudência, negligência, e imperícia. Por espécie 
de culpa dá-se a culpa inconsciente, a culpa consciente, a culpa imprópria, a culpa presumida 
e a culpa mediata. Mediante o exposto, fica clara a dificuldade que existe em se estabelecer, 
investigar e se comprovar se o crime foi cometido efetivamente pelo elemento subjetivo do 
dolo ou da culpa, já que, não só restrito à alteração do tipo, essa classificação altera também 
na contagem da pena e se relaciona diretamente com a percepção social estabelecida acerca 
do criminoso. O método de pesquisa utilizado foi o indutivo e a técnica bibliográfica. Em 
suma, busca-se esclarecer acerca da ramificação do fato típico caracterizando de maneira clara 
e concisa os conceitos de dolo e culpa.
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fILOSOfIA DA MENTE E DAS NEUROCIÊNCIAS: O PROBLEMA DA 
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Samantha Verônica Vieira
samantha.vieira@outlook.com.br

O presente resumo é parte integrante dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo grupo de 
pesquisa em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas em consonância com os trabalhos do GT da 
ANPOF (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia) de Filosofia das Neurociências. 
Os objetivos são: (i) integrar e divulgar os trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa em 
Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas; (ii) articular os resultados das pesquisas realizadas 
pelo grupo de pesquisa em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas com os trabalhos do GT da 
ANPOF de Filosofia das Neurociências; (iii) demonstrar a estreita relação que os estudos acerca 
do problema mente-cérebro, e, de modo mais preciso, o Problema da Consciência, podem trazer 
em relação às feituras normativas jurídicas; (iv) discutir as implicações de jusrisprudências 
criadas devido ao hiato existente entre os feitos das neurociências e as modificações ocorridas 
nas normas jurídicas; (v) entender que o problema da Consciência é um dos elementos 
fundamentais para as teorização em Filosofia da Mente, Filosofia da Biologia, Neurociências e 
Psicologia; (vi) debater a questão da Inteligência Artificial em suas implicações com o Direito e a 
Psicologia. Utilizar-se-á com instrumento para a elaboração do presente colóquio a apresentação 
de argumento hipotético-dedutivo, e, em alguns casos, implicações (indutivas) extraídas dos 
feitos das ciências de base empírica (neurociência em geral e psicologia experimental). Por ser 
integrante de um projeto maior de pesquisa, o trabalho aqui em pauta irá: (a) compor parte de 
artigo científico; (b) cumprir as exigências normativas do edital de pesquisa da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Extensão - Propex - da unidavi; (c) integrar projeto de pós-doutorado em parceria com 
a Universidade Federal de Santa Catarina para ser transformado em disciplina a ser oferecida 
em nível de graduação, mestrado e doutorado.
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fUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO DIREITO 
BRASILEIRO: ASPECTOS DESTACADOS

Carlos de Aquino Santos
carlosliming@gmail.com

Daniel Mayerle
mayerle@unidavi.edu.br

A empresa é uma das instituições mais presentes na vida social. Mais do que prestar serviços e 
oferecer produtos, a mesma faz parte da evolução da complexidade que parte de processos de 
trocas que remontam à formação das cidades mais antigas até as corporações transnacionais do 
mundo contemporâneo. Não é difícil deduzir que, dada a importância das empresas, a regulação 
do seu papel na sociedade tenha sido objeto de calorosos debates ao longo do tempo. Este artigo 
tem por objetivo pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário predominante acerca 
da função social da empresa e da recuperação judicial no Direito brasileiro, destacando-se os 
aspectos principais dos referidos institutos. Parte-se dos aspectos históricos da empresa. Aborda-
se, resumidamente, a função social na legislação brasileira, a função social da propriedade e da 
empresa. Pauta-se os principais pontos que dividem a opinião dos doutrinadores acerca de qual 
deveria ser o objetivo da empresa na sociedade. Discorre-se a respeito da função endógena e 
exógena da empresa. Diferencia-se função social, responsabilidade social e função econômica 
da empresa. Destaca-se a recuperação judicial de empresas de acordo com a Lei 11.101/05, 
a preservação da empresa como princípio norteador da recuperação judicial, bem como os 
fundamentos jurídicos para a alteração do antigo instituto da concordata pelo da recuperação 
de empresas. Encerra-se com considerações acerca da importância da função social da empresa 
e da recuperação judicial para a manutenção do equilíbrio econômico e social brasileiro. O 
método de pesquisa utilizado para a elaboração do presente artigo foi a pesquisa bibliográfica e 
informações extraídas de textos da Internet.
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IMIGRANTES E DIREITOS fUNDAMENTAIS: ALGUMAS DECISÕES DO 
PODER JUDICIÁRIO

fabrisia franzoi 
fabrisia@unidavi.edu.br

Classicamente o Direito Internacional considera o direito de emigrar e de imigrar como um 
direito fundamental da humanidade. E nesse compasso, o Brasil é visto como um lugar para se 
começar uma vida nova e, assim, uma leva cada vez maior de imigrantes aqui tem adentrado, 
principalmente após o terremoto que atingiu as principais regiões do Haiti em 2010. Hoje há 
cerca de 50 mil haitianos vivendo no Brasil, além de outros dois milhões de imigrantes de outras 
nacionalidades. Ocorre que as questões sobre a imigração têm, contudo, dado pouco cuidado 
aos direitos humanos dos imigrantes, em contradição com o que diz a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. E, estes direitos da Declaração também estão refletidos na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, principalmente em seu art. 5º onde “Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”, além de mais de 70 direitos fundamentais previstos nos 77  incisos 
deste artigo. No entanto, percebe-se que as quatro principais dificuldades enfrentadas pelos 
imigrantes ao chegar no Brasil são: idioma, documentação, acesso à informação e ao mercado de 
trabalho formal. Algumas dificuldades apontadas estão sendo resolvidas administrativamente. 
Mas verifica-se que muitos dos direitos dos imigrantes não são conferidos aos mesmos de forma 
administrativa, mas somente se estes imigrantes ajuizarem ações perante o Poder Judiciário 
brasileiro. Assim, nosso objetivo é demonstrar que foram pesquisadas várias decisões do Poder 
Judiciário brasileiro, as quais amparam completamente os imigrantes, eis que essas decisões 
fundamentam-se de que os estrangeiros residentes no País têm jus aos direitos e garantias 
fundamentais, sejam em matéria de ordem penal, civil, trabalhista, etc. Até mesmo o estrangeiro 
em situação irregular no País encontra-se protegido e a ele são assegurados os direitos e 
garantias fundamentais de saúde, tendo até o Estado brasileiro custeado pelo nosso Sistema 
Único de Saúde tratamento para transplante de medula óssea. Ao final, conclui-se que muito 
haverá de ser feito ainda para que haja mudanças na política de acolhimento e preservação 
dos direitos fundamentais desses imigrantes. O governo federal brasileiro, juntamente com os 
estados federados e municípios, deve agir em parceria para garantir o acesso dos estrangeiros 
residentes no Brasil, principalmente, aos serviços públicos, uma vez que aqui trabalhando e 
consumindo, são contribuintes dos tributos que bancam esses serviços. Precisa-se de um Brasil 
marcado pelo reconhecimento dos direitos humanos dos imigrantes e não apenas que tolera a 
presença deles.
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Neste trabalho criticaremos o pós-modernismo. Seu objetivo é mostrar que as principais teses 
pós-modernistas não se sustentam. A metodologia é a abordagem analítica. Em 1996, Alan 
Sokal submeteu o artigo ‘Transgressing the boundaries: towards a transformative hermeneutics 
of quantum gravity’ à publicação na Revista Social Text, prestigiada revista de estudos culturais 
da Duke University. Seu objetivo era verificar se conseguiria publicar um artigo recheado de 
nonsense se o artigo soasse bem e exaltasse as concepções ideológicas dos editores da revista. 
Seu teste funcionou e o artigo foi publicado. Em seguida, Sokal publicou no periódico Língua 
Franca o artigo ‘A physicist experiments with cultural studies’ (1996), onde desmascara a si 
próprio, mostrando todos os absurdos cometidos no artigo publicado na Social Text. Um livro 
também foi publicado posteriormente, com o objetivo de desmascarar a impostura intelectual 
dos pós-modernistas: Impostures intellectuelles (1997), escrito em conjunto com Jean Bricmont. 
William Lane Craig diz que ‘a ideia de que vivemos em uma cultura pós-moderna é um mito’. 
De fato, uma cultura pós-moderna é uma impossibilidade; seria totalmente inabitável. Ninguém 
é pós-modernista quando se trata de ler o rótulo de uma garrafa de remédio e compará-la com 
uma caixa de veneno para rato. Se você tem uma dor de cabeça, é melhor que acredite que 
textos possuem significado objetivo! As pessoas não são relativistas quando se trata de ciência, 
engenharia e tecnologia; elas são relativistas e pluralistas quando se trata de religião e ética. 
Mas isto não é pós-modernismo; é modernismo! É só o positivismo e o verificacionismo 
(Reasonable Faith, p. 18, 2008). Tomemos algumas das teses comumente defendidas pelos pós-
modernistas: (i) ‘Não existe verdade’, (ii) ‘Tudo é culturalmente condicionado’, (iii) ‘Tudo é 
relativo’; (iv) ‘A verdade é uma ilusão’. Ambas são autoexcludentes. Vejamos: (i) Se não existe 
verdade, então não é verdadeiro que ‘Não existe verdade’. Se não é verdadeiro, então existe 
verdade; (ii) Se tudo é culturalmente condicionado, então ‘tudo é culturalmente condicionado’ 
não pode ser culturalmente condicionado, já que deve se aplicar a todas as culturas, mesmo 
àquelas que contestam a verdade desta proposição. Mas, se é assim, então a proposição não 
é culturalmente condicionada, e não é verdade que ‘tudo é culturalmente condicionado’; (iii) 
Se tudo é relativo, então não deve ser relativo que ‘tudo é relativo’. Porém, então temos algo 
de não relativo, e nem tudo é relativo; (iv) Se é verdade que ‘A verdade é uma ilusão’, então é 
uma ilusão que a verdade é uma ilusão. Em suma, o pós-modernismo caracteriza-se mais pela 
preocupação com aspectos menos relevantes do texto do que com a forma e conteúdo. Parece 
haver bons motivos para considerar a postura pós-modernista como uma impostura intelectual, 
não como uma corrente séria do pensamento ocidental.
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O presente trabalho tem como objeto de estudo a Imputabilidade Penal do indivíduo que 
possui psicopatia e características de personalidade ligadas aos transtornos de personalidade 
antissocial de acordo com o sistema penal americano e sistema penal brasileiro, englobando 
os novos estudos de Psicopatologia e esclarecendo as diferenças e características entre os 
transtornos de conduta e os transtornos mentais. Será exposta a escala de Robert Hare para 
identificação e categorização de psicopatas, junto com os “critérios de Hervey Cleckey” para 
associação das principais características contidas nas pessoas com personalidade psicopática. 
A partir de estudos estatísticos que comprovam a relevância dos transtornos de conduta em 
nossa sociedade, fomentar a discussão sob os pontos de vista psicológico e jurídico acerca deste 
assunto mostra-se indispensável e totalmente aplicável à realidade brasileira, cabendo análise 
dos últimos casos de crimes hediondos na região, seguida de reflexão entre as semelhanças da 
conduta dos réus ao tema do trabalho. A abordagem explicativa e reflexiva permite desconstruir 
conceitos equivocados quanto às psicopatologias e gerar debates jurídicos a partir das resoluções 
do Código Penal Brasileiro. A pesquisa se utilizou do acervo da Biblioteca Central do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), Campus de Rio do 
Sul, bem como dos manuais de Direito Penal e obras de identificação e categorização das 
psicopatologias existentes, onde nasceram reflexões e teses sobre as interações entre os fatores 
biológicos, psicológicos e sociais na formação do indivíduo com transtorno de personalidade. As 
análises serão organizadas em relatório a partir da discussão gerada e do material documentado. 
Alertar a comunidade acadêmica sobre a conexão entre as escalas e parâmetros científicos de 
diagnóstico de transtorno mental e a personalidade dos agentes que cometeram crimes hediondos 
em nossa região, pondo em pauta o debate sobre psicopatologia e transtorno de personalidade, 
juntamente com o estudo das lacunas no Direito Brasileiro, é pertinente e contribui com a busca 
incessante pela Justiça.
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A Medicina Legal é uma especialidade concomitantemente médica e jurídica, que utiliza 
conhecimentos técnico-científicos da medicina para o esclarecimento de fatos de interesse da 
justiça. Trata-se de acidentes de trabalhos e doenças do trabalho. A Infortunística, parte da 
Medicina Legal que estuda o acidente do trabalho, é o conjunto de conhecimentos que cuida do 
estudo teórico e prático, médico e jurídico, dos acidentes do trabalho e doenças profissionais, 
suas consequências e meios de preveni-los e repará-los, bem como define a Lei de Planos de 
Benefícios da Previdência Social n° 8.213/91. Para a compreensão deste ramo da medicina 
legal se faz necessário o entendimento de como funciona a estrutura de um laudo pericial, sua 
leitura, formulação de quesitos, e o conhecimento básico na área para a compreensão correta 
da perícia realizada. A Medicina Legal é o conjunto de conhecimentos básicos de medicina, 
aliados ao Direito, auxilia na elaboração, interpretação e execução das leis e, ainda, contribui 
no aperfeiçoamento das mesmas. A Infortunística, derivada da palavra infortuna, desgraça, é 
a parte da Medicina Legal que cuida da doença profissional e do acidente de trabalho. Com o 
objetivo de assegurar ao cidadão trabalhador, acidentado, aposentado e ao dependente a obtenção 
do benefício penitenciário ao qual tenha direito. A medicina legal se relaciona com o direito 
do trabalho na forma da infortunística, insalubridade, higiene, as doenças e a prevenção de 
acidentes profissionais. Os acidentes de trabalho são aqueles realizados no local de trabalho que 
provocam lesões corporais e perturbações mentais como físicas, ou seja, causadas no trabalho. 
É caraterizado pela existência de lesão corporal, incapacidade temporária ou permanente, prova 
de nexo de causalidade entre trabalho e moléstia. Enquanto as doenças consideradas como 
doença profissional é aquela que resulta diretamente das condições de trabalho. A doença do 
trabalho, bem como os acidente de trabalho, devem ser atestados e comprovados por meio de 
perícia, que se faz necessária não somente para o recebimento do benefício, mas para garantir 
os demais direitos como indenizações e a aposentadoria por invalidez. Através de pesquisa 
bibliográfica, tomamos em conta que a infortunística é a parte da Medicina Legal que estuda 
os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. É uma matéria de suma importância, pois 
também busca meios de prevenir e reparar as doenças e acidentes de trabalho, resguardando o 
bem da vida.
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A questão dos adolescentes infratores possui uma relevância que está longe de ser óbvia ou 
evidente. Trata-se de seu caráter negativo e contaminante sobre o conjunto das políticas sociais. 
É a experiência histórica concreta que demonstra que aqueles que não a resolvem adequadamente 
acabam por comprometer, no pior dos sentidos, o conjunto das políticas para a infância. Muito 
embora ainda não se tenha uma definição de adolescente infrator, nem ao menos um consenso 
doutrinário ou jurídico sobre o tema, pode-se definir, segundo doutrina majoritária, como 
indivíduo compreendido entre 12 e 18 anos de idade que pratica uma conduta tipificada como 
ilícita, e que, em decorrência dela, deve ser punido. O descaso e a desídia em criar políticas 
públicas eficazes sobre a questão têm trazido diversas preocupações, as quais parecem, prima 
facie, sem solução. As medidas socioeducativas aplicadas constituem uma ferramenta de 
reforço da exclusão a que muitos ou a esmagadora maioria dos adolescentes estão expostos. A 
ironia é que no momento de sua imposição elas se sustentam num discurso compensatório, já 
que os adolescentes envolvidos com a prática de infrações penais sempre revelam, em alguma 
fase de suas vidas, direitos negligenciados, desde famílias problemáticas, violência doméstica, 
baixa escolaridade, defasagem escolar, precária inserção no mercado de trabalho, abandono e 
vivência institucional em abrigos ou vivência de rua. Desse modo, a medida acaba se definindo 
em razão de uma condição do adolescente e afastando-se da análise do ato infracional praticado, 
no que concerne à sua legalidade, à autoria e, sobretudo, eficácia da medida aplicada.
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LIMITES AO INSTITUTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO DO 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

André Vinícius Schulle
andreschulle@gmail.com

Joacir Sevegnani
jsevegnani@sefaz.sc.gov.br

O presente trabalho de curso tem como ramo de estudo o Direito Tributário e tem como objeto 
os limites ao instituto da substituição tributária no âmbito do Imposto sobre Serviços (ISS). 
Este instituto está sendo abusado por alguns Municípios que estão obrigando aos tomadores 
de serviços estabelecidos em seu território para que retenham o imposto do prestador de 
serviços de outros municípios, mesmo quando o tipo de serviço é além daqueles definidos no 
inciso II do §2º da LC 116/2003, também chamada de “substituição compulsória”. Mas, ao 
mesmo tempo, o Município onde o prestador está estabelecido também cobra o imposto pelo 
mesmo serviço em decorrência da ficção jurídica criada pelo artigo 3º da LC 116/2003, de 
que considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. 
Assim, os prestadores de serviços estão sendo tributados duas vezes pelo mesmo serviço; 
uma vez pela cidade do prestador e outra pela cidade do tomador. O método de abordagem 
utilizado na elaboração desse trabalho de curso foi o indutivo e o método de procedimento foi o 
monográfico. O levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. Foram 
trabalhados os conceitos de tributo, de sujeito ativo, passivo direto e indireto, de substituição 
tributária e, finalmente, de impostos em geral. Em seguida, aprofundou-se no tema do ISS na 
Constituição e na Lei Complementar 116/2003. Assim, reuniu-se opiniões de doutrinadores 
sobre o aspecto espacial do imposto e sobre a substituição tributária. Verificou-se também a 
opinião da jurisprudência sobre isso e finalizando com exemplos de legislações municipais 
sobre o tema. Nas considerações finais, entendeu-se que os Municípios podem criar hipóteses 
de substituição tributária além daquelas compulsórias, porém, só terá efeito entre prestadores 
e tomadores do serviço com estabelecimento no mesmo município competente para exigir o 
tributo, pois só assim será respeitada a ficção jurídica criada pelo artigo 3º da LC 116/2003 de 
que considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.
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LINGUAGEM JURÍDICA: A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA CLARA, 
OBJETIVA, PRECISA E, PRINCIPALMENTE, CORRETA

flávio Joaquim fronza
flavio.jfronza@gmail.com

A linguagem jurídica não pode prescindir da gramática normativa e nem ignorar a ortografia 
oficial, pois a correção gramatical e ortográfica deve ser observada com rigor ao produzir os 
diversos gêneros escritos da área jurídica, principalmente, por se tratarem de documentos. 
Considerando, ainda, o fato de que a linguagem jurídica se singulariza por ser uma linguagem 
especializada e técnica e, como tal, exige dos operadores jurídicos conhecimento e domínio 
das regras que orientam a língua culta padrão. Diante dessa constatação, os acadêmicos da 
segunda fase do curso de Direito, no ano de 2015, segundo semestre, na disciplina de Língua 
Portuguesa, realizaram um trabalho que teve como objetivo ler, compreender e interpretar 
dados de uma pesquisa realizada por acadêmicos da fase anterior, onde operadores jurídicos 
responderam questões relacionadas à linguagem jurídica, pesquisa apresentada no CIEPE 2015. 
A delimitação temática se dá com a questão: atualmente, os operadores jurídicos têm observado, 
com rigor, as normas gramaticais e ortográficas da língua portuguesa? Na pesquisa realizada, 
utiliza-se a amostragem baseada em grupamento. Neste sistema são esperadas respostas 
correlatas dentro de um agrupamento. Para tanto, aplicou-se um questionário e, posteriormente, 
a análise de conteúdo desvelou e compreendeu a questão central, apresentada em um artigo. 
Concluída a etapa de análise dos dados, buscou-se a fundamentação teórica que deu suporte 
às questões mais relevantes relacionadas ao tema central do estudo, que indicou um quadro 
preocupante, pois os entrevistados concordam que um grande número de profissionais que 
atuam na área jurídica não têm pleno domínio das regras gramaticais e ortográficas da língua 
portuguesa e, portanto, não as observam ao elaborarem os gêneros escritos da área jurídica, o 
que pode trazer graves consequências às peças jurídicas. Entre as consequências, destaca-se o 
prejuízo à imagem do operador jurídico que tem, com frequência, o seu trabalho questionado ou 
mesmo desqualificado por não observar a gramática e ortografia oficial, o que o leva a produzir 
textos incoerentes, contraditórios e obscuros. Para evitar tamanho prejuízo, é importante manter 
contato constante com as regras que orientam a norma culta padrão, o que se faz necessário para 
a palavra jurídica clara, objetiva, precisa e, principalmente, correta.
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LIVRE-ARBÍTRIO, LIBERDADE E RESPONSABILIDADE PESSOAL

Nivaldo Machado
nivaldo@unidavi.edu.br

Julia Gabriela Warmling Pereira
juliagabriela_14@hotmail.com

Natanna Taynara Schütz
natannataynara@gmail.com

O presente trabalho é oriundo de pesquisa de iniciação científica, bem como de pesquisa 
desenvolvida no Trabalho de Curso junto ao ‘Grupo de Pesquisa Filosofia da Mente e Ciências 
Cognitivas’ do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O 
referenciado estudo é baseado principalmente na obra de Atahulpa Fernandez e Marly Fernandez, 
intitulada: “Neuroética, Direito e Neurociência: Conduta Humana, Liberdade e Racionalidade 
Jurídica”. O presente trabalho propõe tratar da questão do livre-arbítrio concomitantemente 
com a noção de liberdade e responsabilidade pessoal, discussão que envolve questões como 
a problemática entre mente-cérebro, ética, moral e direito. Dar-se-á ênfase no estudo de áreas 
cerebrais, no que diz respeito ao comportamento volitivo, ou seja, até que ponto o estado dos lobos 
frontais (com ou sem patologia) podem influenciar na escolha e/ou decisão de um indivíduo, 
verificando a (im) possibilidade da aplicabilidade de responsabilidade pessoal, a qual reforça a 
ideia de que os seres humanos são dotados de controle e de intenções. Neste contexto pergunta-
se: o que a neurociência poderá esclarecer sobre este assunto? Verificar-se-á que a ciência do 
cérebro não abole a ideia de que o homem possui uma natureza, no entanto, é necessário que 
esta última deixe espaço tanto para o livre-arbítrio como para a própria liberdade, ou seja, tem-
se a essência humana (natureza) e, junto dela, uma liberdade de escolha. Não obstante, analisar-
se-á o entendimento que o cérebro humano não está ‘programado’ para respostas automáticas, 
muito pelo contrário, o indivíduo terá que realizar uma análise dos fatos, do ambiente externo, 
para que então opte dentre das possibilidades existentes em um contexto a ‘melhor’ ou mais 
adequada resposta, descartando a ‘resposta automática’. Para tratar da temática em pauta, 
utilizar-se-á de um viés metodológico analítico com um trilhar investigativo, pois entende-se 
ser mais seguro. No que tange aos resultados obtidos, estes encontram-se em desenvolvimento, 
visto que não apresentaremos pareces conclusivos a respeito da temática, tendo em vista a 
sua complexidade e novos campos de investigação. Por fim, elencar este tema no congresso, 
propiciará ao meio acadêmico uma noção geral, porém sofisticada, de uma temática de real 
necessidade e de grande influência no atual período.
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MEDIAÇÃO E A INTERNET COMO ELEMENTO fACILITADOR DE 
SOLUÇÃO DE CONfLITO NO BRASIL

Gilson Geraldo
gilsgera@yahoo.com.br

Carlos de Aquino Santos
carlosliming@gmail.com

O presente estudo visa abordar a rede mundial de computadores e o instituto da mediação, um 
assunto abrangente, rico, vasto e atual. Este estudo não pretende esgotar o mesmo, mas servir 
de fonte de consulta para orientandos e também teorizar a mediação, bem como a internet, 
onde se almeja abordá-la como mais um método que seja adequado e atenda às necessidades 
da sociedade em busca da pacificação de conflitos, buscando desse modo uma resposta célere e 
eficaz para o tratamento das lides. Sendo o instituto da mediação um método democrático com 
ampla repercussão na sociedade, consequentemente se buscará a utilização da rede mundial 
de computadores como ferramenta complementar para a resolução de conflitos. A mediação 
é uma técnica de facilitação na comunicação entre as partes, ou seja, estabelecer um canal de 
comunicação, de modo que um terceiro neutro e imparcial, conduza-os mediando a uma solução 
consensual, harmoniosa, pacificadora e satisfatória a ambos. Historicamente é de conhecimento 
público que a internet surgiu a partir de uma experiência com interesse militar no ano de 1969, 
de seu início militar, esse sistema de rede migrou para um sistema de intercomunicação voltado 
ao interesse científico, podendo desse modo, a partir dessas pesquisas em diante, estabelecer 
seu acesso a grandes computadores por todos os participantes de seu sistema. Nesse sentido, o 
presente estudo se coloca na condição de oferecer importante utilidade a operadores do direito, 
traduzindo-se em instrumento para os interessados em identificar, compreender e solucionar 
as novas questões jurídicas advindas do já não mais surpreendente crescimento da internet em 
nossa sociedade. Estabelecendo uma relação com a lei brasileira, cumpre observar que o citado 
princípio da mediação, tema deste estudo, encontra-se expresso no Novo Código de Processo 
Civil brasileiro. A construção do tema encontra argumento, visto que se trata de assunto atual, 
e respaldado pela resolução 125/2010 do CNJ, com ordenamento jurídico definido nas leis 
13.140/2015, lei 13.105/2015 Art. 3º Parágrafo 3º e Art. 165 a 175. 
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MEDIDAS JUDICIAIS DA LEI 12�318/2010 PARA PREVENIR, INIBIR OU 
ATENUAR OS EfEITOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL EM fAMÍLIAS EM 

PROCESSO DE DIVóRCIO

Natalia Cipriani
natcipriani@gmail.com
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franciane Hasse
francianehasse@unidavi.edu.br

Com a evolução das sociedades, a formatação das famílias se modificou, alterando assim sua 
conceituação. No início da história da humanidade, os indivíduos se aproximavam para cumprir 
com sua função biológica da reprodução ou para buscar proteção e sobrevivência. Atualmente, 
o principal motivo que une os integrantes de uma família é o afeto. O vínculo afetivo é tão 
importante nos relacionamentos que, findado o afeto, os vínculos se desfazem e as relações 
se rompem. Tal ruptura, embora vise a liberdade de se estar apenas com quem se tem afeto, 
nem sempre acontece de forma tranquila e harmônica para todos os envolvidos. A maioria dos 
rompimentos é permeada de sentimentos de amargura, frustação, raiva, desejo de vingança e, 
por vezes, os casais se utilizam de seus filhos para atacar o antigo parceiro. Estas atitudes, que 
interferem na formação psicológica do menor para que este repudie o outro, são conhecidas 
como alienação parental - AP. A prática intensa da alienação parental acaba por desenvolver no 
filho a Síndrome da Alienação Parental, que compromete toda a psique da criança, afastando-a 
do genitor alienado, com quem teria o direito de conviver. Este trabalho teve por objeto pesquisar 
se a Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/2010) traz em seu bojo medidas que visem inibir 
ou atenuar os efeitos da AP nas famílias em processo de divórcio e quais são estas medidas. 
Constatou-se que, declarado o indício da AP, o juiz determinará, mesmo que de ofício, que o 
processo tenha tramitação prioritária, e, depois de ouvido o representante do Ministério Público, 
medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica do alienado, de 
forma inclusive a assegurar a convivência com o genitor alienado. Após, determina-se, se 
necessário, a realização de perícia psicológica e biopsicológica e, caracterizados atos típicos de 
AP ou qualquer conduta que dificulte a convivência genitor-filho, o juiz poderá, sem prejuízo 
da responsabilização civil ou criminal, determinar uma série de medidas visando inibir ou 
atenuar os efeitos da AP. Tais providências encontram-se elencadas no artigo 6º, da referida lei: 
a advertência verbal do alienador, a imposição de multa pecuniária, a ampliação do convívio da 
criança com o genitor alienado, como também a determinação de acompanhamento psicológico 
ou psicossocial, a determinação de guarda compartilhada, ou até a mesmo a inversão da mesma 
em favor do pai/mãe alienado e, por fim, determinar a fixação de domicílio, como também 
promover a suspensão da autoridade parental. Com este trabalho concluiu-se quão prejudicial 
pode ser a alienação parental e também que o Estado dispõe, através da Lei 12.318/2010, de 
medidas para prevenir, inibir ou atenuar os efeitos da alienação parental, devendo estas serem 
requeridas pelos operadores do direito, mesmo que apenas haja uma leve suspeita de alienação 
parental.
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MéTODOS HETEROCOMPOSITIVOS E AUTOCOMPOSITIVOS DE 
SOLUÇÃO DE CONfLITOS: A MEDIAÇÃO COMO MEIO DE EfETIVAR A 

OBTENÇÃO DA JUSTIÇA

Rubia fiamoncini Bértoli
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Saul José Busnello
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O presente artigo pretende analisar e descrever os métodos heterocompositivos e 
autocompositivos de resolução de conflitos, destacando as características próprias de cada 
método segundo doutrinadores da área, com o intuito de estabelecer as diferenças existentes 
entre eles. A Jurisdição e a Arbitragem são analisadas como meios heterocompositivos, uma 
vez que envolvem a decisão de uma terceira pessoa. A Negociação, a Conciliação e a Mediação 
fazem parte da autocomposição visto que os próprios envolvidos detêm o poder de decisão sobre 
as soluções dos conflitos existentes entre eles. O terceiro, conciliador ou mediador, dependendo 
do método analisado, detém o conhecimento de técnicas específicas que o orientam na condução 
das pessoas para a obtenção de um denominador comum que satisfaça os interesses de ambas. 
A Mediação é observada com mais ênfase, uma vez que é o principal tema deste artigo. Os 
aspectos relevantes e próprios da Mediação são abordados com o objetivo de discorrer sobre 
este interessante método extrajudicial. Elencou-se pontos interessantes sobre a Mediação na 
Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, no Novo Código de Processo Civil e na 
Lei 13.140 de 2015, chamada Lei da Mediação. Os três Diplomas são importantes marcos 
legais que tratam do tema. Uma análise sobre a ideia de alcance de Justiça nos vários métodos 
estudados é feita ao longo deste artigo, principalmente quanto à Mediação que constitui um 
método singular, porém notável, a ser explorado não só pelos operadores do Direito, mas por 
toda a sociedade. O método de investigação utilizado foi o indutivo e as técnicas foram as de 
pesquisa bibliográfica e fichamento.
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NEUROéTICA: O CéREBRO, A MENTE E O RETO AGIR

Rangel Nicácio da Silva
rangelnicacio@hotmail.com

Nivaldo Machado
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Os estudos e pesquisas da neurociência vêm promovendo novos desafios e investigações acerca 
do cérebro. E desta perspectiva, este trabalho tem como objetivo tratar de questões pertinentes 
à neuroética, ou seja, das questões éticas e morais que surgem com os avanços da neurociência. 
E apesar das recentes descobertas serem importantes para os mais diversos campos do saber, 
nossas indagações em relação à tomada de decisões e do juízo ético ainda permanecem. Desta 
forma, a neurociência continua determinada a compreender como decidimos moralmente e 
como razão e emoção atuam nessas decisões. Podemos dizer que para avançar ainda mais, 
os cientistas precisam desvendar as atividades e mecanismos do nosso cérebro por meio de 
mapeamento, registro e manipulação. Esses progressos, além de ampliar todo o mundo 
científico e teórico, poderão nos levar a uma potencialização das nossas tecnologias nas áreas 
médicas, neurológicas e sociais. Devemos lembrar que o objeto e sujeito dessas investigações 
será o ser humano. E neste ponto a neuroética se encontra tratando de avaliar os procedimentos 
implementados nessas pesquisas, sendo que qualquer excesso pode causar um enorme dano 
físico ou mental para os indivíduos e toda sua sociedade. O termo neuroética se deve a Willian 
Safire que a definiu como “o âmbito da filosofia que trata sobre os aspectos bons e maus do 
tratamento ou a potencialização do cérebro humano”, mas foi com Adina Roskies que essas 
investigações deixaram de ser apenas uma extensão da bioética. Roskies propôs uma divisão da 
neuroética em: ética da neurociência (que trata das questões propostas por Safire) e neurociência 
da ética. Neste último núcleo da neuroética que trataremos de investigar realmente como se dá o 
pensamento ético e moral. Enfatizamos que para a construção da presente pesquisa utilizamos 
a metodologia embasada na filosofia analítica. É preciso também ressaltar que os resultados 
encontram-se em andamento e que para tal não tomaremos qualquer parecer conclusivo. E, por 
fim, o trabalho desta nova ética não consiste somente em frear qualquer violação e agressão ao 
ser humano, mas também visa ampliar nossas fronteiras biológicas e sociais a fim de prover 
melhores condições de vida à sociedade.
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O DIREITO PENAL DO INIMIGO DE GüNTHER JACKOBS E A (IN)
POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO
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O presente trabalho busca entender qual seria a visão de inimigo proposta pelo penalista alemão 
Günther Jackobs em sua teoria do Direito Penal do Inimigo, trazendo o contexto histórico 
em que a referida teoria foi formulada e seus fundamentos basilares, além de demonstrar sua 
aplicabilidade ou não ao atual ordenamento jurídico brasileiro, conforme passa a fazer. Desde 
1985, quando houve um famoso congresso mundial de direito penal na Alemanha, já se falava 
na nomenclatura do Direito Penal do Inimigo, e Jackobs lança esta ideia, apenas como um 
discurso, falando que está se aproximando um momento em que há um direito penal contra o 
inimigo, onde está se elegendo o inimigo e, portanto, há um terrorismo de Estado juntamente 
com o terrorismo delinquente usual. Em 2003, Günther Jackobs escreve um livro intitulado 
Direito Penal do Inimigo onde ele, diferente de 1985, traz um discurso afirmativo e legitimador, 
defendendo a tese radical do Direito Penal do Inimigo. O autor começa sustentando que há dois 
tipos de direito penal, um “Direito Penal do Cidadão” e outro “Direito Penal do Inimigo”. O 
Direito Penal do Cidadão é um direito penal com regras, com garantias, com advogado, que é 
aplicado em atos executórios, é um direito penal que respeita a legalidade estrita. O delinquente 
traça o cidadão, e comete o seu delito, sendo processado pelo órgão que representa a acusação, 
no caso do Brasil, o Ministério Público, que tem o munus constitucional de acusar, porém, 
com a observância de todas as suas garantias constitucionais, existindo então ampla defesa, 
contraditório e advogado em todas as fases do processo, traduzindo-se o “Direito Penal do 
Cidadão” no atual Direito Penal Brasileiro. No entanto, Jackobs apresenta o outro direito penal, 
o Direito Penal do Inimigo, onde se pode punir através de atos meramente preparatórios do iter 
criminis, onde não há ou estão absolutamente diminuídas as garantias penais constitucionais 
e processuais, um direito penal que se utiliza do princípio da periculosidade ao invés do 
princípio da culpabilidade. Ao fim do estudo, conclui-se que a teoria do Direito Penal do 
Inimigo não é aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro por ir de encontro à diversas 
garantias constitucionais, selando desta forma sua inconstitucionalidade. O método utilizado 
na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O 
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. O ramo de estudo é na 
área do Direito Constitucional e Direito Penal.
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O EfEITO TRANSfORMADOR DA MEDIAÇÃO: CONSTRUINDO UMA 
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Este artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário 
predominante, a previsão legal e algumas experiências acerca do método alternativo de 
resolução de conflitos inseridos na técnica da mediação. Analisar o Instituto da Mediação, não 
com o intuito de afastar a tutela jurisdicional do Estado, mas como uma forma de amenizar 
o impacto social, dando alternativas viáveis de soluções com êxito. Os problemas de hoje, 
ligados à justiça, são sem sombra de dúvidas relacionados ao acesso, à demora, aos custos e 
às barreiras existentes entre o cidadão e o exercício pleno do seu direito. É nesse cenário que 
a Mediação vem ganhando espaço e propondo uma mudança significativa dos paradigmas no 
âmbito da resolução dos conflitos. Partindo-se dos aspectos conceituais de conflitos, de formas 
de resoluções de conflitos, bem como as formas alternativas de resolução de conflito, fez-se uma 
análise da nova lei de mediação, da resolução 125 do CNJ e também do artigo 3° do Novo Código 
de Processo Civil para, finalmente, verificar a eficácia da mediação como forma pacificadora 
nas resoluções de conflito. A Mediação vem com a proposta de resolver os conflitos sob uma 
ótica mais social e mais humana, pois através da Mediação hoje, são resolvidos conflitos de 
ordem familiar, empresarial, trabalhista, entre consumidores e também na esfera penal, através 
da Justiça Restaurativa. O método de pesquisa utilizado para a elaboração do presente artigo 
foi a pesquisa bibliográfica. Vale salientar que o presente trabalho não esgota o assunto e que 
a doutrina referente ao tema é relativamente escassa, apesar de sua importância no âmbito do 
Direito brasileiro, bem como, para o meio acadêmico, para os operadores jurídicos, e para a 
sociedade. Desta forma, espera-se que, com a apresentação do trabalho, outras pessoas nutram 
real interesse sobre o tema.
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O HOMICÍDIO PRATICADO NO TRÂNSITO POR PESSOA ALCOOLIZADA: 
CRIME DOLOSO (DOLO EVENTUAL) OU CRIME CULPOSO (CULPA 

CONSCIENTE)

Priscyla Schwalb Zimmer
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Juliano Bridi
julianobridi@bol.com.br

Sandra Angélica Schwalb Zimmer
sandraszimmer@unidavi.edu.br

O crime de homicídio, previsto em regra no Código Penal, vem disposto também em vários 
outros diplomas legais, cada qual, logicamente, com suas particularidades (como Lei de 
Tortura - Lei n. 9.455/97, Lei Transplantes de Órgãos e Tecidos - Lei n. 9.434/97 e etc). Mas 
ao que interessa aqui são justamente os previstos no art. 121 do Código Penal e do art. 302 do 
Código de Trânsito Brasileiro, quando praticados por quem tenha ingerido bebida alcoólica. 
Assim, tal pesquisa tem por objetivo trazer elementos capazes de melhor compreensão acerca 
da caracterização do homicídio praticado no trânsito por quem esteja com sua capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a fim de não o transformar em uma 
simples fórmula matemática a ser aplicada nos casos ocorridos no Brasil. Imperioso, antes de 
mais nada, dizer que tal delito no Código de Trânsito Brasileiro foi previsto somente em sua 
modalidade culposa, permanecendo a capitulação dolosa afeta ao Código Penal. Mas, então, 
qual a problemática? É que o homicídio praticado em direção veicular, mesmo estando o agente 
com sua capacidade psicomotora alterada, já se encontra qualificado na forma do art. 302, §2º, do 
CTB, sendo, portanto, crime especial em relação ao previsto no Código Penal. Porém, ainda hoje, 
na prática, o homicídio culposo (culpa consciente), quando o condutor estivesse embriagado, 
é, na sua maior parte, enquadrado como homicídio doloso (dolo eventual - do CP), sem, muitas 
vezes, nem se saber o porquê. O problema disso é na diferenciação entre dolo eventual e culpa 
consciente, arremedo jurídico que parece se restringir aos bancos catedráticos. Ora, não há 
discussão de que é irresponsabilidade assumir a direção de um veículo automotor alcoolizado e 
que isso representa um risco ao próprio condutor como a terceiros, mas para se afigurar o dolo 
eventual, além disso, é necessário que o condutor alcoolizado tenha também previsto e aceitado 
o risco da ocorrência da morte de outrem e, especialmente, aja com total indiferença frente ao 
bem jurídico (previsão + aceitação + indiferença). Aqui restará configurado o homicídio doloso 
(por dolo eventual - do CP). A culpa consciente, por sua vez, e, consequentemente, o delito 
do CTB, afigura-se quando o condutor embriagado representa o resultado, mas confia que não 
vai acontecer (é dizer, não aceita o risco, porque sabe que é o ‹maioral no volante› e nada vai 
acontecer). Para se chegar a tal conclusão, a presente pesquisa se valeu de método indutivo, 
através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, tema desenvolvido na área do Direito Penal.
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O NOVO CóDIGO DE PROCESSO CIVIL fRENTE AO DéBITO ALIMENTAR: 
INSCRIÇÃO NOS óRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRéDITO
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A Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 64/2010, dispõe no artigo 6º que 
o direito à alimentação é um direito social, sendo assim fundamental para sobrevivência do 
homem. Partindo para o Direito de Família, constante no livro IV do Código Civil, tem-se a 
possibilidade de realização do pedido de alimentos (artigo 1.694) para que as necessidades 
básicas do solicitante sejam atingidas. Para fins de maior sustentação jurídica, existe, ainda, 
em nosso ordenamento, a Lei nº 5.478/69 que regula a ação de alimentos (meio utilizado 
para quem deseja pleitear a concessão/recebimento de alimentos). Após os trâmites legais, se 
comprovada a necessidade, o magistrado competente fixa o valor a ser pago a título de alimentos, 
observando o binômio da necessidade (de quem pede/alimentado) e possibilidade (de quem irá 
pagar/alimentante). Todavia, mesmo com a extrema importância do pagamento dos alimentos, 
não é difícil encontrar casos em que se tenham problemas com o recebimento das prestações 
inadimplidas. A inadimplência dos devedores de alimentos é um problema grave, visto que os 
alimentados, em diversas vezes, chegam a passar dificuldades de sobrevivência imensuráveis. 
O CPC de 1973 (Lei 5.869/73) trazia a possibilidade de prisão para o devedor de alimentos em 
alguns casos (art. 733), e em outros a penhora de bens (art. 732). Tendo por fim a facilidade 
no recebimento das prestações alimentares atrasadas, alguns juristas (defensores públicos, 
advogados, juízes, etc) buscavam alternativas para uma maior eficácia na cobrança dos débitos, 
sendo possível encontrar alguns julgados que permitiam a inscrição do nome do devedor de 
alimentos (alimentante) nos órgãos de proteção ao crédito, isso com base no artigo 461, § 5º, 
CPC/73, alegando que as medidas descritas como punição seriam meramente exemplificativas, 
podendo o magistrado valer-se de outros meios para “forçar” o devedor a cumprir com sua 
obrigação. Mas, como visto, não existia expressa autorização emanada da lei, apenas de julgados 
a respeito do tema. Diante da polêmica criada, o NCPC, oportunamente, avançou na forma de 
instituir e cobrar a dívida alimentícia. Para tanto, trouxe, de maneira expressa, a possibilidade de 
restrição creditícia conforme redação do artigo 782, §3º. Ainda há a possibilidade de protesto do 
pronunciamento judicial, que está previsto no art. 528, § 1º do NCPC. A alternativa de inscrição 
nos órgãos de proteção ao crédito prevista pelo novo Código de Processo Civil, portanto, traz 
a igualdade entre o devedor de alimentos e outros devedores, sendo que essa medida possui 
como objetivo a cobrança eficaz dos débitos provenientes dos alimentos. Isto posto, a medida 
de inscrever o nome do devedor no SPC/Serasa surge como meio coercitivo, além de tentar 
fornecer efetividade às decisões judiciais, e uma maior conscientização dos devedores de 
alimentos com a responsabilidade sobre a sobrevivência digna do alimentado.
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO fUNDAMENTO 
JURÍDICO PARA A BIOéTICA

Jéssica Isidoro
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O presente trabalho é oriundo de pesquisa desenvolvida para o Trabalho de Curso apresentado 
em novembro de 2015 no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi). O presente trabalho propõe tratar da fundamentação jurídica para os problemas 
bioéticos. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana assume um aspecto de extrema relevância 
gerando impactos quando se refere à proteção do direito à vida, principalmente no que diz 
respeito à Bioética, área na qual se preocupa com as novas técnicas científicas desenvolvidas, 
como a reprodução humana assistida, as experimentações científicas para a retirada de células-
tronco, dentre outras. O direito à vida deve ser tratado sob o enfoque da Bioética, ela abre 
caminhos para a discussão de como deve proceder a ciência diante dos avanços resultantes do 
conhecimento nas ciências biológicas de modo a respeitar os valores e a dignidade do homem. 
Para que haja a administração responsável e ética da vida do ser humano, a Bioética possui 
alguns princípios norteadores. Tais princípios seriam o da beneficência, não mal-eficência, 
justiça e a autonomia. No entanto, esses princípios não são suficientes para legitimar as técnicas 
avançadas da medicina, com o respeito ao direito à vida e à dignidade humana. Logo, o direito 
une-se com a Bioética com o intuito de solucionar esses conflitos, ou melhor, essa falta de 
legitimação. A Bioética tem como fundamento primordial o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, que é um direito fundamental elencado no artigo 1º, inciso III da CRFB/88. Ele é 
protegido pela Constituição como cláusula pétrea, tendo eficácia e aplicabilidade imediata, 
pois é o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Da análise jurisprudencial, 
nos posicionamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, percebe-se a aplicação do 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana nos casos concretos de proteção à vida humana. 
O supremo adota esse princípio sempre como parâmetro para julgar, demonstrando que é 
possível a humanização das decisões. E, por fim, constatou-se que o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana vem sendo concretizado como fundamento jurídico nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal, nas questões que tratam sobre a proteção da vida humana em toda a sua 
dignidade e integridade, cujas questões são englobadas pela Bioética. O levantamento de dados 
foi realizado através da técnica da pesquisa bibliográfica. No que tange aos resultados obtidos, 
pode-se demonstrar que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, em sua forma mais ampla 
e completa, serve como fundamento para as discussões bioéticas, visto que a dignidade humana 
é considerada como um princípio ético-jurídico que tem auxiliado a resolver juridicamente os 
problemas bioéticos.
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O PRINCÍPIO DA fORÇA OBRIGATóRIA DOS CONTRATOS EM fACE DA 
REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS DE ADESÃO

Caroline Testoni Wehmuth
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A evolução do direito contratual encontra-se intimamente ligada à evolução humana, posto que 
seu objeto constitui um importante instrumento de circulação de riquezas, centro do universo 
negocial e propulsor do capitalismo. Analisando este instituto jurídico observam-se duas grandes 
bases da teoria contratual, fundadas no liberalismo. Quais sejam, a Autonomia da Vontade e 
a Força Obrigatória dos Contratos. Partindo desta concepção clássica do direito contratual, 
ante o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. Os que o fizerem, 
porém, sendo o contrato válido e eficaz, devem cumprí-lo independente de suas consequências. 
Destarte, à luz da doutrina individualista, o pricípio da Força Obrigatória dos Contratos, ou 
o antigo Pacta Sun Servanda, significa a irreversibilidade da palavra empenhada. Porém, em 
consequência da evolução histórica e ecônomica, verifica-se uma completa renovação das 
matrizes filosóficas do direito privado, com a superação do individualismo, baseado em uma 
igualdade meramente formal, em busca de uma concepção mais solidária fundada no caráter 
social do direito e nas obrigações sociais do indivíduo. Em se tratando de contratos de adesão, 
há uma manifesta disparidade do poder contratual das partes, pois diferentemente do contrato 
paritário, neste formato, há um déficit relevante da autodeterminação de uma das partes, que a 
impede de exercer sua liberdade na modelação do conteúdo contratual. O que se constata nessa 
relação jurídica é uma patologia da autonomia da vontade, portanto o ordenamento jurídico 
passa a perseguir não a autonomia da formatação do contrato e sim a própria justiça contratual 
derivada deste negócio. O art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, elege como direito 
básico a revisão da cláusula que, por fato superveniente, tenha se tornado excessivamente 
onerosa. O artigo não vincula a modificação da cláusula contratual ao fato extraordinário e à 
imprevisão, como acontece com os dispositivos 317 e 478 do Código Civil (os quais exigem 
como causa o fato extraordinário e imprevisível). Desta forma, a modificação das cláusulas 
nos contratos de relação de consumo são mais flexíveis que no CC. Além da manutenção do 
equilíbrio econômico, para proteger a parte mais fraca nos contratos de adesão, o consumidor, 
existe outro fundamento para a flexibilização do instituto da revisão contratual. É que no Brasil 
a defesa do consumidor foi elevada à condição de direito fundamental. É nesse sentido que o 
CDC, em conformidade com a Constituição Federal, presume de forma absoluta, e não relativa, 
a vulnerabildiade do consumidor e, portanto, esse consumidor tem a possibilidade de requerer 
a modificação de uma cláusula contratual toda vez que ela se torne excessivamente onerosa. 
Através da pesquisa exploratória e bibliográfica, buscou-se angariar informações doutrinárias 
acerca do tema abordado, longe de pretender-se o esgotamento da matéria.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO IDEAL DE DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO
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O objetivo do presente trabalho é analisar um pouco da trajetória construída pelos direitos 
humanos no intuito de tentar levantar os elementos que compõem o seu ideal, a partir dos 
sistemas regionais de proteção. O texto inicia com uma tentativa de conceito do instituto dos 
direitos humanos e segue com o seu desenvolvimento histórico, o que é fundamental para 
entender as instituições e documentos criados principalmente no contexto do pós-guerra. Aliás, 
ficará fácil perceber que foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com a notória ascensão 
e decadência do Nazismo na Alemanha, que a doutrina da soberania estatal foi severamente 
alterada. Ficou demonstrado que a referida soberania não se tratava de um princípio absoluto 
e deveria estar aberta a determinadas limitações em benefício dos direitos humanos. Faz-se 
destaque para os sistemas europeu, interamericano e africano de proteção dos direitos humanos. 
Isso porque seus documentos e atuação consultiva e jurisdicional têm significado importante 
avanço no que tange ao tema e, mais precisamente, sua efetivação e até exigibilidade. Em 
hipótese alguma se busca esgotar o assunto, muito pelo contrário, o que se verificará direta e 
indiretamente através desta pesquisa é que os direitos humanos são uma construção que acontece 
a todo tempo. A propósito, sofrem os impactos das mudanças do cenário onde estão inseridos ou 
deveriam estar, no universo! E, isso, demonstra, como ao final do trabalho foi registrado, que os 
direitos humanos, na sua essência, e, principalmente naquilo que se propôs quanto ao seu ideal, 
podem estar longe de se efetivar. A metodologia utilizada é a pesquisa normativa e doutrinária. 
O resultado obtido foi a identificação de elementos e fatos que compõem a construção do ideal 
de direitos humanos.
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O USO DA MEDIAÇÃO COMO MéTODO DE SOLUÇÃO DE CONfLITOS NAS 
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Este artigo tem por objetivo pesquisar, analisar e descrever o entendimento doutrinário acerca 
da aplicação da mediação, que é um dos métodos autocompositivos mais visados de resolução 
de conflitos, dentro dos ambientes escolares, dando ênfase aos conflitos entre os jovens que 
vêm ocorrendo frequentemente nestes estabelecimentos, devido à violenta e triste realidade 
de algumas escolas do Brasil. Os noticiários vêm mostrando diariamente o quão trágico estão 
alguns ambientes de ensino espalhados pelo Brasil. Principalmente escolas do interior de 
grandes centros urbanos como, São Paulo, por exemplo. A maioria das brigas ocorre por motivos 
insignificantes e, em grande parte, resultam em atos de extrema violência. O que é bastante 
preocupante, visto que é na escola que deveriam ter consciência do que é certo e errado. Este 
artigo aborda de forma geral alguns aspectos interessantes sobre a mediação de conflitos, bem 
como as áreas compatíveis com a adoção de tal método. O maior enfoque é dado à área escolar, 
tema base deste artigo, delineando-se, inclusive, o perfil ideal de mediador escolar, profissional 
que as escolas de todo o Brasil deveriam poder contar. Como já mencionado, a mediação é 
apenas um dos métodos alternativos/autocompositivos de resolução de conflitos. Porém, há 
também a conciliação, a arbitragem, a negociação, cada instituto com suas particularidades, 
semelhanças e diferenças se comparados uns com os outros. Vale ressaltar que, através de 
pesquisas feitas por conta deste artigo, a mediação se mostrou o meio alternativo mais eficaz 
para ser aplicado nos ambientes escolares comparado com os demais acima mencionados. Suas 
técnicas de aplicação são extremamente positivas para os envolvidos, pois, de certa forma, a 
mediação incentiva os próprios litigantes a sentarem juntos e conversarem sobre o ocorrido. Faz 
com que o autor do conflito no ambiente escolar, ou seja, aquela pessoa que agrediu, humilhou, 
que iniciou a briga, se coloque no lugar do ofendido, do humilhado, e realmente reconheça o 
erro que cometeu. Fazendo, de forma eficaz, com que o litigio cesse e a harmonia entre eles 
retorne. Por estas situações e pelas técnicas aplicadas é que se considera a mediação um instituto 
muito visado nos ambientes de ensino. O método de pesquisa utilizado para a elaboração deste 
artigo foi a pesquisa bibliográfica.
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OS EIXOS DE VALORAÇÃO DO NOVO CóDIGO DE PROCESSO CIVIL
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O trabalho visa esclarecer as principais alterações ideológicas trazidas pelo novo Código de 
Processo Civil, as quais irão impactar a atividade jurisdicional como um todo. Para tanto 
foi utilizado o método indutivo, utilizando-se as técnicas do referente, da categoria, dos 
conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica, de forma a orientar os acadêmicos e demais 
profissionais do direito, que outrora cursaram as disciplinas de Direito Processual Civil sobre a 
égide do Código de 1973. O Novo Código de Processo Civil efetuou uma mudança ideológica 
e estrutural no então Código Vigente, revogou alguns institutos, modificou outros, acresceu 
novos, trouxe uma nova visão da relação processual, onde se afastou das Condições da Ação, 
introduzindo o mote da Tutela de Direitos e o processo como negócio jurídico. O Processo 
passa a ser considerado direito fundamental para atingir os interesses de uma sociedade 
de massa. Foi priorizado quatro eixos de valoração; a) a busca em prazo razoável de uma 
Decisão de Mérito, incluindo a atividade satisfativa; b) a solução da controvérsia através da 
Conciliação, Mediação e Arbitragem; c) a valorização dos precedentes; d) mecanismos que 
visam desestimular a cultura da demanda e recursal. Não se pode mais mensurar a existência 
de uma hierarquia entre direito material e processo, pois como mencionado por J.J. Calmom de 
Passos (2001, p. 64), seria “separar o direito, enquanto pensado, do processo comunicativo que 
o estrutura como linguagem, possibilitando sua concreção como ato decisório, será dissociar-
se o que é indissociável.” Temos assim o direito material processualizado, uma relação de 
complementariedade entre o direito material e o processual. Como instrumento Constitucional, 
o processo passa a ser compreendido como verdadeiro instrumento de efetiva proteção dos 
direitos, objeto de transformação social, abandona-se o formalismo exacerbado e busca-se 
incansavelmente uma decisão de mérito transformadora, efetiva e tempestiva, perpassando por 
um contraditório com paridade de oportunidades, para que as partes junto com o juiz construam 
a decisão de mérito. O modelo conceitual trazido objetiva resguardar o Direito de Ação a um 
processo justo, objetiva uma tutela jurisdicional adequada, e transformadora da sociedade, e 
não mais um processo finito em si próprio, devendo assegurar a efetiva tutela de direitos.
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Este trabalho tem o intuito de desenvolver a explicação das possíveis formas de governo 
no sistema capitalista. Com o nascimento dos direitos do homem na Revolução Francesa, a 
estrutura político-jurídica capitalista, consequentemente, voltou suas atenções ao indivíduo no 
meio social. Assim, ao longo da história denotou-se a necessidade dos direitos e deveres do 
indivíduo e a participação do Estado na vida do mesmo. O objetivo desse artigo será demonstrar 
as diferenças e peculiaridades nos três modelos de Estado que um líder pode se inspirar ao 
governar uma nação, são eles: Estado Liberal, Estado de Bem-Estar Social e Estado Neoliberal. 
O Estado Liberal se consolidou a partir das revoluções burguesas do século XVIII. Esta 
corrente de pensamento estatal tem como característica a garantia de maiores cotas de liberdade 
individual frente ao Estado. Nesse caso, o Estado é mínimo e neutro, porém forte e eficiente: 
deve garantir segurança, boa infraestrutura e contratos cumpridos. O centro desta sociedade 
é a iniciativa privada, ou seja, a fonte econômica é dependente do esforço individual e da 
“mão invisível”, teoria defendida por Adam Smith. Nessa ideologia existem mínimos direitos 
e recursos públicos, portanto, as taxas de impostos são menores e as obrigações com o Estado 
também. Com relação ao Estado de Bem-Estar Social, John Maynard Keynes afirmou que nessa 
ideologia o Estado poderia garantir o crescimento pela igualdade e legitimidade (diferente do 
individualismo liberal). Nesse caso, o Estado é máximo e regulador, exige dos indivíduos 
impostos altos que, em contrapartida, voltam ao meio como obras e direitos sociais advindos 
da intervenção estatal. Assim, possibilitando grande número de serviços prestados pelo Estado: 
como direitos coletivos, serviços sociais e iguais oportunidades. Nesta linha de pensamento, 
ressalta-se parte do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 
“assegurar o exercício dos direitos sociais e individualistas, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos[...]”. A doutrina neoliberalista tende a ser o equilíbrio entre os 
modelos acima citados. Sua ideologia político-econômica é heterogênea, à medida que efetua 
a retirada progressiva do Estado de bem-estar social, promovendo a não intervenção relativa. 
Porém, ainda realiza algumas concessões diante da tomada de providências. Essa corrente de 
pensamento, defende um Estado mediano, regulador e assistencialista, dessa forma, diminui 
impostos e suprime alguns direitos sociais. Portanto, com o método de pesquisa indutivo e a 
técnica bibliográfica, conclui-se que independentemente da forma de governo escolhida pelo 
soberano, o fim último do Estado deve ser garantir o bem-comum de seus habitantes. Como no 
Brasil, é preferível que se atue com base em um Estado Democrático de Direito, que garanta a 
equidade e a liberdade individual.

Palavras-chave: Estado Liberal. Estado de Bem-Estar Social. Neoliberalismo.
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PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A PROVA ILÍCITA NO DIREITO 
PENAL BRASILEIRO

Patricia Dolzan
patricia_dolzan@hotmail.com

Pablo franciano Steffen
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O presente trabalho tem por objetivo realizar uma breve abordagem acerca da aplicação do 
princípio da proporcionalidade como meio de possibilitar a utilização de prova ilícita na ação 
penal. Para isso, em um primeiro momento, a pesquisa traz uma sucinta abordagem da evolução 
histórica dos sistemas processuais penais e a forma como as provas eram produzidas nos 
mesmos, enfatizando o sistema acusatório que foi o adotado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Além disso, será abordada a aplicação da prova ilícita no direito 
penal pátrio atual a fim de demonstrar a forma como tais elementos probatórios podem ser 
empregados na persecução penal, com o intuito de descortinar a verdade do que se alega, na 
busca de um provimento judicial favorável. Na sequência, o trabalho dedica-se a explorar o 
princípio da proporcionalidade e sua aplicação no direito penal brasileiro na produção de provas, 
averiguando-se, por conseguinte, a possibilidade de ser adotado tal procedimento probatório 
pela acusação, fato este controverso no Brasil. Controvérsia essa que não ocorre quando estas 
provas oriundas de meios ilícitos são produzidas para conceder ao réu sua possível absolvição. 
Por fim, são apontadas as divergências doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da possibilidade 
da acusação se valer de meios ilícitos para salvaguardar o interesse coletivo. O método utilizado 
na elaboração desse trabalho foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O 
ramo de estudo foi na área do direito processual penal, e direito penal material. Desta forma 
será explanado, sem o intuito de esgotar o tema, a aplicação do princípio da proporcionalidade 
na produção da prova ilícita quando colidirem os interesses do réu e os interesses da sociedade.

Palavras-chave: Princípio da Proporcionalidade. Prova Ilícita. Direito Penal.
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PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O 
PARTICULAR: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SUA CONfORMAÇÃO E DEVIDA 

APLICAÇÃO
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Jorandi Zonta
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Rafael dos Santo
rafa.energia.91@hotmail.com

A Constituição da República Federativa do Brasil proclamou em seu preâmbulo a instituição 
de um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. O princípio 
da supremacia do interesse público sobre o particular é o princípio geral do direito inerente 
a qualquer sociedade e também condição de sua existência, ou seja, um dos principais fios 
da conduta administrativa. Por tal princípio entende-se que sempre que houver conflito entre 
um particular e um interesse público coletivo, este deve prevalecer. Como bem destaca Di 
Pietro (2012),”está presente tanto no momento da elaboração da lei como no momento de sua 
execução em concreto pela Administração Pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade 
administrativa em toda a sua atuação”. Neste sentido, o presente trabalho se propõe a realizar 
uma análise crítica em relação à conformação e a devida aplicação deste princípio na atualidade. 
Para tanto, necessário se faz analisar a evolução do tema e a sua aplicação na pós-modernidade, 
demonstrando que na atual ordem constitucional, o que se apresenta com status de supremacia 
e importa na atuação direta, concreta e imediata da Administração Pública é a efetivação das 
garantias e dos direitos fundamentais, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais dos cidadãos. Todavia, o administrador deve recorrer aos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, sendo necessária a ponderação do interesse público e individual, uma 
vez que os direitos individuais também clamam pela sua observância. A crítica que se faz ao 
principio em tela se refere a sua aplicação absoluta, que substitui um interesse pelo outro. Dessa 
forma, é fundamental que o administrador público proceda à ponderação da Supremacia do 
Interesse Público e dos interesses do particular à luz da proporcionalidade, a fim de saber qual 
o interesse seria aplicável ao caso concreto. Esta constatação é o objeto do resultado alcançado 
pelo presente estudo, proporcionando assim que esta luz, como veio, pudesse apontar o caso 
concreto relativo ao interesse particular, como também, merecedor do respeito à Supremacia 
do Interesse Público. O método a ser utilizado na elaboração deste trabalho será o indutivo e o 
método de procedimento será o monográfico. O levantamento de dados será através da técnica 
da pesquisa bibliográfica.
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PSICOPATIA: DA MÁSCARA DA SANIDADE à MÁSCARA DA JUSTIÇA

Scheila Maria Weinrich
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O presente trabalho tem por objetivo principal elencar questões relativas ao comportamento do 
psicopata contemporâneo e suas formas de agir dentro da sociedade, sobretudo, na prática de 
crimes. Para isso, tem-se como base estudos relacionados ao modo como o psicopata manipula 
as suas vítimas para alcançar seus objetivos, o prazer que sente ao praticar um fato delituoso, 
bem como, a forma como será punido. O que se pretende destacar primeiramente são os fatores 
que definem a figura psicopática, desde seus laços familiares e/ou induzimento de terceiros. 
Além disso, elucidar-se-á as formas pelas quais o psicopata age dentro da sociedade e como 
alcança seu desiderato criminoso, especialmente em delitos de homicídio, tortura e estupro. 
Não obstante, é necessário lidar com técnicas precisas para identificar o perfil psicopático 
a fim de afastar concepções errôneas. Havendo conduta delituosa por parte do psicopata, é 
imprescindível a presença e análise do Poder Judiciário nesses casos, cabendo ao Estado-Juiz 
dar a devida punição, tomando como base métodos que, aliados à psicologia, darão efetividade 
às decisões. Iremos abordar também exemplos de casos, fora do Brasil, bem como dentro dele, 
onde se encontrou o perfil psicopático e como a justiça se comportou perante tal caso. Nesse 
contexto, o que se busca investigar e estabelecer não é apenas a verificação pura e simplesmente 
da aplicação de uma reprimenda penal, mas também a busca à solução de conflitos e a possível 
reinserção do condenado à sociedade. O presente estudo é realizado sob o método de pesquisa 
indutivo e a técnica bibliográfica. A área é de Direito Penal.
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RESTOS DE AMOR JOGADOS NO TRIBUNAL: MEDIAÇÃO JUDICIAL E 
PSICOLOGIA COMO fERRAMENTAS PARA A BUSCA DA RECONCILIAÇÃO

Daiana Dalila Dolsan
daiana.dolsan@hotmail.com

Saul José Busnello
saulbusnello@hotmail.com

Culturalmente, as condições de um processo de divórcio, em geral, são reduzidas e restritas aos 
profissionais do Direito, em um contexto que habitualmente prioriza a busca de verdades, de 
culpados ou inocentes. Frente às possibilidades que se apresentam no campo da autocomposição 
de conflitos, pode-se dizer que o instrumento que melhor concretiza a aproximação entre as 
ciências Direito e Psicologia é a Mediação. O presente trabalho justifica-se com o objetivo 
de evidenciar a importância de promover a aproximação das ciências - Psicologia e Direito 
- para que possam trabalhar juntas em prol do bem-estar de casais em processo de divórcio. 
Paralelamente, visa destacar o processo de Mediação Judicial - forma alternativa e não adversarial 
de solução de conflitos - como ferramenta para a busca da reconciliação do casal, no qual o 
ponto de vista psicológico desta questão, sob decisão judicial, tenha espaço efetivamente. O 
casamento, como centro da felicidade humana, torna-se incompatível com as características da 
vida contemporânea. Todavia, a literatura mostra que o amor continua sendo a primeira razão 
pela qual os sujeitos se unem em laço conjugal. Os fatores que contribuem para o divórcio não 
são lineares, porém, destaca-se o fato de haver um número considerável de casais submetidos à 
mediação, que abandonam a ação judicial de divórcio e acabam se reconciliando. Frente a isso, 
observa-se quão destrutivas podem ser as idealizações quando a relação amorosa chega ao fim. 
Considerando a complexidade que envolve o rompimento conjugal, os resultados da pesquisa 
ressaltam a importância da Mediação nos processos de divórcio, para que os finais das histórias 
de amor tenham mais ‘felizes para sempre’ ou apenas ‘felizes’. O método de investigação 
utilizado foi o indutivo e as técnicas foram as de pesquisa bibliográfica e fichamento.

Palavras-chave: Divórcio. Psicologia no Direito. Mediação Judicial.
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SÍNTESE - HERANÇA CARTESIANA

Nivaldo Machado
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Elizeu de Oliveira Santos Sobrinho
elizeu.oliveira@hotmail.com

Este resumo trata-se de uma síntese sobre a Herança Cartesiana, o motivo de longos e proveitosos 
debates junto ao grupo de pesquisa Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas. Tal resumo tem 
um caráter introdutório e pontual. Tem como preocupação fundamental expor uma síntese sobre 
os temas: “A Teoria dos Autômatos” e “A Neurociência”. Temos como principal objetivo expor 
de forma clara e sucinta estes grandes temas. Para isso, faremos uma revisão bibliográfica 
sistemática sobre os temas, bem como a leitura de livros indicados pelo orientador e listado 
na bibliografia do projeto. Referente à Teoria dos Autômatos, seguiremos com o dualismo 
substancial, a separação entre mente e corpo, evidenciaremos as principais semelhanças e 
diferenças entre os autômatos dos animais e seres humanos. Citaremos experimentos feitos 
por filósofos antigos como Kant e Descartes comparados com os experimentos dos filósofos 
contemporâneos como Colin McGinn. E sobre a Neurociência, além de evidenciar sua história 
e evolução ao longo do tempo, estaremos trazendo algumas experiências que cientistas e 
filósofos efetuaram para assimilar cada ação ou sentimento a uma determinada parte do cérebro. 
Muitas dúvidas surgiram ao longo do tempo: “Qual seria a função do corpo caloso?”, “Seria ele 
responsável pela integração das operações dos dois hemisférios?”, “Até que ponto as metades 
cerebrais seriam independentes quando fossem separadas?” e “Podem elas ter pensamentos e 
emoções separadas?”. As respostas para estas perguntas são importantíssimas, pois não é raro 
ver pessoas com doenças neuromentais, ou pessoas com determinada deficiência que precisam 
de estímulo em determinada parte do cérebro.
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SOBRE A POSSIBILIDADE DO ABORTO NOS CASOS DE MICROCEfALIA
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O presente trabalho tem por objeto a análise da possibilidade do aborto de feto com 
microcefalia, sob a ótica da legislação brasileira. A microcefalia, também conhecida como 
nanocefalia, é uma doença onde o bebê desenvolve o crânio menor que o normal, o que dificulta 
o crescimento do cérebro, influenciando no desenvolvimento mental da criança. O diagnóstico 
pode ser dado durante a gestação ou após o nascimento da criança. Existem diversos fatores 
que causam a microcefalia, tanto no período pré-natal, como infecções durante a gravidez 
(rubéola, toxoplasmose...), consumo de drogas e álcool pela gestante, diabetes materna não 
controlada, desnutrição, anomalias genéticas, etc., como no período pós-natal, como anemia 
crônica infantil, insuficiência renal crônica, infecções intracraneais (encefalite e meningite), 
dentre outros. Recentemente, estudos comprovaram que o zika vírus, transmitido pelo mosquito 
Aedes Aegypti, também é um dos causadores da doença. No Brasil, o surto do zika vírus é o 
maior culpado pelo alastramento da doença. As consequências da microcefalia são paralisia, 
atraso mental, autismo, convulsões, epilepsia, dentre outras. Não há cura para a doença, porém, 
se a criança receber o tratamento adequado, com ajuda de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
neurologistas e terapeutas, poderá viver como qualquer outra criança com deficiência. Acerca 
do aborto no Brasil, este somente é permitido nos casos em que a gravidez for resultante de 
estupro, em caso de risco de vida da gestante (art. 128, I e II do Código Penal) ou quando o feto 
for anencefálico (ADPF 54 - STF). Vale ressaltar que, diferente da anencefalia, a microcefalia 
não é letal, na grande maioria dos casos, e a expectativa de vida das crianças com microcefalia 
é semelhante às das outras crianças. Contudo, devido ao surto da doença pelo qual o Brasil 
vem passando, abriu-se a discussão acerca do aborto de fetos microcefálicos. Fala-se muito na 
dignidade da pessoa humana da mulher, constitucionalmente prevista, que dá a esta o direito de 
escolher aquilo que julgar melhor para si mesma, baseada na autonomia da sua vontade. Porém, 
é interessante observar que, diferente de uma família bem estruturada e com boas condições 
financeiras, uma família de baixa renda não possui condições de arcar com as despesas 
provenientes de um tratamento prolongado para amenização da microcefalia de uma criança, o 
que levaria a questão ao Estado. Este, por sua vez, que não possui sequer uma estrutura de saúde 
adequada para atender aos cidadãos, não teria condições de gerenciar uma situação epidêmica 
de microcefalia. Existem diversas correntes defendendo o aborto dos fetos com microcefalia e 
outras diversas em prol da vida do feto com microcefalia. O método de pesquisa é o indutivo e 
a técnica bibliográfica.
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TIPIfICAÇÃO DO fEMINICÍDIO: LEI 13�104/15
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O presente estudo trata da Lei 13.104/15 que tipifica a figura do feminicídio, enquadrando-o 
como mais uma forma de homicídio qualificado. Para tanto, analisa-se o crescente fenômeno de 
violência de gênero, onde historicamente a mulher é inferiorizada e majoritariamente a vítima, 
dada a sua constante subordinação em relação à figura masculina. O feminicídio representa a 
última instância de um comportamento continuo de violência, precedido por outros fatos, tais 
como abuso psicológico e físico, que submetem a mulher a uma condição inferior ao homem 
que é posta a séculos pela sociedade patriarcal e misógina a qual estamos inseridos. A violência 
de gênero envolve uma determinação social dos papéis masculino e feminino, toda sociedade 
pode (e talvez até deva) atribuir diferentes papéis ao homem e à mulher. O problema ocorre 
quando a tais papéis são atribuídos pesos com importâncias diferenciadas, no caso da sociedade 
brasileira, os papéis masculinos são supervalorizados em detrimento dos femininos. Discorre-
se sobre a alteração do art.121 do Código Penal para a inclusão da circunstância qualificadora 
do homicídio o feminicídio, descrevendo seus requisitos típicos e também sobre a inserção do 
feminicídio como crime hediondo visto que, de acordo com o Instituto Avante Brasil (www.
institutoavantebrasil.com.br), uma mulher morre a cada hora no Brasil. Quase metade desses 
homicídios são dolosos, praticados em violência doméstica ou familiar, através do uso de armas 
de fogo. 34% são por instrumentos perfuro-cortantes (facas, por exemplo), 7% por asfixia 
decorrente de estrangulamento, representando os meios mais comuns nesse tipo ocorrência. 
Pretende-se explanar sobre as caraterísticas do crime de feminicídio e, por fim, problematiza-
se sobre a necessidade da tipificação do feminicídio, visto que a violência contra as mulheres 
continua sendo uma das principais preocupações do Estado brasileiro, considerando que o 
Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra 
as mulheres.
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UM ATO DE COVARDIA
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Não é a primeira vez e não será a última que o tema da Violência Doméstica é abordado na 
sociedade com tamanha frequência, sendo ele também um alerta sobre o aumento dos números 
de agressões físicas, psicológicas, entre ameaças e, em alguns casos, de cárcere privado. O 
objetivo principal deste é mostrar que, mediante as violências e as repercussões desta, existe 
sim uma maneira de ser orientado e de tomar providências de proteção. De acordo com a 
Lei 11.340/06, a qual teve por objetivo criar mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, isso decorrente nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e dá outras providências. Em outros momentos antes da lei entrar em vigor foi também 
criado o LIGUE 180, uma forma que encontraram para mulheres e outras vítimas fazerem suas 
denúncias sem se expor na sociedade. O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, para servir de canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para 
a população feminina em todo país (a ligação é gratuita). Considerado como a porta principal 
de acesso aos serviços que integram enfrentamento à violência contra a mulher, sob amparo 
da Lei Maria da Penha. Com o foco desse trabalho mais dedicado ao Disque Denúncia, o qual 
desempenha certo papel central, ao lado também de diversos programas lançados com o intuito 
de recuperação e proteção às mulheres, segue-se com o objetivo de orientar a sociedade sobre 
tamanho problema social que está ocorrendo. A violência doméstica acontece contra crianças, 
adolescentes, mulheres e idosos, sendo que os agressores são os próprios familiares das vítimas. 
Estas violências se dividem por espancamentos, tendo maior número de vítimas as crianças 
de até cinco anos; abusos sexuais, acontecendo em maior quantidade entre meninas de sete 
a dez anos de idade; e por danos morais, em adolescentes e mulheres. É bom lembrar que os 
idosos têm tido grande participação na violência doméstica, mas aqueles que necessitam de 
cuidados especiais, sofrendo as agressões por pessoas contatadas pela família. O importante é 
que, ao se tomar conhecimento dessas formas de violência, sejam feitas denúncias aos órgãos 
especializados, a fim de ajudar as vítimas, tentar tirá-las desse convívio de tanto sofrimento 
e mostrar ao agressor que ele não é tão poderoso quanto imagina, mas sim covarde por só 
ter coragem de manifestar sua agressividade dentro de casa, contra pessoas indefesas e sem 
exposição pública.
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O presente artigo científico tem como objeto de estudo a Solidariedade Intergeracional de 
Responsabilidade Coletiva. Percebe-se que o direito pós-moderno se revestiu de mudanças, 
advindas de um modelo socioambiental e o emblema marcado por essa comunidade internacional 
formam os acidentes ambientais. Assim se define a gênese das relações intergeracionais, surgindo 
então a responsabilidade coletiva. Em um sentido comum, responsabilidade diz respeito à 
condição ou qualidade de alguém em ser responsável. Por isso o breve estudo pressupõe que 
esse ser responsável tenha solidariedade quanto aos atos que pratica voluntariamente. Essa 
solidariedade dá ao agente responsável ou portador da responsabilidade, imprevisão legal 
dos danos causados aos outros, para serem reparados, através da realização de seus atos. 
Serão abordadas questões pertinentes à responsabilidade individual como pressuposto para a 
existência de uma responsabilidade coletiva. O objetivo geral deste trabalho é investigar o 
dever da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações. Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: a questão ambiental é uma 
solidariedade intergeracional e responsabilidade coletiva? Para equacionamento do problema 
levanta-se a seguinte hipótese: supõe-se que a questão ambiental seja uma solidariedade 
intergeracional e responsabilidade coletiva. Portanto, mostra-se que a adoção de ações 
organizadas pela coletividade ou grupo social para efetiva prevenção e repressão dos danos 
ambientais, são necessárias. O artigo passa pelo surgimento e evolução histórica da presença 
da responsabilidade coletiva, para então analisar as formas de demonstrar o princípio da 
solidariedade intergeracional em sua forma responsável e coletiva. O método de abordagem 
é o indutivo, o método de procedimento é monográfico e a técnica de pesquisa é bibliográfica.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA EM 
ESPAÇOS PÚBLICOS

Letícia Weiss da Silva
leticia_w_dasilva@hotmail.com

Marlene Hoppe Trein
pointstudiohair@hotmail.com

Cheila da Silva dos Passos Carneiro
cheila@unidavi.edu.br

O presente artigo tem a finalidade de apresentar uma análise detalhada do crime de assédio 
sexual em lugares públicos, visando possibilitar aos operadores do direito uma reflexão sobre 
as particularidades do delito diante da legislação atual. Para decifrar o tema principal, pesquisa-
se o assédio sexual em diversos âmbitos e considera-se que não existe legislação específica 
para enquadrar o assédio sexual em lugares públicos, visto que, esse tipo de constrangimento é 
apenas considerado contravenção e é definido no Código Penal Brasileiro como “importunação 
ofensiva ao pudor”. Para que se verifique a conduta reprovável do assédio, é preciso que a vítima 
não o deseje e tenha se sentido importunada ou constrangida com as propostas do agente e que 
estas ponham em perigo ou afetem, de alguma forma, os direitos humanos, a dignidade, a saúde, 
a segurança, o bem-estar ou qualquer outro direito seu. O objetivo geral deste artigo é investigar 
se tem solução a violência contra as mulheres na sociedade brasileira em espaços públicos. Na 
delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: tem solução a violência contra as mulheres 
na sociedade brasileira em espaços públicos? Para equacionamento do problema levanta-se 
a seguinte hipótese: conjecturo que a violência contra a mulher na sociedade brasileira em 
espaços públicos tenha sim uma solução. O método de abordagem utilizado na elaboração desse 
artigo foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados 
foi através da técnica da pesquisa bibliográfica. As considerações finais trazem em seu bojo 
aspectos mais relevantes ao tema, bem como a comprovação ou não da hipótese básica.
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RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

197 

A PESSOA COM DEfICIÊNCIA NA SOCIEDADE DO MUNICÍPIO DE  
LEOBERTO LEAL (SC) NA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO

Deise Schell
deisy-schell@hotmail.com

Drielli Jaciara Back
drielliback@gmail.com

Luciane Cristina Joenk Hoffmann
lucianecristina.hj@hotmail.com

Por muito tempo o diferente foi excluído da sociedade e, consequentemente, as pessoas com 
deficiência não podiam participar dos espaços sociais onde se transmitiam conhecimentos. 
Sabe-se que a construção de uma sociedade inclusiva é um processo muito importante para 
o desenvolvimento e a manutenção de um estado democrático, e para se pensar a inclusão é 
fundamental a percepção da importância da conscientização e aceitação do diferente, da pessoa 
com deficiência. Com essa visão, e utilizando o tempo e o espaço de um trabalho de pesquisa 
proposto na disciplina de Estatística, no curso de Educação Especial do campus de Ituporanga, 
a problemática que orientou o presente estudo foi: qual a perspectiva da população de Leoberto 
Leal a respeito da pessoa com deficiência? De modo geral, pretende-se analisar a perspectiva 
da população de Leoberto Leal a respeito da pessoa com deficiência. Especificamente, visa 
analisar a compreensão do termo deficiência; constatar o conhecimento a respeito das leis de 
inclusão; identificar o conhecimento a respeito da nomenclatura correta quando se refere à 
pessoa com deficiência; verificar a realidade da inclusão na cidade de Leoberto Leal e, assim, 
descrever a importância da inclusão para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Trata-
se de uma pesquisa exploratória que visa proporcionar maior familiaridade com o problema. A 
metodologia utilizada para dar suporte teórico foi a pesquisa bibliográfica ancorada, basicamente, 
nos autores Romeu K. Sassaki, Maria T. E. Mantoan e Lev S. Vygotsky. O instrumento de coleta 
de dados foi o questionário, aplicado a membros da população, de modo geral, no município 
de Leoberto Leal, SC. Os resultados demonstram que: a) menos de 50% dos questionários 
entregues foram respondidos, fato que causa preocupação, pois para trabalhar, conviver com 
pessoas com deficiências precisamos sair de nossa zona de conforto e fazer o esforço que estiver 
ao nosso alcance. b) em contrapartida, as pessoas que responderam demonstraram interesse, 
questionaram bastante sobre o assunto. Assumiram, em alguns casos, não saber qual a resposta 
correta, mas querer descobrir e pedindo uma devolutiva após a conclusão do trabalho; c) o 
estudo foi de fundamental importância para ter-se a percepção sobre como a população de 
Leoberto Leal, SC, apesar de ter pouca informação sobre as pessoas com deficiências, sobre o 
que é deficiência e suas consequências, pois ainda acredita que todos os indivíduos são iguais, 
apenas alguns com limitações diferentes, precisando de alguma adaptação. Dessa forma, 
acredita-se que não se pode recuar com a luta pela inclusão, pois se os primeiros frutos estão 
surgindo significa que muito ainda pode brotar.
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ALfABETIZAR E INCLUIR: RELATOS DE UMA OfICINA QUE INTEGROU 
AÇÕES, ATIVIDADES E RECURSOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA APRENDIZAGEM COMPARTILHADA

Drielli Jaciara Back
drielliback@gmail.com

Marceli Errath Westphal
errath@brturbo.com.br

fernanda Souza
fernandasouza@unidavi.edu.br

Na tentativa de contribuir com o processo de inclusão escolar, o Estado de Santa Catarina 
tem procurado inserir em suas escolas o segundo professor ou professor II. A partir desta 
compreensão, no segundo semestre de 2012, a Secretaria de Educação do Estado de Santa 
Catarina e o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto vale do Itajaí (Unidavi) 
estabelecem parceria e viabilizam, no início de 2013, a criação do curso de Licenciatura em 
Educação Especial, em dois campus da região do Alto Vale do Itajaí - Ituporanga e Taió -, com o 
objetivo de atuar na formação do segundo professor. No ano de 2014, cinco acadêmicas do curso 
de Educação Especial, da cidade de Ituporanga, ingressam no Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) da Unidavi, por meio do subprojeto de Educação Especial. 
Convém informar que a Unidavi iniciou sua participação no PIBID já no ano de 2012, por meio 
do subprojeto de Pedagogia. Assim, no decorrer dos cursos de Pedagogia, Educação Especial e 
das atividades do PIBID/Unidavi, construímos uma série de materiais como apoio ao processo 
de ensino e de aprendizagem de alunos com deficiência e/ou dificuldades de aprendizagem. 
Neste processo, emergiram também no grupo, discussões sobre dificuldades de ensinagem, bem 
como, sobre a necessidade de superação de um contexto de exclusão, que antes era vivenciado 
pelo aluno com deficiência e, agora, muitas vezes, passou a “incluir na exclusão” o segundo 
professor, quando ao mesmo, é imposta a condição de ficar segregado junto ao aluno com 
deficiência, em um dos “cantos da sala de aula”. Diante desse contexto, os dois subprojetos aqui 
citados, ministraram uma oficina no 10 Seminário do PIBID da Região Sul, realizado de 07 a 
09 de dezembro de 2015, na Universidade do Planalto Serrano (Uniplac), na cidade de Lages/
SC. Com objetivo definimos simular a integração de ações, atividades e recursos no processo 
de construção de uma aprendizagem compartilhada entre o professor alfabetizador e o segundo 
professor. Definimos como público-alvo para a oficina, os acadêmicos dos cursos de Licenciatura 
em Educação Especial e Pedagogia, e demais professores da Educação Básica. Delimitamos o 
número mínimo e máximo de inscrições entre 10 e 20 participantes. Os recursos para confecção 
de materiais didático-pedagógicos e dinâmicas de simulações foram disponibilizados pelo 
PIBID/Unidavi aos inscritos na oficina. Na edição 2016 do CIEPE/Unidavi apresentaremos o 
olhar das pibidianas do subprojeto de Educação Especial sobre a oficina ministrada.
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CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE à 
PESSOA COM DEfICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br

João Paulo Westphal Moje
apaulozmoje@gmail.com

O presente trabalho intitulado como “Cidadania e Políticas Públicas: Inclusão e Acessibilidade 
à Pessoa com Deficiência no Município de Rio do Sul” aborda a temática da inclusão e da 
acessibilidade para as pessoas com deficiência, com o diferencial de apresentar informações 
atuais referentes à realidade vivenciada na cidade de Rio do Sul. Foi artigo final apresentado em 
2015 para obtenção do certificado de Agente de Desenvolvimento Regional (Proesd). O Proesd é 
uma política pública que beneficia estudantes universitários e capacita para planejar, implantar, 
gerir e avaliar projetos de desenvolvimento sustentável, com visão sistêmica e empreendedora. 
A Constituição de 88 e o Estatuto da Pessoa com deficiência na forma da Lei nº 13.146, de 6 de 
Julho de 2015, expressam o direito do cidadão de ir e vir. Mas ainda assim não garantem que as 
pessoas com deficiência possam participar efetivamente de todos os processos com igualdade 
de oportunidades. Isso se dá pela falta de acessibilidade em todos os sentidos: estrutural, 
comunicacional, atitudinal e nas escolas, a acessibilidade pedagógica. A pesquisa também 
apresentou uma pesquisa que vem sendo realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Rio do Sul. Iniciou no ano 2015 e ainda está em andamento. A 
pesquisa aponta principais dados referentes a diversos aspectos cotidianos da vida da pessoa 
com deficiência. Um item bem relevante é o número de pessoas com deficiência de cada bairro 
de Rio do Sul. Assim, os bairros que encontra-se maior número de pessoas com deficiência, 
são: Santa Rita 27, Progresso 24, Santana 22, Taboão 22, Canta Galo 20, Jardim América 20, 
Laranjeiras 20. Há também um tópico com referência à questão do acesso à tecnologia assistiva, 
que se caracteriza como uma ampla gama de recursos, serviços, estratégias, metodologias que 
auxiliam e ampliam as habilidades funcionais das pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidades reduzidas, oferecendo autonomia e independência, bem como qualidade de vida e 
inclusão social. Estes mecanismos tecnológicos facilitam o dia a dia e minimizam, de acordo 
com as possibilidades, os desafios que precisam enfrentar a cada momento de suas vidas. A 
partir do universo de dados apresentados por esta pesquisa, é possível constatar que existem 
necessidades diversas e que para serem contempladas em termos de acessibilidade e inclusão, 
requerem investimentos do Poder Público. Neste sentido, torna-se ainda mais importante as 
ações das políticas públicas municipais, que venham contemplar a questão da acessibilidade 
e da inclusão, principalmente, para atender os deficientes que residem em localidades que 
não contam ainda com postos de saúde e estruturas da área da assistência social. Buscou-se 
analisar o contexto do município, a partir de dados registrados, gerando uma reflexão sobre a 
importância de todos compreenderem as dificuldades vivenciadas no cotidiano pelas pessoas 
com necessidades especiais.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA O TRATAMENTO DO SUJEITO 
AUTISTA
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Marizete Serafim Hoffman
marizete@unidavi.edu.br

O Autismo é considerado pelo DSM V como sendo um dos principais transtornos infantis, 
que envolve déficits no desenvolvimento da linguagem, desinteresse em interações sociais e 
padrões incomuns de comunicação. Este tem sido objeto de estudo por muitos, principalmente 
pelos profissionais da clínica psicanalítica. No Brasil, desde 1970, há um movimento em favor 
da inclusão de sujeitos Autistas. Objetivou-se, com esta pesquisa bibliográfica, apresentar um 
histórico do Autismo na clínica psicanalítica, e propor a reflexão e compreensão do tratamento 
do sujeito Autista. Para a psicanálise, especialmente a clínica, há uma perspectiva de que existe 
um lugar possível do analista, na direção do tratamento do sujeito Autista. Este, busca em 
meio aos sintomas artísticos dos seus pacientes, “lacunas” que oferecem alguma possibilidade 
de contato com o “OUTRO”, mantendo-as abertas, a partir da intervenção. Recorrendo às 
revistas da Clínica Escola Lugar de Vida, que contém estudos referentes ao Autismo, podemos 
compreender e ter subsídios para reflexão. Nos 11 artigos selecionados foi possível perceber a 
importância dos objetos autísticos, da relação mãe-bebê, da família, e da necessidade de escutar 
e dar lugar ao sujeito psíquico de cada um. O autista tem muito a dizer, mesmo que seja sem 
palavras, quando se escondem, quando ficam agressivos, há sempre uma demanda, que deve ser 
compreendida no fazer psicológico. Os autores descrevem que há “um paralelismo significante 
entre o que fazia a criança em sua sessão e o que dizia a mãe, no seu próprio atendimento”. 
Ao longo de muitos casos estudados verificou-se que o relacionamento das crianças com suas 
mães tornou-se efetivo a partir das intervenções. Considerando assim a grande importância da 
participação da família no tratamento dos Autistas.
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METODOLOGIA DE EMPREGO APOIADO AOS USUÁRIOS QUE RECEBEM 
BENEfÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) EM RIO DO SUL - SC

Rodrigo färber
rodrigo_farber@hotmail.com

fernanda Souza
fernandasouza@unidavi.edu.br

Para que a pessoa com deficiência seja incluída de forma efetiva, faz-se necessário que ela 
seja inserida no mercado de trabalho. Com o propósito de promover o acesso dos usuários da 
Assistência Social ao mundo do trabalho, criou-se o Programa Nacional do Acesso ao Mundo 
do Trabalho (Acessuas/Trabalho). O Acessuas/Trabalho prevê o desenvolvimento de ações 
de articulação, mobilização, encaminhamento e monitoramento da trajetória das pessoas com 
deficiência, apoiadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), para o acesso ao mundo 
do trabalho. Assim, o objeto desta pesquisa se refere à inclusão produtiva de pessoas com 
deficiência, apoiadas pelo BPC. Esta investigação, desenvolvida no primeiro semestre de 2015, 
está vinculada à linha de pesquisa Políticas de Proteção Social e Educação, do Programa de 
Pós-Graduação lato Sensu, do curso de Especialização em Educação, Diversidade e Redes 
de Proteção Social, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED/SC), por 
meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (Fumdes). 
O objetivo geral da investigação foi elaborar um protótipo de metodologia de inclusão ao mundo 
do trabalho para usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Rio do Sul - SC. 
Esta proposta surgiu da intenção de atuar na promoção do acesso ao mundo do trabalho, aos 
usuários acompanhados pelo Acessuas /Trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social 
e de Habitação de Rio do Sul, SC. A elaboração parte da iniciativa de utilizar a metodologia 
do Emprego Apoiado com Pessoas Com Deficiência (PCD), de 16 a 45 anos, que recebem 
o BPC, para acesso a oportunidades de inclusão produtiva. Iniciamos com um levantamento 
bibliográfico por meio do Portal de Periódicos CAPES/MEC e o acervo da biblioteca da 
Unidavi, página da internet: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
bem como dados do BPC, obtidos na página anteriormente citada. Encontramos no ano de 2005 
até 2015, com a palavra-chave ‘Benefício de Prestação Continuada’, 38 artigos, 28 dissertações 
de mestrado, 1 ata de congresso, 32 resenhas e 26 artigos de jornais. Destes, escolhemos como 
aporte teórico principal: Orientações Técnicas do Programa Nacional de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho Acessuas/Trabalho (2013), Matos (2013), Betti (2011).
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O JOGO DE BRAILLE
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O presente trabalho foi apresentado na disciplina de Jogos e Brincadeiras na Infância, do curso 
de Pedagogia, quinta fase. O trabalho teve como objetivo apresentar jogos criados, modificados, 
adaptados e/ou ressignificados para crianças com deficiência visual, tendo em vista a grande 
dificuldade para integrar com as outras pessoas. O momento lúdico de descontração, de brincadeira 
e risadas para um deficiente visual é meio estranho, pois a mobilidade em ambientes estranhos 
é totalmente impossível. Neste contexto, decidimos criar um jogo novo para que eu pudesse 
dominar de alguma forma a estrutura do desenho e imaginar como seria o comportamento das 
pessoas ao aplicá-lo. Embora não seria possível aplicá-lo a pessoas com deficiência visual, 
por ter a forma desenhada no chão da quadra. A metodologia e o objetivo partiram da ideia de 
incentivar os alunos de pedagogia, reconhecerem as letras na cela braille, utilizando o alfabeto 
braille. Para a confecção e o desenvolvimento do trabalho foram desenhadas as celas em braille 
no chão da quadra do ginásio da Unidavi. A atividade foi realizada da seguinte maneira: a turma 
foi dividida em cinco grupos de seis pessoas. Uma palavra foi falada e os alunos tiveram que 
formar as letras da palavra entrando dentro das celas desenhadas no chão, para formar, através 
dos pontos, as respectivas letras que formavam as palavras. Na brincadeira em si, nem todos 
os acadêmicos conseguiram participar, mas consegui perceber o interesse que todos tiveram 
durante a realização da atividade. É muito importante que a brincadeira esteja presente na vida 
de uma criança, pois a brincadeira proporciona prazer e com prazer ela APRENDE. E quanto 
mais utilizarmos o lúdico na educação, vamos fazer com que nossas crianças sejam motivadas 
a aprender. A brincadeira além de ser prazerosa, desenvolve a coordenação motora ampla e fina. 
Esta é a proposta do lúdico na pedagogia.
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A ATIVIDADE fÍSICA NO COMBATE DAS DCNTS E A PERCEPÇÃO DA 
PRESENÇA DO PROfISSIONAL DE EDUCAÇÃO fÍSICA COMO AGENTE 

MOTIVADOR NAS ACADEMIAS DA SAÚDE
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Sabrina Nayara Pykosz Wacherski
sabrina_posto@hotmail.com

Segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que sejam praticados 
150 minutos semanais de exercícios físicos no tempo livre. Com base nessa recomendação, este 
resumo relaciona a importância da prática da atividade física no combate às Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNTs); verifica a frequência com que moradores dos municípios de 
Trombudo Central e Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí/SC, praticam atividades físicas e, 
no caso dos que praticam, com que frequência; se têm conhecimento sobre a existência das 
Academias da Saúde; se consideram instaladas em locais adequados; se já utilizaram e se 
ainda utilizam o espaço; se sabem dos benefícios da atividade física no combate às DCNTs; 
se sabem da regulamentação da profissão do Educador Físico; se acreditam ser importante 
a presença deste profissional nas Academias da Saúde para orientar a prática adequada dos 
exercícios e uso correto dos equipamentos e, por fim, qual o melhor horário para se fazer uso 
dessas estruturas. Com este propósito, foi realizado amplo estudo bibliográfico sobre o tema, 
culminando na apresentação descritiva e aplicação de pesquisa de campo, do tipo levantamento, 
com abordagem quantitativa dos dados. Os procedimentos para a coleta foram realizados com 
aplicação de questionário, constituído da maioria por perguntas fechadas e uma única aberta. 
A pesquisa foi aplicada no período compreendido entre os dias 05 e 07 de novembro de 2015, 
com abordagem direta e visita às residências, praças públicas e comércio local nos respectivos 
municípios. Pelo apresentado, fica evidente que a população necessita de fatores que estimulem 
a utilização dos espaços denominados Academia da Saúde, sob pena destes locais tornarem-se 
obsoletos em curto período de tempo. Cabe ressaltar que, a maioria dos entrevistados, considerou 
a presença de um Educador Físico fator estimulante para melhor utilização das Academias da 
Saúde. Diante disso, é oportuno sugerir que a liberação de recursos para a implantação das 
Academias da Saúde seja condicionada à implantação de programas em saúde, sempre com a 
presença de profissional de Educação Física incluso.
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A INfLUÊNCIA DA DANÇA DO VENTRE NA QUALIDADE DE VIDA DE 
MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Melissa Schiestl
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Luis Otávio Matsuda
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Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br

O câncer de mama é um dos cânceres mais temidos pelas mulheres principalmente pelo símbolo 
feminino, social e estético que os seios representam. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) em 2014 foram confirmados 57.120 novos casos somente no Brasil. O diagnóstico de 
câncer de mama causa forte impacto psicológico, social e físico, que compromete diretamente 
a qualidade de vida da mulher, além da agressão fisiológica do tratamento. Para auxiliar o 
processo de aceitação pós-tratamento e recuperação, a prática da dança do ventre pode ser um 
bom começo para retornar o contato com o próprio corpo da mulher mastectomizada. O objetivo 
foi verificar se a prática regular de dança do ventre pode influenciar na qualidade de vida de 
mulheres com câncer de mama. Foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas Scielo, 
Pubmed, Lilacs e Pepsic entre 2002 e 2014 com as palavras-chave: breast cancer, quality of 
life, belly dance, impacts the treatment, mastectomy e lymphedem; e em livros editados entre 
2000 e 2008. É necessário o acompanhamento de multiprofissionais da área da saúde para o 
resultado positivo da recuperação onde a dança do ventre pode ser aliada. Embora os estudos 
sobre esta modalidade sejam limitados, mostram que os efeitos refletem positivamente sobre a 
qualidade de vida, o que tem instigado ainda mais a comunidade médica a desenvolver pesquisa 
nessa área recente. Com a prática, a mulher reconstrói aos poucos sua autoimagem, recria um 
laço social e por alguns instantes deixa de pensar na doença. Há uma melhora da autoconfiança, 
do bem-estar, profundo contato com a sensualidade, melhora da condição funcional e física 
do organismo, influenciando positivamente na vida sexual, autoestima, função imune e 
consequentemente na qualidade de vida. A atividade física auxilia na prevenção dos efeitos 
colaterais negativos da mastectomia, como limitação de movimentos, linfedema e adoecimento 
psicológico, principalmente pela liberação de neurotransmissores como a serotonina. Além 
disso, é importante para a diminuição do risco de recorrência da neoplasia, no entanto, deve 
ter o acompanhamento de um Educador Físico de responsabilidade e competência por se tratar 
de um grupo especial que apresenta um corpo fragilizado, cheio de medos e limitações e uma 
história recente de profundas cicatrizes.

Palavras-chave: Dança do Ventre. Câncer de Mama. Qualidade de Vida.
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A INfLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA NO PROCESSO DE CARCINOGÊNESE
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Os dados epidemiológicos disponibilizados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) têm 
preocupado cada vez mais os profissionais da área pelo grave problema de saúde pública 
que o câncer se tornou. O processo de carcinogênese, ou formação do câncer, corresponde 
a uma alteração no funcionamento fisiológico normal da célula, que é designado pelo DNA, 
desencadeando um crescimento anormal e sem controle de órgãos ou tecidos. Grande parte 
dos cânceres está associada ao estilo de vida pela exposição aos carcinógenos (dieta, ambiente, 
ocupação, etc) de forma cumulativa e progressiva, o que causa danos no DNA. A combinação de 
fatores etiológicos potencializa e acelera o surgimento de uma neoplasia. Como a cura da doença 
ainda não é possível, com exceção de alguns casos, uma alternativa plausível é a prevenção que 
pode ser intermediada por mudanças no estilo de vida e diminuição de exposição aos fatores de 
risco. O objetivo foi identificar quais os principais carcinógenos relacionados ao estilo de vida 
para que os profissionais da saúde possam utilizar como referência para instruir a população a 
fim de prevenir e reduzir a incidência de câncer. Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases 
eletrônicas PubMed, Bireme, EBSCOhost, com as palavras-chave: carcinogenesis, lifestyle, 
prevention, cancer, etiology. Os estudos mostram que a dieta rica em gordura saturada e pobre 
em antioxidantes está relacionada com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, assim 
como o sedentarismo, a obesidade, a síndrome metabólica, o abuso de bebidas alcoólicas e 
tabaco; também o consumo exagerado de alimentos industrializados, certos medicamentos de 
uso continuo ou longa duração, alguns casos de reposição hormonal, bem como a exposição 
à radiação solar (UV) e ionizante; ainda o contato com carcinógenos químicos, a poluição 
ambiental, infecções por vírus e bactérias, entre outros. É importante que algumas alterações no 
estilo de vida da população em geral sejam feitas para diminuir a incidência de câncer. Pode-se 
prevenir o processo de carcionogênese ou retardá-lo, no caso de uma predisposição genética. 
As possíveis alterações podem resultar, a longo prazo, em uma população mais saudável, com 
mais qualidade de vida, longevidade e com a diminuição dos gastos públicos com esse tipo de 
tratamento. Porém, o grande desafio é conseguir que os indivíduos transformem essas alterações 
em hábitos crônicos no seu dia a dia.

Palavras-chave: Carcinogênese. Estilo de Vida. Prevenção.
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A RELAÇÃO DA IDADE E DO ARRANJO fAMILIAR NA PRÁTICA DA 
CAMINHADA COMO fORMA DE DESLOCAMENTO EM  IDOSOS DE RIO DO 

SUL

Giovane Pereira Balbé
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clair@unidavi.edu.br

A atividade física de deslocamento como a caminhada é considerada a mais praticada pelo 
idoso, devido ao risco mínimo à saúde, além de ser de fácil realização e baixo impacto. Por 
outro lado, pouco se sabe sobre os fatores sociodemográficos que podem estar relacionados 
à sua prática. Tem como objetivo relacionar a atividade física de deslocamento e os aspectos 
sociodemográficos em idosos de Rio do Sul. Estudo descritivo transversal realizado com 213 
indivíduos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais de idade, residentes na zona urbana da 
cidade de Rio do Sul - Santa Catarina. Os aspectos sociodemográficos foram obtidos por meio 
de um questionário e a caminhada de deslocamento foi avaliada pelo Questionário Internacional 
de Atividade Física (IPAQ). A coleta de dados ocorreu com a aplicação dos instrumentos em 
forma de entrevista. Para análise dos dados adotou-se o programa estatístico Statistical Package 
for Social Science (SPSS). A atividade física (caminhada) foi classificada em três níveis: inativo 
(menor que 10 minutos), insuficientemente ativo (10 a 149 minutos) e ativo (150 minutos ou 
mais). Utilizou-se o teste qui-quadrado para associação entre as variáveis, conforme o intervalo 
de confiança de 95%. A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (78,9%), entre 60 e 
69 anos (52,6%), casados (54,5%), de 0 a 4 anos de escolaridade (56,8%) e que moram com 
cônjuge ou familiar (77,9%). A prevalência de idosos ativos na caminhada de deslocamento foi 
baixa (28,2%). Houve associação significante entre atividade física e faixa etária (p= 0,001), em 
que 36,8% dos idosos com 80 anos ou mais são inativos. A associação significante também foi 
observada em relação ao arranjo familiar (p= 0,021), com maior proporção de idosos ativos entre 
aqueles que moram sozinhos. Conclui-se que os idosos que moram sozinhos são mais ativos 
no deslocamento, devido a maior necessidade de deslocamento para realizar suas obrigações. 
Em contrapartida idosos com 80 anos ou mais tendem a ser mais inativos no deslocamento, 
especialmente, ao ter que deslocar-se a grande distâncias ou que exijam maior esforço físico 
optando pelo auxílio de amigos ou familiares ou por outros meios de transporte.

Palavras-chave: Atividade Física. Envelhecimento. Sociodemográfico.
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ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO: UM ESTUDO DA ANÁLISE DA GESTÃO E 
DAS OPORTUNIDADES

Volmar ferrari Bonaldo
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Roberto Mafli
r_mafli@unidavi.edu.br

O presente trabalho buscou, através de uma revisão de literatura, compreender os processos e 
etapas da gestão de uma academia de musculação bem como analisar e entender os aspectos 
e processos, dificuldades e oportunidades contidas neste meio, juntando subsídios que sirvam 
como base para estimular os profissionais de Educação Física a atuarem como gestores. A 
literatura apresenta que 31% das empresas não se mantém pelo período de um ano e que 60% 
delas não atingem cinco anos de existência, sendo que no ramo de academia de musculação 
isso também acontece, mostrando assim a importância de se ter uma boa gestão. Por isso 
este trabalho se justifica pelo fato de oferecer subsídios que orientem futuros professores de 
Educação Física a se tornarem gestores, uma vez que na graduação a maioria das disciplinas 
está mais voltada a criar empregados e não empregadores. Dentre as várias áreas de atuação 
que o grau de Bacharel em Educação Física proporciona, a academia de musculação se mostra 
como uma ótima oportunidade de negócio. A grande procura por espaços que ofereçam serviços 
de práticas de atividade física, pelos mais variados objetivos, aliado a uma boa gestão, bem 
organizada e planejada, traz bons resultados. “Os currículos das universidades devem conter 
disciplinas que forneçam o conhecimento necessário para que ao término da graduação, ao 
ingressar no mercado de trabalho, o aluno esteja apto a assumir a responsabilidade que a carreira 
exige.”(FARIAS; SHIGUNOV; NASCIMENTO, 2001). Diante das informações contidas neste 
estudo podemos perceber a evolução da musculação e os objetivos de seus praticantes ao longo 
dos anos, passando por questões de sobrevivência no passado e hoje por questão de saúde ou 
estética. Vale ressaltar também a importância de ter a orientação de um profissional formado em 
Educação Física, respeitando sempre a área de atuação do licenciado e bacharel. Muitas vezes 
estes profissionais precisam conscientizar seus alunos, devido a procura por resultados absurdos 
num curto espaço de tempo, podendo causar serias consequências à saúde. No que se refere à 
gestão, ficou evidenciado que os benefícios à saúde financeira de uma empresa são notáveis, 
devido a economia de tempo, resultando assim em um lucro maior. Isso é possível devido ao 
planejamento, mas sem esquecer de conhecer muito bem o mercado e seus concorrentes, para 
saber o que oferecer e de que forma oferecer.

Palavras-chave: Academia. Musculação. Gestão.
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ASSOCIAÇÃO DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO, CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁfICAS, CONDIÇÕES DE SAÚDE E ATIVIDADE fÍSICA DE 

LAZER EM IDOSOS

Clair Antonio Wathier
clair@unidavi.edu.br
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O sedentarismo é considerado como qualquer comportamento em que o gasto energético não 
ultrapasse 1,5 METs. Evidências mostram que atividades físicas de lazer são associadas em 
idosos com maior nível de escolaridade e de renda, o que facilitaria o distanciamento desse 
grupo do comportamento sedentário, entretanto pouco se sabe dessa relação, especialmente, em 
idosos brasileiros. O objetivo é verificar e associar a prevalência de comportamento sedentário 
às características sociodemográficas, condições de saúde e atividade física de lazer em 
idosos. Estudo descritivo e transversal com amostragem não probabilística por acessibilidade. 
Participaram 213 idosos residentes na zona urbana de Rio do Sul - SC. Para a avaliação 
das características sociodemográficas e de condições de saúde utilizou-se um questionário 
elaborado pelo grupo de pesquisadores do estudo. A avaliação de atividade física no lazer 
incluiu questões referentes às atividades de intensidade moderada e vigorosa do Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ). O comportamento sedentário foi avaliado com a 
pergunta “Quanto tempo em média o(a) senhor(a) passa sentado em cada dia da semana?”. A 
coleta de dados ocorreu em forma de entrevista, em diferentes locais do município, desde que o 
idoso atendesse aos critérios de inclusão. A variável dependente foi o comportamento sedentário 
analisado em dois níveis: sedentário (tempo sentado <180 minutos semanais) e não sedentário 
(tempo sentado >180 minutos semanais). As variáveis independentes envolveram os aspectos 
sociodemográficos, condições de saúde e a atividade física de lazer. As atividades físicas 
vigorosas no lazer foram multiplicadas por dois e somadas às atividades físicas moderadas. Os 
idosos foram classificados em: insuficientemente ativo (<150 minutos semanais) e fisicamente 
ativo (>150 minutos semanais). Utilizou-se medidas de frequência e porcentagem e o teste 
de qui-quadrado para associação entre as variáveis de interesse. Observou-se alta prevalência 
de comportamento sedentário em ambos os sexos (66,7% homens e 57,1% mulheres). A 
maioria dos idosos é insuficientemente ativo no lazer (81,2%). O comportamento sedentário foi 
associado aos homens com renda de três ou mais salários mínimos (p= 0,004) e nas mulheres 
que perceberam a saúde como regular ou ruim (p= 0,040) e fisicamente ativa no lazer (p= 
0,034). Contatou-se elevada prevalência no tempo sentado, em que a renda parece influenciar 
nesse comportamento entre os homens idosos. O mesmo foi observado nas mulheres idosas 
que relataram uma saúde regular ou ruim e fisicamente ativa no lazer. É necessário encorajar os 
idosos para não apenas atingirem as recomendações mínimas de atividade física semanal, mas 
também de reduzirem o tempo em comportamento sedentário.

Palavras-chave: Tempo Sentado. Prática de Atividade Física. Envelhecimento.
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ASSOCIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE fÍSICA ENTRE HOMENS E 
MULHERES IDOSAS
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A prática de Atividade Física (AF) é indispensável para um envelhecimento ativo e está ligada 
a diferentes fatores, entre eles o sexo. Sabe-se que os níveis de AF tendem a diminuir com 
o avançar da idade, entretanto ao considerar sua intensidade (leve, moderada, vigorosa) essa 
mudança parece ocorrer de forma diferente em homens e mulheres. O objetivo é analisar o 
nível de AF no trabalho, no transporte, nas atividades domésticas e no lazer em idosos, segundo 
o sexo. Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal com a participação de 213 idosos 
residentes na zona urbana de Rio do Sul - SC, considerados independentes para atividades do 
cotidiano, com condições físicas e mentais para responder sozinhos à entrevista. Os domínios da 
AF foram avaliados quanto ao trabalho, ao deslocamento/transporte, as atividades domésticas e 
o lazer mediante o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão longa. Cada 
domínio da AF foi tratado em inativo (menor que 10 minutos por semana), insuficientemente 
ativo (10 a 149 minutos) e ativo (150 minutos ou mais) conforme a intensidade de AF leve, 
moderada e vigorosa. Utilizou-se nas análises medidas de frequência, porcentagem e o teste 
qui-quadrado para associação dos domínios da atividade física e o sexo. Adotou-se um intervalo 
de confiança de 95%, mediante o programa estatístico Statistical Package for Social Science 
(SPSS). A maior prevalência de idosos ativos foi observada no domínio de atividades domésticas 
com 71,8% e no lazer com 42,7%. No domínio do transporte 50,7% foram considerados 
insuficientemente ativos e 78,4% no trabalho foram classificados como idosos inativos. 
Observou-se associação significante no total de AF no trabalho em que 96,4% das mulheres 
são mais inativas do que os homens (p= 0,021). Em contrapartida 42,7% dos homens inativos 
apresentaram proporção significativamente superior nas atividades de intensidade moderada no 
lazer (p= 0,037). Proporções superiores e significativas de mulheres ativas foram constatadas 
no total e na intensidade moderada de atividades realizadas dentro de casa (p= 0,011 e p< 
0,001, respectivamente). A maioria dos pesquisados não atinge a recomendação mínima de 150 
minutos semanais de AF no transporte e no trabalho. Entretanto, a maior prevalência de idosos 
ativos ocorreu em atividades de intensidade moderada no lazer e nas atividades domésticas, 
sendo as mulheres idosas mais ativas do que os homens.

Palavras-chave: Domínios da Atividade Física. Envelhecimento. Promoção de Saúde.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A CAMINHADA COMO fORMA DE LAZER E A 
PERCEPÇÃO DO AMBIENTE EM IDOSOS
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O ambiente construído como a existência de calçadas, trilhas para pedestres, presença de maior 
suporte social, estruturas públicas e privadas como academias e praças têm sido associados em 
idosos ativos no lazer. Destaca-se entre as atividades físicas de lazer, a caminhada considerada a 
mais praticada pela população idosa. No entanto, os estudos conduzidos no Brasil que associam 
o ambiente percebido com a caminhada no lazer são escassos e os existentes ocorreram em 
grandes centros urbanos. O objetivo é associar a percepção do ambiente entre a caminhada no 
lazer em idosos. Pesquisa descritiva e transversal, com a participação de 213 idosos residentes 
na zona urbana de Rio do Sul. A avaliação da caminhada ocorreu com a aplicação do domínio 
lazer do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão longa. A caminhada no 
lazer foi classificada em duas categorias (inativo e insuficientemente ativo) e de duas formas 
(<10 minutos e >10 minutos / <150 minutos e >150 minutos). Para avaliação da percepção de 
ambiente foi utilizada a Neighborhood Environmental Walkability Scale (NEWS) traduzida 
e validada para a realidade brasileira com 34 questões. Os dados foram tratados mediante a 
estatística descritiva e inferencial com a aplicação do teste qui-quadrado. Utilizou-se o pacote 
estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS) para análise dos dados, conforme o 
intervalo de confiança de 95%. A prevalência de caminhada no lazer para os idosos que realizam 
150 minutos ou mais foi de 22,1%, sendo 22,6% para as mulheres e 20% para os homens. Já a 
proporção de idosos insuficientemente ativos foi consideravelmente alta (77,9%), especialmente 
entre os homens (80,0%). Houve associação significativa em alguns atributos do ambiente e a 
caminhada no lazer. No entanto os idosos que consideraram o ambiente como mais favorável 
para a prática, não atingiram os 150 minutos semanais. Nota-se a elevada proporção de idosos 
inativos no lazer, embora percebam o ambiente como favorável para tal. Foi possível analisar 
também que as mulheres são mais ativas do que os homens. Conclui-se que as características 
do ambiente favorável para a prática de AF no lazer, apresentam associação com os indivíduos 
inativos ou insuficientemente ativos. Desta forma, vê-se a necessidade de maiores estudos em 
cidades menores para identificar quais fatores podem influenciar a prática de caminhada no 
lazer.

Palavras-chave: Atividade Física. Ambiente Construído. Envelhecimento.
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ATIVIDADE fÍSICA PARA IDOSOS COM OSTEOARTROSE DE JOELHOS
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Pesquisas relatam que a osteoartrose pode acometer quase 100% de idosos aos 80 anos de 
idade. Estudos apontam que projeções da Organização Mundial de Saúde para 2025 incluem 
o Brasil entre os dez países do mundo com maior contingente de pessoas idosas (com 60 anos 
ou mais). Por isso devemos ter uma atenção maior aos idosos, devido aos seus problemas de 
saúde, principalmente ao que se diz respeito a doenças degenerativas de articulações de joelhos. 
A osteoartrose é uma doença que acomete tanto homens como mulheres e se desenvolve pelo 
desgaste das articulações devido a sobrecargas e pelo aumento de peso. Cabe ao Educador 
Físico orientar de maneira correta e precisa as atividades de acordo com as necessidades do 
idoso, respeitando seus limites e se preocupando com o indivíduo como um todo. O objetivo 
desse trabalho é buscar o fortalecimento da musculatura próximo ao joelho, para evitar dores e 
hipotrofia muscular pela falta da atividade física. Foi realizado estudos de revisão bibliográfica 
através de pesquisa eletrônica com busca de artigos sobre a osteoartrose de joelhos e a importância 
da atividade física para a reabilitação dos movimentos afetados pelo problema de articulação. 
Como a osteoartrose dos joelhos trata-se de uma doença que afeta quase 100% aos 80 anos, os 
resultados da pesquisa apontam sobre a contribuição do exercício físico no processo de melhora 
no quadro de osteoartrose em idosos, com isso o Educador Físico deve se preocupar sobre a 
importância das atividades físicas neste caso. Exercícios físicos para os idosos irão proporcionar 
um aumento do tônus muscular, dando mais força a musculatura, diminuição da dor e oferecer 
qualidade de vida. Portanto, à medida que trabalha-se o fortalecimento da musculatura que 
envolve o joelho, aumenta-se o tônus muscular dando força ao mesmo, capacitando o idoso a ter 
movimentos mais precisos, aumento da flexibilidade e diminuição da dor. Finalmente, cabe ao 
profissional de Educação Física, uma atenção específica aos problemas de saúde principalmente 
aos idosos. Proporcionar a eles uma qualidade de vida, possibilitando terem movimentos sem 
dor. 

Palavras-chave: Osteoartrose. Idosos. Atividade Física.
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ATIVIDADE LÚDICA COMO AGENTE MOTIVADOR (PARA) CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE ASPERGER
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A Síndrome de Asperger é considerada uma perturbação do neurodesenvolvimento de base 
genética, incluída nos Distúrbios do Espectro do Autismo. Caracteriza-se, sobretudo por 
alterações em três vertentes diferentes do desenvolvimento, sendo elas, na interação social, 
na comunicação, e no comportamento. A Síndrome de Asperger foi descrita, segundo Furtado 
(2009) pela primeira vez, em 1944, por Hans Asperger, um pediatra Vienense, que relatou 
alguns casos de ‘psicopatia autística infantil’. Ele descreveu as principais características 
como sendo prejuízo na fala e no comportamento não verbal, como também nas habilidades 
interpessoais e sociais. O presente trabalho tem o intuito de abordar a importância da atividade 
lúdica como agente motivador para as crianças com Síndrome de Asperger, para melhorar 
o seu desenvolvimento, facilitando assim a sua interação na sociedade. Este trabalho visa a 
fazer uma revisão de literatura sobre essa síndrome, descrevendo sua história, e apresentando 
suas principais características, sintomas, bem como suas possíveis causas, o seu diagnóstico 
e o tratamento. Assim como, definir atividades lúdicas e suas intervenções e demonstrar a 
importância de um Educador Físico bem fundamentado e pautado teoricamente sobre todos 
os aspectos do Asperger para que o mesmo possa atuar corretamente como facilitador dessas 
atividades. Assim, justifica-se este trabalho pela relevância do tema abordado e por se tratar a 
ludicidade como uma outra ferramenta que pode contribuir para o desenvolvimento humano. 
As informações e reflexões aqui expostas podem servir como ponto de partida para profissionais 
de Educação Física, na busca dos conhecimentos necessários para trabalhar com esta pequena 
parcela da sociedade.

Palavras-chave: Síndrome de Asperger. Atividades Lúdicas. Educador Físico.
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CICLISMO E PSICOLOGIA DO ESPORTE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL E 
NECESSÁRIA

Luis Henrique Visentainer
henrikusrsl@hotmail.com

Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br

Esta pesquisa é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Educação Física, 
bacharelado, que foi desenvolvida ao longo do segundo semestre de 2015. Este estudo 
buscou apresentar, através de uma revisão bibliográfica, os benefícios da Psicologia do 
Esporte, frente aos principais aspectos psicológicos que interferem na performance de atletas 
de ciclismo de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é aquele no qual o atleta se 
prepara física e mentalmente para praticar determinada modalidade esportiva. Independente 
do esporte escolhido, as dificuldades e desafios são constantes. O atleta de ciclismo para se 
tornar competitivo, submete-se a uma rotina exaustiva de treinos e competições e sofre os 
mais variados tipos de pressão. O ciclista tem como objetivo a obtenção de bons resultados, ou 
seja, bater recordes e alcançar vitórias. Muitas vezes, por mais que o atleta esteja bem treinado 
fisicamente, alguns aspectos psicológicos por estarem em desarmonia, pelas mais variadas 
razões, fazem com que ele não alcance os resultados almejados. A Psicologia do Esporte vem 
aparecendo como área emergente dentro da psicologia e tem como objetivo compreender como 
estes aspectos psicológicos podem interferir o desempenho esportivo. O estresse, a ansiedade 
e a motivação e, por vezes a falta desta, surgem como aspectos que mais têm sido pesquisados 
nesta área. Fica evidente que o esporte de alto rendimento é constantemente rodeado de pressão 
e cobranças excessivas, tanto por parte dos próprios atletas, quanto por parte de técnicos, 
dirigentes, patrocinadores, familiares e companheiros de equipe. Desta forma, percebe-se que 
as pressões sofridas pelo atleta acabam por criar sintomas psicológicos e também físicos, que 
podem interferir diretamente no seu desempenho.

Palavras-chave: Ciclismo. Fatores Psicológicos. Psicologia do Esporte.
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CUIDADOS NA PRÁTICA DAS ATIVIDADES fÍSICAS DE AVENTURA
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Atualmente, há uma grande procura por práticas de atividades físicas de aventura na natureza 
(AFAN), que pode estar relacionadas a diversos ambientes (úmido, gelado, calor). Por sua 
vez, as atividades físicas na natureza têm se tornado cada vez mais populares. À medida em 
que as pessoas procuram estações de esqui em regiões montanhosas, ou se envolvem com 
atividades de caminhada e/ou escalada em moderadas ou grandes altitudes, as doenças relativas 
a esse estresse ambiental passam a ser problemas que os médicos se defrontam, cada vez com 
maior frequência, e, portanto, precisam conhecer melhor o que envolve a atividade física 
ao meio natural por completo. Esse trabalho tem como objetivo entender e informar que as 
atividades físicas de aventura deve preceder com o contexto de preservar a integridade física 
do praticante (saúde), com seus devidos cuidados compreendidos pelo instrutor responsável 
pela atividade. Para o desenvolvimento desta revisão bibliográfica exploratória com objetivo 
de responder as questões levantadas sobre o assunto, realizamos a busca de artigo em banco 
de dados eletrônicos como Scielo, Scirus, Lilacs, Google Acadêmico e o PubMed através das 
palavras-chave: adventure activity or adventure sports, safety in the mountain, physical exercise, 
com seus respectivos descritivos em português tendo a colaboração da literatura impressa. 
Através desta investigação os estudos mostraram que os instrutores de atividades físicas de 
aventura na natureza devem ter um conhecimento vasto muito além da prática da atividade. 
Por estarem sujeitos à influência do ambiente externo é necessário ter habilidades de avaliar o 
local da atividade e tomar seus respectivos procedimentos para assegurar a atividade com total 
segurança, isso envolvem: avaliação física dos participantes individualizada, conhecimento 
da área a ser explorada, vestimenta adequada, análise do clima, amplo conhecimento na área 
da fisiologia humana em todo campo aplicável dela, procedimentos de primeiros socorros e 
planejamento do inicio ao fim da atividade. Desta forma conclui-se que encontramos pessoas 
mais susceptíveis aos efeitos externos da atividade, na qual aparentemente é fácil de realizar, 
e pode-se ter várias complicações quando não se tem conhecimentos das causas, por isso a 
importância do profissional habilitado com formação em áreas multidisciplinares que priorize a 
segurança e saúde dos aventureiros.

Palavras-chave: Atividade de Aventura. Segurança na Montanha. Exercício Físico.
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DIABETES MELITTUS TIPO 2: O DESAfIO PARA CONTROLAR O 
METABOLISMO DA GLICOSE
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melissaschiestl.edf@gmail.com

Kátia Gonçalves
katia@unidavi.edu.br

Jarbas Barboza
jabasediego@gmail.com

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, autoimune e multifatorial que se resume 
em problemas no metabolismo da glicose, seja por deficiência ou ausência de insulina. É 
dividido principalmente em tipo 1 e tipo 2, onde o tipo 2 tem maior incidência e corresponde 
a cerca de 90% dos casos de DM no mundo. Geralmente está associado a uma deficiência 
na secreção ou utilização inadequada da insulina, acarretando quadros de hiperglicemia. A 
doença foi responsável por 4,9 milhões de mortes em 2014 e estima-se que em 2035 haverá 
592 milhões de casos. O tratamento é feito com monitoramento de multiprofissionais da saúde, 
via medicamentos hipoglicêmicos e/ou aplicação de insulina sintética, controle alimentar, 
acompanhamento psicológico e prática regular de exercício físico, tendo em vista que o 
sedentarismo é considerado um importante fator de risco para o desenvolvimento do DM. A 
não adesão ao tratamento mantêm níveis de hiperglicemia que reflete em complicações de curto 
e longo prazos como problemas cardiovasculares, hiperlipidemia e neuropatias. O objetivo é 
investigar a influência do exercício físico no controle do metabolismo da glicose em indivíduos 
com DM tipo 2, bem como a importância do exercício como parte do tratamento. Foi realizada 
uma busca nas bases eletrônicas PubMed, Bireme, Scielo e ScienceDirect com as palavras-
chave: type 2 diabetes, glucose metabolism, physical exercise, control, glucose homeostasis. As 
evidências mostram que o exercício físico é importante para o controle glicêmico, melhora o 
perfil lipídico, a condição cardiovascular e diminui o risco de comorbidades. Isso é possível em 
função da melhora na captação de glicose pelo aumento da translocação de GLUT-4, aumento 
das concentrações de glicogênio muscular e aumento da atividade mitocondrial. Quanto à 
modalidade, os estudos apontam que tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbio, ou 
ambos simultaneamente, são eficientes em resposta ao controle do metabolismo de glicose em 
indivíduos com diabetes tipo 2. Essas adaptações ocorrem de forma aguda, por isso é importante 
que esse público realize exercícios regulares e com o devido acompanhamento e instrução 
multiprofissional. O exercício físico regular como parte do tratamento melhora a qualidade de 
vida dos diabéticos e previne comorbidades, o que mostra sua importância no dia-a-dia dos 
diabéticos.

Palavras-chave: Diabetes. Exercício Físico. Metabolismo de Glicose.
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DISCIPLINA DE MéTODOS DE PESQUISA E AVALIAÇÃO EM ATIVIDADE 
fISICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Giovane Pereira Balbé
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Clair Antonio Wathier
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Os cursos em Educação Física têm incluído disciplinas ou conteúdos de métodos de pesquisa 
para melhor qualificar o futuro profissional. Nesse sentido, torna-se relevante conhecer as 
características e aplicação desse tema no campo de atividade física e saúde. O objetivo é relatar 
o processo de ensino-aprendizagem referente à disciplina de métodos de pesquisa e avaliação 
em atividade física. Trata-se de um relato de experiência ocorrido no segundo semestre de 2015. 
Participaram da disciplina 48 acadêmicos da 4ª fase do curso de bacharelado em Educação Fsica 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Realizou-se 
18 encontros com carga horária semanal de 04 horas, totalizando 72 horas/aula presenciais e 
18 horas/aula não presenciais. As aulas foram expositivas dialogadas, intercalando momentos 
teóricos e práticos com uso de computadores portáteis dos próprios acadêmicos. Os conteúdos 
envolveram basicamente os tipos de conhecimento, tipos de pesquisa e noções da estatística 
básica com o uso do programa estatístico SPSS. Estes foram ministrados por meio de debate 
e aula expositiva. Os acadêmicos foram avaliados mediante a aplicação de uma prova teórica 
e individual, além da elaboração de um resumo científico. Realizou-se a coleta de dados entre 
os acadêmicos referente aos aspectos antropométricos e de aptidão física. Os dados foram 
tabulados num banco de dados construído on-line por meio de planilha do Excel do Google 
Docs. O banco foi utilizado nas aulas para o desenvolvimento dos conteúdos estatísticos. Os 
dados coletados foram divididos em 14 temas, os quais foram sorteados entre grupos para 
elaborar o resumo devendo, obrigatoriamente, constar o uso da estatística descritiva e no 
mínimo um teste inferencial. O resumo foi apresentado à turma em forma de seminário, sendo 
os grupos convidados a divulgá-los no CIEPE. A disciplina possibilitou o entendimento dos 
diferentes tipos de conhecimento e de pesquisa. Contato com técnicas e ferramentas para busca 
de artigos em bases de dados. A compreensão sobre o método para o desenvolvimento de 
uma pesquisa, desde a elaboração de um problema até a análise, interpretação e apresentação 
dos resultados. Noções de estatística descritiva com uso de medidas de tendência central e de 
dispersão. Conhecimento dos testes paramétricos e não paramétricos de correlação, comparação 
e associação. Entretanto, no decorrer do semestre a maioria dos discentes teve dificuldade em 
compreender alguns conteúdos, principalmente, dos testes inferenciais. A disciplina mostrou-
se relevante na preparação dos bacharéis em Educação Física, embora tenha observado a 
dificuldade de entendimento dos conteúdos da estatística inferencial. Cabe salientar que todos 
os recursos disponíveis foram utilizados para otimizar o processo de ensino-aprendizagem, 
todavia novas estratégias sejam necessárias.

Palavras-chave: Estatística. Conhecimento Científico. Educação Física.
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DISTÂNCIA GEOPROCESSADA E A PRÁTICA DE ATIVIDADE fÍSICA DE 
LAZER EM IDOSOS
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Os espaços públicos têm a finalidade de promover a saúde e possibilitar à população idosa 
a prática de Atividade Física de Lazer (AFL) sendo importante para a promoção de saúde 
pública. Atualmente, o aumento dessa prática tem sido associado ao ambiente construído, ou 
seja, a oferta de espaços públicos que estimulem o envelhecimento ativo. Destaca-se assim, o 
georreferenciamento como um dos métodos de avaliação desse ambiente, o qual possibilita a 
investigação de dados da realidade, favorecendo a investigação de espaços públicos voltados 
a AFL em idosos. O objetivo foi analisar a distância geoprocessada e a prática de AFL em 
idosos. Estudo de característica descritiva e transversal, realizado com 138 idosos residentes 
na zona urbana do município de Rio do Sul - SC. Utilizou-se para a avaliação da distância 
geoprocessada o Google Earth, em que calculou-se a distância entre o parque municipal de Rio 
do Sul e a residência dos entrevistados, tratado de forma categórica (próximo < 20 minutos de 
caminhada e distante > 20 minutos de caminhada). A avaliação da AFL foi com a aplicação do 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão longa. Os dados foram analisados 
no Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 17.0. Adotou-se a estatística descritiva 
e o teste qui-quadrado com nível de significância de 5%. Resultados: Dos 138 idosos a maioria 
são mulheres (78,2%), na faixa etária entre 60 a 69 anos de idade (48,5%), casados (55%), 
com escolaridade de 0 a 4 anos (53,6%), aposentados (74,6%) e com renda per capita entre 01 
e 02 salários mínimos (48,5%). A maioria declarou estado de saúde regular ou ruim (50,7%), 
fazem uso de um ou mais medicamentos (83,3%) e participam de grupo formal (76,8%). A 
proporção de idosos que moram distante do parque público foi de 74,6%, sendo que 79,7% são 
de idosos insuficientemente ativos. Foi associado a distância geoprocessada à AFL, com uma 
proporção significativamente superior de idosos ativos residentes distantes do parque público 
(p= 0,013). Além disso, para aqueles idosos que residem distante do parque, 79,2% participam 
de grupo formal (p= 0,024), 85,1% se declararam com nível de escolaridade entre 0 e 4 anos (p= 
0,001), 82,9% relataram ter um estado de saúde regular ou ruim (p= 0,024) e 79,1% declararam 
fazer uso de um ou mais medicamentos (p= 0,007). Conclui-se que a localização geográfica 
do parque público parece não contribuir na AFL, já que a maior proporção de idosos ativos 
participa de grupos de convivência os quais ocorrem próximo de sua residência, somados a 
problemas econômicos e de saúde. Destaca-se que as estratégias voltadas à implantação de 
espaços públicos de lazer sejam definidas conforme as necessidades e as características da 
população, a fim de promover adesão à atividade física.

Palavras-chave: Aspectos Sociodemográficos. Ambiente Construído. Georreferenciamento.
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EfEITO DE RECURSOS TERMOGÊNICOS EM PRATICANTES DE 
EXERCÍCIO fÍSICO
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Praticantes de exercícios físicos muitas vezes buscam auxílios para otimizar seus resultados, seja 
visando o aumento de massa magra ou o emagrecimento. Existem alguns auxílios ergogênicos 
que têm sua utilização baseada no aumento do gasto energético e aumento na oxidação de 
gorduras. Embora a utilização desses meios possa ser amplamente observada em jovens durante 
as práticas físicas e desportivas, muitos desses meios ainda carecem de comprovação científica. 
Alguns relatos alertam para os possíveis efeitos deletérios de tal estratégia. Muitas vezes essas 
substâncias contêm efedrina e cafeína que são estimuladores do sistema nervoso central, com 
atuação no sistema nervoso simpático promovendo o aumento das catecolaminas, aumento da 
mobilização dos ácidos graxos, aumento da utilização dos triglicerídeos musculares e redução 
da massa corporal. Porém, a efedrina é uma substância derivada da anfetamina, sendo que 
sua utilização é proibida. Seu uso causa dependência, sobrecarrega o sistema cardiovascular, 
elevando a frequência cardíaca e pressão arterial. A cafeína é uma substância facilmente 
encontrada na alimentação e em alguns medicamentos e suplementos, e seus efeitos são similares 
aos observados nas anfetaminas, porém em menor intensidade. Os benefícios propostos, além 
dos mesmos efeitos atribuídos à efedrina, são aumentar o estado de vigília, concentração e 
redução do cansaço. Apesar de muitos estudos apontarem a melhora do desempenho físico, a 
utilização excessiva de cafeína também pode causar dependência e sua interrupção pode ser 
acompanhada por cefaleia intensa, fadiga e irritabilidade. Outros efeitos deletérios são problemas 
gastrointestinais, insônia, tremores e problemas decorrentes da desidratação (devido ao efeito 
diurético da substância). A busca por otimizar os resultados decorrentes do treinamento pode 
levar as pessoas a optarem por métodos ainda não efetivamente comprovados cientificamente. 
Além disso, cada pessoa responde individualmente a um estímulo de treinamento e alimentação, 
portanto os profissionais de Educação Física e Nutrição deverão ser consultados.

Palavras-chave: Exercício. Emagrecimento. Gasto energético.
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Dentre das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as cardiovasculares (DVC) estão em 
evidência no cenário mundial, devido ao seu alto índice de morbimortalidade em todo mundo. 
A DVC se desenvolve, correlacionando muito com hábitos mal administrados ao longo da 
vida, associada aos fatores hereditários que podem auxiliar o agravamento dos fatores de 
riscos. Diagnosticada a doença os tratamentos se resumem em cirúrgico, farmacológico e não-
farmacológico, sendo que a reabilitação cardíaca (RC) faz parte desse processo, a qual é dividida 
em fases hospitalar e pós alta hospitalar, contudo ainda há discordância na aplicação da RC 
apresentada por diretrizes mundiais. A partir desse conhecimento, o objetivo do presente estudo 
é comparar as diretrizes de RC dos países sul-americanos nas questões: fases da RC, teste na 
prescrição do treinamento, exercícios físicos apropriados e seus fatores de inclusão e exclusão 
de pacientes. A partir das palavras-chave: Reabilitação Cardíaca, Fase da RC e Exercício Físico 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados eletrônicos na busca das diretrizes 
mundiais. As diretrizes encontradas deveriam conter os fatores de inclusão, exclusão, exercício 
físico (aeróbico, resistido, flexibilidade), na qual selecionamos a Diretriz Sul-Americana de 
Prevenção e Reabilitação Cardiovascular e a Diretriz Brasileira de Cardiologia. A partir do 
estudo destas diretrizes, pode-se perceber a importância do programa de reabilitação adequado 
nas fases RC, dentre delas aponta-se a redução da mobimortalidade e a modificação dos fatores 
de risco. Os resultados alcançados após a alta hospitalar são ótimos devido a sua metodologia 
multiprofissional que garante a análise ampla do indivíduo para a melhor atuação do processo 
de RC. A pesquisa identificou que os exercícios físicos são inseridos na segunda fase RC 
pós-  hospitalar, para isso é necessário que passe pelos critérios de inclusão e exclusão para 
ser um paciente legível para programa de RC. As diretrizes sugerem programas de RC com 
predominância de exercícios aeróbicos (caminhada, natação), com a prescrição da intensidade 
de 40 a 80 % de volume de oxigênio máximo (VO2máx.), no qual esse valor é estipulado 
por teste de esforço para avaliar a resposta eletrocardiográfica e sua capacidade física. Outra 
variável que as diretrizes apontam é do exercício resistido (musculação) em intensidade 
moderada, envolvendo grandes grupos musculares de membros superiores, inferiores e tronco, 
associada ao uso da escala de Borg. A pesquisa apontou que nas primeiras sessões, é sugerido 
executar os exercícios no limite inferior da prescrição para que ocorra posterior progressão nas 
sessões seguintes, de acordo com a resposta e evolução individual, com um aumento gradual 
da intensidade e volume composto por avaliação médica e estratificação de risco, educação 
psicológica e apoio social ao longo da RC.

Palavras-chave: Reabilitação Cardíaca. Fase da Reabilitação Cardíaca. Exercício Físico.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

221 

fATORES RELEVANTES NA INGESTÃO DO ÁCIDO fóLICO
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Com o avanço na área nutricional, a suplementação de macro e micronutrientes permitiu que 
fatores metabólicos importantes no desenvolvimento celular como a ingestão de ácido fólico 
fosse facilmente disponibilizada para a população, por ser uma vitamina envolvida em grande 
parte dos processos bioquímicos essências para a vida. Países como os Estados Unidos da 
América (EUA), veemente influenciam sua população apta a engravidar, que consuma 0,4 mg 
de Ácido Fólico por dia. Há evidencias que o consumo desta vitamina do complexo B antes da 
concepção e durante a gravidez precoce tende a reduzir a frequência das DTN (Doença de Tubo 
Neural). Seus benefícios se prolongam ao constatar seu uso na prevenção e combate ao câncer, 
prejudicando o desenvolvimento do tumor levando a subsequente radiação. Também foi visto 
sua correlação com o infarte de miocárdio, com a hipótese da baixa ingestão de Ácido Fólico 
ou Vitamina B6, portanto o Ácido Fólico mesmo estando mais relacionado às mulheres pelos 
seus prejuízos, principalmente na gestação, deve ser consumido de forma adequada para os 
homens prevenindo de doenças cardiovasculares. Com tantos fatores importantes este resumo 
foi realizado através da revisão de livros e artigos com base de dados Google Acadêmico, 
Bireme e Scielo, utilizando se das palavras Ácido Fólico; Micronutrientes; Folato. Os artigos 
foram classificados conforme sua relevância e atualidade. O ácido fólico age na síntese de 
DNA e, portanto, é essencial para a rápida divisão celular, e também importante para as reações 
de metilação do ácido desoxirribonucleico, prevenção da hiper-homocisteinemia e atua como 
antioxidante. A ingestão pela dieta é de fácil acesso em alimentos através do consumo adequado 
de vegetais, frutas (principalmente laranja e abacate), leguminosas, carnes, peixes e cereais 
fortificados.

Palavras-chave: Ácido Fólico. Micronutrientes. Folato.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

222 

fIBROMIALGIA E NEUROfISIOLOGIA DA DOR
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Caracterizado como um tema polêmico e desafiante, a Fibromialgia é uma doença de 
diagnóstico difícil, muitas vezes confundida com outras patologias mórbidas e não atribuída 
a distúrbios emocionais. As dores musculares em pontos diversos, a irritabilidade, ansiedade, 
distúrbios do sono e a incidência maior em mulheres de 30 a 60 anos de idade são algumas 
de suas características mais marcantes. Definida também como uma síndrome dolorosa com 
vários pontos de dores no corpo, denominados tender points, que tem uma duração durante 
longos períodos de tempo, inicialmente podendo vir através de estímulos de dor aguda e 
consequentemente se tornar crônica, onde o indivíduo possui uma maior sensibilidade em todas 
as articulações, nos próprios músculos, tendões e em todos os outros tecidos mole. A dor é 
um tipo de dispositivo sinalizador para chamar a atenção em uma lesão tecidual ou um mau 
funcionamento fisiológico. Tem seu surgimento quando o nervo ou a determinação nervosa 
é afetado por um estimulo doloroso de dentro do corpo ou fora dele, sendo subjetiva,  onde 
nenhum teste pode medir sua intensidade. O presente resumo tem como objetivo descrever 
a Fibromialgia e dor, relacionando a síndrome com o quadro de dor crônica e aguda. Para 
realização desta pesquisa foi utilizada uma revisão bibliográfica através das bases de dados, 
Scielo, PubMed, NCBI, com as respectivas palavras-chave: Dor; Síndrome; Patologia. Avaliar 
a dor seria uma tarefa difícil e bem complexa, devido que a percepção da dor envolve tanto 
aspectos biológicos, emocionais, socioculturais, ambientais e genéticos. A forma de sentir a dor 
depende de cada quadro que o individuo se encontra, sendo que a dor é dividida em dois tipos: 
aguda, que geralmente dura pouco tempo e funciona apenas como um sinal de alerta biológico 
informando que há algo de errado no local e, a dor crônica, que é persistente e pode durar mais 
que 06 meses sem adaptações do sistema neural. Essa dor crônica é geralmente causada por 
um processo patológico crônico nas estruturas somáticas ou viscerais ou até por disfunções do 
sistema nervoso periférico ou central. Tanto a dor quanto a Fibromialgia não se tem diagnósticos 
que podem ser utilizados para descrever e avaliar o quadro em que o paciente se encontra para 
isso é necessário mais estudo e aprofundamento na temática para que possa servir como auxílio 
em prol do desenvolvimento de um diagnóstico e melhor tratamento.

Palavras-chave: Síndrome. Dor. Patologia.
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fUTEBOL PARA DEfICIENTES fÍSICOS

Robson francisco Kreusch
robsonfranciscokreuch@gmail.com
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Segundo levantamento do Ministério da Saúde (MS) e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 6,2% dos brasileiros apresentam algum tipo de deficiência, considerando 
quatro tipos: auditivo, visual, físico e intelectual. A inclusão desse público no esporte é 
fundamental por vários aspectos, já que a prática de exercícios físicos e as atividades desportivas, 
comprovadamente, proporcionam uma série de benefícios, tais como a diminuição do peso e 
percentual de gordura corporal, refinamento da coordenação motora e psicomotricidade, entre 
tantos outros que poderiam ser citados. A inclusão do portador de deficiência física no esporte 
também é importante para o aumento da autoestima, inclusão social e, consequentemente, a 
melhora da qualidade de vida. Para a produção deste resumo foi realizada pesquisa em livros 
da biblioteca do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) 
e artigos usando da base de dados Scielo e Google Acadêmico. Para a busca dos artigos foram 
utilizadas as palavras-chave: futebol, deficientes e reabilitação. Diante dos benefícios já expostos 
e que por si só já valeriam para o esforço na inclusão de portadores de deficiência física no 
esporte, ainda vale ressaltar que a própria Lei (Nº 13.146, de 6 de julho de 2015), em seu artigo 
42°, diz que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais. Desta maneira, este trabalho apresenta os benefícios 
da inclusão e como o esporte, neste caso o futebol, e as atividades físicas contribuem para a 
inclusão e a reabilitação dos portadores de deficiência física. Também apresenta diferentes tipos 
de futebol adaptado para deficientes físicos e suas principais regras.

Palavras-chave: Futebol. Deficientes. Reabilitação.
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GENéTICA: GENE MC4R E OBESIDADE
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Definida como um acúmulo excessivo de gordura corporal com origem de um desequilíbrio 
crônico entre a energia ingerida e a energia gasta, a obesidade pode estar relacionada há diversos 
fatores como o estilo de vida, alterações neuroendócrinas, juntamente com um componente 
hereditário. Seu caráter pode ser descrito como multifatorial pelo fato de envolver fatores 
biológicos, genéticos e ambientais e não ter somente um fator para seu desenvolvimento. 
Considera-se que os aspectos genéticos sofrem diversas modificações ao passar dos anos, mas 
acredita-se que há influência e interações ambientais, se tornando um fator contribuinte para 
que ocorra um desequilíbrio energético determinante no excesso de peso. A presente pesquisa 
tem como objetivo descrever a temática relacionada à obesidade, função e influência do gene 
MC4R com a epidemia e, ainda, as possíveis causas e mutações envolvidas, em prol de auxiliar 
os indivíduos em uma melhor qualidade de vida. Para realização deste resumo foi utilizado uma 
pesquisa de revisão bibliográfica com base de dados Scielo, PubMed, NCBI, com as palavras-
chave: Obesidade; Genética e Gene MC4R. Os estudos mostram que alguns genes estão 
relacionados à obesidade até podendo ser considerado como um fator das vias da fisiopatologia 
dessa epidemia, o gene MC4R, tem como principal função controlar uma proteína sinalizadora 
do hipotálamo sendo a área do cérebro que regula sono, temperatura corporal, apetite e 
saciedade. Esta proteína é como uma espécie de sensor, quando há muita energia ofertada para 
o organismo avisa para o cérebro que está satisfeito, assim também quando o nível de energia 
estiver baixo, os neurônios, através desta proteína, envia sinais de fome para o individuo se 
alimentar. Ao ocorrer mutação neste gene vai diminuir o nível desta proteína no organismo, 
aumentando o apetite e atrasar a saciedade, fazendo com que o indivíduo acabe ingerindo mais 
carboidratos, com maior quantidade e ficando insatisfeito. Através de estudos relacionados com 
os genes e mutações que ocorrem pode-se desenvolver testes genéticos para reduzir o quadro 
da obesidade, ajudando também a definir a intensidade de atividade física necessária para perda 
de peso e dieta que ajudará a alcançar as metas estabelecidas.

Palavras-chave: Proteína. Epidemia. Mutação.
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IMPACTO DA CONCENTRAÇÃO E PERCEPÇÃO CORPORAL DURANTE O 
EXERCÍCIO fÍSICO

Maicon fernando Kulkamp
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Luís Otavio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br

Dentre os diversos fatores que podem influenciar o resultado de um treinamento físico, a falta 
de concentração que resulta muitas vezes em movimentos articulares equivocados gerando 
forças desproporcionais e desnecessárias, que se continuadas podem gerar lesões articulares e 
musculares, além de distanciar o praticante da melhora no desempenho e na sua performance, 
designando um problema nos treinamentos. A hipótese deste trabalho consiste na observação 
de que a melhora na concentração poderá atuar na performance e na percepção motora, 
cognitiva (feedback) e no sistema nervoso, que por sua vez pode ser responsável por grande 
parte desse processo, delimitando suas ações e possibilitando as reações corretas nas questões 
que envolvem a neuromotricidade, justificando assim, a importância deste estudo. Assim, o 
treinamento esportivo depende do estimulo psicofisiológicos, para culminar em um movimento 
biomecânico perfeito. Neste aspecto, o objetivo deste trabalho é investigar o impacto da 
concentração corporal e percepção frente ao movimento. Os materiais e métodos empregados 
consistem em uma revisão bibliográfica, nas bases de dados: Scielo, Pubmed e EBSCO com as 
palavras-chave como psicofisiologia; neuromuscular; adaptação neural; exercícios; percepção 
e concentração nas correspondências de Língua Portuguesa e Inglesa. Os resultados apontam 
que o envolvimento dos centros nervosos motores e recrutamento das fibras musculares através 
da condução do impulso pelos motoneurônios, determinam a forma e o controle do movimento 
neste aspecto, a correlação entre fisiologia nervosa e muscular, é descrita em mecanismos iniciais 
como janela de adaptação neuromuscular. Finalmente, este fenômeno demonstra a importância 
do SNC (Sistema Nervoso Central) no aprendizado do movimento e consequentemente no 
ganho de força.

Palavras-chave: Psicofisiologia. Neuromuscular. Percepção.
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O crescimento da expectativa de vida nos últimos anos indica que cada vez mais a população 
idosa tende a aumentar em países em desenvolvimento. Constatou-se que em 1980 cerca de 7,5 
milhões de brasileiros sofriam com osteoporose (perda de massa óssea continua), sendo que 
no ano 2000 esses números dobraram. Com isso a preocupação com saúde e doenças crônicas, 
bem como os estudos acerca tornam-se importantes buscando respostas para uma prevenção e 
controle desse mal com a população idosa. O presente resumo tem por objetivo relacionar o 
impacto causado por exercícios físicos na composição óssea em idosos. A pesquisa foi realizada 
através de revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Ebscohost com 
as palavras-chave: piezoeletrico, osso, idosos, exercício físico. Através das buscas observou-se 
que com o passar dos anos a composição óssea tende a diminuir nas mulheres após a menopausa 
e em homens entre 50 e 60 de anos de forma mais acentuada, sendo o sedentarismo um fator 
determinante. Exercícios de impacto e resistido têm se mostrado de forma benéfica na diminuição 
dos quadros de osteoporose, citando o efeito piezoeletrico que consiste na transformação de 
energia mecânica (impacto) em energia elétrica (impulso nervoso), agindo nas terminações 
nervosas dos tendões, levando informações ao cérebro e estimulando as células de formação 
óssea, os osteoblastos. Além disso, pesquisas induzem que exercícios de força auxiliam na 
recomposição das fibras tipo II de contração rápida aumentando a estabilidade e força, sendo de 
suma importância para os exercícios de impacto auxiliando assim na prevenção da osteoporose. 
A composição óssea e o tecido muscular são prejudicados com o passar dos anos, perda de 
cálcio, potássio, diminuição das fibras tipo II e sedentarismo são fatores determinantes para 
doenças crônicas em idosos. O exercício físico acompanhado por profissional se faz importante 
na ação de melhora de vida dos idosos através de prescrição adequada, a ingestão de cálcio, 
exposição ao sol e hábitos saudáveis devem ser levados em consideração, para que essa grande 
população seja beneficiada.

Palavras-chave: Piezoeletrico. Sedentarismo. Osteoporose.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

227 

IMPACTO DO EXERCÍCIO fÍSICO NA SAÚDE DO HOMEM HIPERTENSO

Rafael Tanchela
rafa.tanchela@unidavi.edu.br

Augusto fey
gpfisiologiahumanaedoexercicio@gmail.com

Luis Otavio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br

A hipertensão arterial é considerada uma doença crônica, multifatorial e que, no Brasil, atinge 
cerca de 22% a 44% da população, tendo uma crescente entre homens adultos de 18,4% para 
20,3% entre 2006 a 2008. A escolha do gênero masculino para a realização desta pesquisa 
está sustentada na baixa procura por tratamentos ou até mesmo por exames para detectar as 
doenças, o que eleva o índice de ocorrência de doenças cardiovasculares neste segmento. Deste 
modo, justifica-se estudar este gênero e buscar informações que versam compreender a elevada 
incidência de doenças cardiovasculares em homens. O objetivo foi buscar as informações que 
revelam a elevada incidência de ocorrências cardiovasculares e o impacto do exercício físico na 
saúde de homens hipertensos. A presente pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica 
nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Ebscohost com as palavras-chave: exercício 
físico, hipertensão arterial, saúde do homem. Através da análise de doze (12) estudos que estavam 
dentro das propostas metodológicas, observou-se que os homens, através de uma conduta 
negligencial, têm se limitado a exames médicos, somado uma vida sedentária, má alimentação, 
hábitos de tabagismo e consumo de álcool, sendo esses fatores de riscos determinantes para o 
aparecimento de doenças crônicas, em especial a hipertensão arterial. Neste cenário, exercícios 
físicos, em especial os aeróbicos de moderada intensidade, têm se mostrado um tratamento 
não-farmacológico de grande valia para diminuição da hipertensão. Os resultados apontam que 
as diferenças individuais devem se levar em conta no efeito hipotensor do exercício, sendo que 
negros têm maior diminuição dos níveis de pressão arterial sistólica (-11mmHg) comparado a 
brancos (-3,4 mmHg). Atividades regulares de corrida, caminhada e atividades esportivas de 
lazer cuja intensidade seja de leve a moderada (menor que 70% do Vo²max) mostram-se capazes 
de interferir na diminuição dos valores de pressão arterial podendo trazer assim melhora na 
condição de saúde desse grupo populacional. Nota-se que a saúde do homem carece de atuações 
individuais de gênero na esfera da prevenção, estímulo à qualidade de vida e tratamento. Nota-
se que intervenções que versam o tratamento e controle destas moléstias no gênero masculino 
é baixa. Finalmente, no âmbito da saúde coletiva, há programas que versam a conscientização 
dos homens no que tange melhores hábitos alimentares; diminuição do consumo de álcool 
e tabagismo e prática de exercícios físicos orientados que podem diminuir a ocorrência de 
doenças cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida.

Palavras-chave: Cardiovascular. Sedentarismo. Saúde.
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O marketing esportivo é uma ferramenta utilizada para gerar receitas e tornar projetos viáveis 
dentro do esporte. Mas, além de gerar receitas aos clubes ou atletas, essa ferramenta também 
é importante para que as empresas divulguem, fortaleçam ou associem sua marca através de 
patrocínios. O público e também os consumidores, em geral, são influenciados, principalmente, 
por quatro fatores: pessoais, psicológicos, sociais e culturais. Dessa forma, é fácil associar estes 
quatro fatores ao esporte mais praticado no país: o futebol. Consequentemente essa associação 
é semelhante ao futsal, afinal, é no esporte da bola pesada que, geralmente, os craques dão 
os primeiros passos. Com isso, o objetivo deste resumo é apresentar algumas estratégias de 
marketing já utilizadas na região, mais especificamente pela equipe do Moitas Futsal, de 
Ituporanga, no período em que retornou à Primeira Divisão e Divisão Especial do Campeonato 
Catarinense. Para a produção deste resumo foi realizada uma revisão através de livros e 
artigos com base de dados Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se das palavras isoladas ou 
casadas: marketing, esporte, futebol. Os artigos foram selecionados com base na relevância e 
atualidade. Como exemplo de estratégias de marketing esportivo adotadas estão: a venda de 
espaços publicitários em uniformes; ginásio/quadra; informativos e materiais de divulgação; 
projetos sociais; eventos e ações; redes sociais, etc... Foi com estratégias como as citadas que 
o Moitas Futsal voltou à atividade e conseguiu se manter ativo nos anos de 2009, 2010 e 2011, 
período que conquistou títulos importantes como o  Campeão da Copa Santa Catarina em 2010 
e Campeão da Divisão Especial em 2010 conquistando vaga para a Liga Sul e Divisão Especial 
em 2011.

Palavras-chave: Marketing. Esporte. Futebol.
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A Miostatina é uma proteína que exerce um potente efeito inibitório sobre o crescimento e 
desenvolvimento do músculo esquelético. Assim, doenças como o câncer e a AIDS e patologias 
associadas à insuficiência cardíaca, neoplasias, cirrose, distrofias musculares, uremia, 
desnervação, entre outras, sofrem grande influência da Miostatina. Algumas mutações no gene 
da Miostatina já foram identificadas, essa proteína também é conhecida como GDF-8, sendo 
membro da família das supercitocinas do fator de crescimento transformador que consiste em 
regular a proliferação dos mioblastos durante o período embrionário, ajustando o crescimento 
da musculatura esquelética durante e pós-período embrionário. A função da Miostatina é limitar 
o crescimento muscular, mantendo temporariamente desligadas as funções das células satélites, 
pois a partir do momento que o músculo sofre uma microlesão estas células migram para substituir 
as células lesionadas. Sem a Miostatina o freio que atua sobre as células satélites poderia ser 
eliminado e as células musculares proliferariam. O objetivo do presente resumo é descrever 
a função da Miostatina, sua interação com o aumento de massa muscular, comportamento 
do gene da Miostatina e seu polimorfismo. Para elaboração desta pesquisa foi realizada uma 
revisão bibliográfica com base de dados, Scielo, PubMed, NCBI, com as respectivas palavras-
chave: Proteína; Genética; Hipertrofia. Através de alguns estudos, entende-se que a Miostatina 
existe em nosso organismo e funciona basicamente em limitar o crescimento muscular, tônus 
muscular, força e forma corporal, tendo um papel importante para manter controle no aumento 
e diminuição muscular. A Miostatina é uma proteína codificada pelo gene NTCR e pessoas 
com mutações no gene mostram, significativamente, altos níveis de força muscular e massa. 
Quando há muita Miostatina no organismo, isso diminui a massa muscular e os depósitos de 
gordura só aumentam, a força desaparece e o corpo se torna disforme. Da mesma forma, uma 
redução clinicamente significativa nos níveis de Miostatina no sangue pode desencadear um 
aumento no potencial de construir os músculos. A sua atividade pode ser inibida por diferentes 
proteínas como a Folistatina, que é uma glicoproteína, responsável pela ligação extracelular. Os 
genes relacionados à Folistatina (FLRG), os fatores de crescimento e diferenciação associados 
à proteína-I plasmática (GASP-I) e o próprio propeptídeo com forma complexa circulante 
demonstram evidências de que a Folistatina seja um dos principais antagonistas da Miostatina. 
Conclui-se que, através de estudos relacionados com a inibição e funcionamento da Miostatina, 
descobertas podem ser utilizadas para auxiliar uma maior facilidade para aumento ou diminuição 
de massa muscular.

Palavras-chave: Proteína. Genética. Hipertrofia.
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As vias de sinalização hipertróficas estão em constante investigação, pois são consideradas 
processos adaptativos notáveis no campo do treinamento esportivo, fisiologia e bioquímica. A 
mTOR (Mammalian Target Of Rapamycin) é uma proteína composta por 2.489 aminoácidos. 
Estimula a síntese proteica a partir de três proteínas regulatórias: p70s6k; 4E-Bp1 e eIF4G e 
participa de alguns processos de carcinogénese (quando células sofrem alterações e podem 
transformar-se em células cancerígenas). Estudos apontam que inibições específicas da mTOR 
com rapamicina levam a um bloqueio de até 95% na hipertrofia muscular. O presente resumo 
tem como objetivo descrever as vias de inibição e sinalização hipertrófica da mTOR. Para 
a produção deste resumo foi realizada busca em base de dados Google Acadêmico e Scielo, 
utilizando-se das palavras isoladas ou casadas: proteína; mTOR; músculo esquelético. Os artigos 
foram selecionados com base na relevância e atualidade. Para que a mTOR seja ativa no músculo 
esquelético é necessária a prática da atividade física (treinamento resistido com pesos), fatores de 
crescimento (GH, IGF1), aminoácidos (principalmente a leucina), hormônios (principalmente 
a testosterona), e nível energético celular pela grande quantidade de energia. A atividade física 
altera a homeoastase celular e faz com que as proteínas de sinalização intracelular, transcrição 
de genes e síntese de proteínas sejam ativas. Combinado ao consumo de nutrientes o processo 
de síntese proteica pode permanecer ativo por mais de 24 horas. Os hormônios testosterona, 
hormônio do crescimento (GH) e fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) exercem 
influência na via mTOR. Os aminoácidos (principalmente a leucina), também é importante para 
que a via mTOR seja ativa. O Ácido Fosfatídico, como um lipídio de sinalização intracelular é 
outro que contribui para ativação do mTOR. Por outro lado, existem fatores que fazem com que 
a via mTOR seja inativa. A mTOR é inativa por stress oxidativo (radicais livres), consumo de 
álcool, consumo excessivo de gordura, atividade de endurance (resistência muscular) e condição 
de jejum. Assim, para que haja maior sinalização da via mTOR e consequente hipertrofia é 
necessário atentar para os fatores contribuintes: treinamento resistido com pesos, fatores de 
crescimento (GH, IGF1), aminoácidos (leucina), hormônios (testosterona) e nível energético 
celular pela grande quantidade de energia. Além disso, é necessário evitar fatores inibitórios da 
via mTOR, como o stress oxidativo (radicais livres), consumo de álcool, consumo excessivo de 
gordura, atividade de endurance e condição de jejum.

Palavras-chave: Proteína. mTOR. Músculo Esquelético.
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MUSCULAÇÃO PARA A TERCEIRA IDADE: A IMPORTÂNCIA PARA A 
QUALIDADE DE VIDA DESSA POPULAÇÃO

Reinaldo Rozza
reinaldo@unidavi.edu.br
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Envelhecer é um processo natural do ser humano, que leva a uma série de alterações no 
organismo,como físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. Atualmente a população idosa 
cresceu significativamente no mundo e no Brasil, consequentemente aumentando a expectativa 
de vida. Esse aumento da expectativa deve-se ao avanço paralelo que vem acontecendo com 
as inovações tecnológicas na medicina e áreas afins que geram o prolongamento da vida, bem 
como as mudanças sociais na vida dos idosos. A terceira idade tem ocupado a maior parcela 
da sociedade de sedentários, tornando um motivo de preocupação para a sociedade atual. O 
processo de envelhecimento é natural e com ele surgem as limitações para as práticas rotineiras, 
decorrentes da diminuição do equilíbrio, da força muscular, da agilidade e da coordenação. 
Visando a melhoria dessas capacidades físicas, uma das práticas de grande destaque que vem 
contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos idosos é a musculação. Os benefícios da 
musculação vão muito além da estética, ajuda na diminuição do estresse, aumenta a interação 
social, combate o sedentarismo, previne doenças entre outros benefícios. Portanto, este estudo 
baseado em análise bibliográfica tem por finalidade conhecer as variáveis que envolvem 
o processo de envelhecimento humano e os benefícios da musculação para a terceira idade, 
confirmando a importância desta modalidade nos aspectos da longevidade e qualidade de vida 
na terceira idade. O grande desafio que a longevidade coloca sobre os profissionais da área 
da saúde é o de conseguir uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de vida cada 
vez melhor. A longevidade com qualidade de vida é um ideal convergente com premissas da 
promoção da saúde.

Palavras-chave: Musculação. Qualidade de Vida. Terceira Idade.
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MUTAÇÃO GENéTICA NA REDUÇÃO DE RISCOS CORONARIANOS

francine Stein
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A Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma doença cardíaca que causa um fornecimento 
inadequado de sangue ao músculo cardíaco, ocasionado pelo crescimento de uma placa 
gordurosa na parte interna das suas artérias. Quanto mais a placa acumula gordura menos espaço 
há no interior das artérias para que o sangue flua. Essa placa de acumulo de gordura é composta 
de colesterol, cálcio e outras substâncias do sangue. Polimorfismos em alguns genes têm sido 
associados ao risco para doenças cardiovasculares, assim como as dislipidemias e a aterosclerose. 
Estas doenças são caracterizadas como multifatoriais devido a causa estar relacionada tanto aos 
fatores ambientais quanto genéticos. Esse trabalho tem como objetivo descrever a função e a 
relação do gene APOC3 com o desenvolvimento da Doença Arterial Coronariana e demonstrar 
sua mutação como um fator benéfico na redução de riscos coronarianos. Para elaboração 
desta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica com as bases eletrônicas PubMed, e 
NCBI, com as seguintes palavras-chave: Genética; Mutação; Lipoproteína. Através de estudos 
de investigação dos componentes genéticos causadores desta doença se tem demonstrado 
maior foco principalmente em polimorfismo nos genes que codificam proteínas estruturais e 
enzimas relacionadas ao perfil lipídico. A APOC3 é uma proteína que participa da regulação 
do metabolismo de lipoproteínas ricas em triglicerídeos, assim, ao desenvolver um aumento 
excessivo de triglicerídeos na corrente sanguínea irá auxiliar para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Estudos mostram que ao ocorrer uma mutação no gene que codifica a proteína 
APOC3 os valores de triglicerídeos se encontram 40% abaixo do normal, ocasionando assim 
uma diminuição na taxa de triglicerídeos e da placa de gordura, consequentemente resultando 
em uma redução nos riscos do individuo desenvolver doenças cardiovasculares. A proteína 
APOC3 é um componente que está presente em pequena quantidade na HDL, LDL e IDL, 
sendo o fígado o principal local de síntese, e em menor grau no intestino, sendo encontrado 
também no plasma. A identificação dos fatores de risco leva ao desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, sendo um importante desafio em nossa sociedade. As alterações séricas dos 
lipídios, das lipoproteínas e das apo lipoproteínas, implicam no desenvolvimento progressivo 
das dislipidemias, doença arterial coronariana e aterosclerose, além de acarretarem em um 
aumento na probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares. Assim percebe-se que 
através destas descobertas, as mutações genéticas que ocorrem no organismo, podem ocasionar 
respostas fisiológicas desde positiva a negativa.

Palavras-chave: Genética. Mutação. Lipoproteína.
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O DESENVOLVIMENTO PROfISSIONAL DOS DOCENTES DE EDUCAÇÃO 
fÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC: DIAGNóSTICO DOS 

CICLOS DA CARREIRA DOCENTE

Júlio César Nasário
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Carolina Machado de Oliveira
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franciane Maria Araldi
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No que tange aos estudos da carreira docente muitos autores podem ser citados, desde 
Huberman (1989) que é um clássico, até os mais atuais como Gonçalves (2009) e os específicos 
da área da Educação Física (EF) como Nascimento e Graça (1998) e Farias e Nascimento 
(2012). Estes estudos, de modo geral, visam compreender os diferentes momentos da vida 
profissional de docentes, elencando pontos em comum conforme a fase que atravessam. A 
partir do exposto, este estudo caminha nesta perspectiva de pesquisa, pois tem como intuito 
classificar os professores de EF da rede municipal de Rio do Sul, com base no tempo de carreira 
e suas características (FARIAS; NASCIMENTO, 2012). Acredita-se que a compreensão dos 
distintos momentos da carreira docente apresentam características e expectativas diferentes, 
sendo relevante compreender estes para poder intervir de maneira mais efetiva em propostas 
de formação continuada, por exemplo, que é foco do projeto maior. A pesquisa investigando 
os professores de EF da rede municipal iniciou em meados de 2014, com a realização das 
primeiras entrevistas. Em 2015 a pesquisa foi ampliada, utilizando o questionário como 
instrumento para coleta de dados. E, nesta primeira apresentação dos resultados optou-se pela 
classificação proposta por Farias e Nascimento (2012) para compreender os ciclos da carreira 
dos docentes de Rio do Sul, por se tratar de um estudo com professores de EF do sul do país. 
A carreira docente passa por vários ciclos, sendo eles: entrada na carreira, consolidação das 
competências profissionais, afirmação e diversificação, renovação e, por fim, maturidade 
na carreira. Em relação aos docentes de Rio do Sul, boa parte deles encontra-se na fase de 
afirmação e diversificação da carreira, bem como na fase seguinte, de renovação da carreira. Em 
geral, todos os professores apresentaram as características propostas por Farias e Nascimento 
(2012), conforme o ciclo em que se encontram, mas não raro, foi possível observar que muitos 
professores encontram-se em uma espécie de fase de transição, apresentando características de 
uma e outra fase sequencial. Em outras palavras, podemos dizer que a classificação proposta 
pelos autores pode ser evidenciada nos professores da rede municipal de Rio do Sul. Conforme 
nos diz Gonçalves (2009, p.24), “compreender como os docentes se vão “tornando professores” 
ao longo de sua carreira” é importante para encontrar “as respostas formativas mais adequadas 
às características específicas de cada momento da sua condição de pessoas-profissionais”. 
Assim, tendo o projeto maior o anseio de contribuir na formação permanente e continuada 
destes professores, faz-se imprescindível conhecer suas características para então propor a 
aquisição de conhecimentos relevantes para os mesmos.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Formação Continuada. Ciclos de Desenvolvimento 
Profissional.
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O ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DOCENTE 
EM EDUCAÇÃO fÍSICA: POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO E 
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O presente resumo consiste em uma revisão de literatura acerca dos principais estudos que 
abordam os diferentes momentos da carreira docente, procurando entender algumas perspectivas 
sobre como se dá o desenvolvimento profissional dos docentes com o passar dos anos. A partir 
da compreensão das propostas de estudo serão apresentadas as características de cada ciclo, fase 
ou estágio em que o docente se encontra. Faz-se importante a compreensão de cada momento 
da carreira docente, não com o intuito de sentenciar um futuro impassível de mudanças, mas na 
tentativa de, enquanto pesquisadoras da área docente, promover possíveis alterações nas práticas 
pedagógicas existentes, atuando na formação continuada ou permanente. Trata-se de uma revisão 
de literatura selecionada a partir da relevância dos estudos que abordam a temática, sendo 
eles: Huberman (1989), Gonçalves (2009), Nascimento e Graça (1998) e Farias e Nascimento 
(2012). Conforme Huberman (1989), as primeiras investigações sobre a carreira docente 
ocorreram na década de 1970, porém, ainda ausentes estudos em relação ao desenvolvimento 
da carreira docente, sendo estes voltados somente para a formação inicial e/ou princípio da 
carreira. A partir de Huberman (1989) que se inicia a tendência a compreender a trajetória dos 
professores, apresentando ele as seguintes fases: entrada na carreira, a fase de estabilização, 
diversificação, serenidade e distanciamento afetivo, conservantismo e lamentações e, finalizando 
com o desinvestimento. Gonçalves (2009), que fez a pesquisa entre os professores de Portugal, 
enfatiza o quão importante é compreender como os mesmos vão se “tornando professores”. 
Ele apresenta as fases da carreira docente da seguinte forma: início, estabilidade, divergência, 
serenidade e renovação do “interesse” e desencanto. Já a classificação de Nascimento e Graça 
(1998), que abrange os docentes de Portugal e do Brasil, designa a carreira em quatro fases de 
desenvolvimento profissional: entrada, consolidação, diversificação e estabilização. Por fim, no 
contexto brasileiro da Educação Física, em especial do sul do país, Farias e Nascimento (2012, 
p.62) abordam cinco ciclos, dentre eles: “entrada na carreira, consolidação das competências 
profissionais, afirmação e diversificação, renovação, e maturidade na carreira”. Todo docente 
se inclui em um ciclo, fase ou estágio, onde tem suas características diferenciadas. Ao longo 
da carreira vai passando por mudanças, e quando pretende-se trabalhar com formação destes 
professores, faz-se necessário compreender quais os seus interesses e anseios, de modo a tornar 
a experiência interessante e relevante para eles. Conforme exposto, a compreensão dos distintos 
momentos da carreira docente pode vir a proporcionar um maior entendimento das necessidades 
e desejos de formação, tornando-a potencialmente significativa para os mesmo.

Palavras-chave: Carreira Docente. Educação Física. Desenvolvimento Profissional.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

235 

O IMPACTO DO EXERCÍCIO fÍSICO NO CONTROLE DE SOBREPESO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Com o decorrer dos anos, observa-se um aumento de crianças e adolescentes com sobrepeso, 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que 7% da população mundial estão 
na faixa da obesidade e cerca de 500 milhões com sobrepeso. Isso ocorre principalmente 
através do aumento do consumo de calorias e menor gasto energético. A tecnologia, a falta 
de espaços para o lazer e atividade física como também o aumento de crianças e adolescentes 
que vivem em centros urbanos, adquirindo assim, uma maior preocupação com a segurança 
ocasiona diminuição da pratica de atividade física destes indivíduos, para isso é importante 
buscar mecanismos que possam diminuir a taxa de sobrepeso de crianças e adolescentes. O 
objetivo é relacionar o impacto do exercício físico perante o sobrepeso e Doenças Crônicas 
não Trasmissíveis (DCNT) de crianças e adolescentes. O presente resumo foi realizado através 
da revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo, Ebscohost, Lilacs. Utilizando como critério 
de inclusão os artigos do período de 1998 a 2015 e que continham predominantemente as 
variáveis: crianças, adolescentes, exercício físico, sobrepeso e DCNT. Dados demonstram 
que em diversas regiões do Brasil o sobrepeso atinge crianças e adolescentes. Demonstram 
também que esses indivíduos indicam baixo Vo²max, prejuízos e sobrecargas em seu sistema 
cardiovascular, aumento de colesterol e triglicérides, bem como Índice de Massa Corporal (IMC) 
elevado, acarretando diminuição da aptidão física. Através de alguns estudos pode-se observar 
que o exercício físico é um dos fatores determinantes para uma vida saudável, programas de 
exercícios/esportes têm se mostrado benéfico e impactando na diminuição do IMC e melhora 
do Vo²max, sendo um forte aliado contra o sobrepeso, perante isso é importante haver buscas 
por respostas quanto ao seu benefício no combate ao sobrepeso. O fato da obesidade ser uma 
doença considerada crônica pode estar comprometendo a saúde das crianças e adolescentes 
desde o início de suas vidas até a fase adulta. Através de práticas regulares com profissional 
de Educação Física, pode-se perceber melhora do VO²max dos indivíduos, diminuição da 
incidência de DCNT, tais como diabetes, infarto do miocárdio, diminuição de colesterol e 
triglicérides e melhora da capacidade física no decorrer da sua vida. Testes para determinar a 
frequência de treino se mostram importante para prescrição do treinamento, visando a pratica 
para perda de gordura e assim diminuindo o quadro de sobrepeso.

Palavras-chave: Obesidade. IMC. Atividade Fisica.
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O JOGO COMO fERRAMENTA EDUCATIVA NO MOVIMENTO ESCOTEIRO 
E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO fÍSICA
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O Escotismo é um movimento de educação não formal, fundado há mais de 100 anos. Tem como 
propósito contribuir para a formação integral das crianças e jovens, ajudando-os a desenvolver 
suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e de caráter. Trabalha 
com crianças e jovens de 7 a 21 anos e, para realizar seu propósito, conta com um método 
chamado de método escoteiro, definido por diversos componentes. Um desses componentes é 
o “aprendizado pelo jogo” que oferece para a criança/jovem um espaço para experiências, onde 
ele cria e participa de situações que são momentos de aprendizagem significativa;  pode assumir 
responsabilidades; aprender a ganhar e perder e avaliar seus acertos e erros. Na Educação Física 
um dos melhores métodos de aprendizado é o jogo. Aplicado como uma ferramenta pedagógica 
permite que a criança aprenda de forma descontraída e divertida. E, para que não seja visto 
apenas como uma atividade física que alivia as tensões originadas nas demais disciplinas, deve 
seguir um planejamento. Dessa forma, definem-se objetivos a serem atingidos, especialmente 
relacionados ao desenvolvimento motor e cognitivo. Podemos perceber, então, que tanto na 
Educação Física quanto no escotismo, os jogos não são aplicados apenas como uma forma 
lúdica de descontração, mas sim procurando atingir um objetivo específico que corresponda a 
uma ou mais áreas de desenvolvimento. Assim, o escotismo, apesar de representar um sistema 
de educação não formal, pode se apropriar de diversos conteúdos da Educação Física para 
atingir os objetivos definidos no método escoteiro e contribuir com a formação das crianças e 
jovens que o praticam.

Palavras-chave: Jogo. Educação Física. Escotismo.
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As alterações na percepção da autoimagem, na saúde e bem-estar dos indivíduos é conhecida 
como dismorfia muscular. A busca insaciável pelo corpo perfeito, mesmo a pessoa já sendo 
hipertrofiada e possuindo um baixo percentual de gordura, causando um vício em treinamentos 
muito intensos, sem o devido descanso, ocasionando em problemas sociais e físicos. Este 
assunto foi abordado com o objetivo de esclarecer aos jovens o grande risco de utilizar 
esteroides anabolizantes precocemente e, pior ainda, sem acompanhamento de um médico 
especialista que é o endocrinologista. Aborda-se também o lado social, porque muitos jovens 
recorrem utilizá-los para conseguir  maior aceitação social e ser bem visto pelos outros. Sem se 
preocupar com os efeitos colaterais usam-no indiscriminadamente, mesmo que a maior parte 
dos entrevistados que declararam ter usado esteroides anabolizantes possuem renda familiar alta 
e estarem fazendo graduação ou serem formados em ensino superior. A metodologia utilizada 
nesta pesquisa foi de revisão bibliográfica, feita através de artigos com base de dados Scielo, 
PubMed, com as respectivas palavras-chave: dismorfia, muscular, anabolizantes esteroides, 
jovens. Os resultados dessa pesquisa demostram que é uma área muito preocupante devido 
a utilização indiscriminada destes produtos sem acompanhamento de profissionais da área da 
saúde, além da grande divulgação em mídia de corpos hipertrofiados como sendo um objetivo 
a ser almejado pela população, além de compará-los à imagem de sucesso e realização pessoal. 
Estudos comprovam que muitas destas pessoas sabem que possuem um corpo volumoso e 
musculoso, mas ainda não se sentem desta forma, grande parte deles não sentem-se fortes o 
bastante, como se faltasse algo, causando assim, uma dependência psicológica e a negligencia 
quanto ao seu limite físico e uso indiscriminado de Esteroides Anabolizantes Andrógenos (EAA), 
sendo assim cabe aos profissionais da área da saúde orientá-los e auxiliá-los no tratamento e 
prevenção da dismorfia muscular.

Palavras-chave: Esteroides Anabolizantes. Dismorfia Muscular. Jovens.
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O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo a realização de uma pesquisa 
bibliográfica acerca do tema voleibol como um instrumento socializador para crianças e 
adolescentes, com a prática esportiva em clubes, associações, agremiações e outras instituições 
que desenvolvem o voleibol de forma social. ‘Em 1895, o diretor da divisão de educação física 
da Associação Cristã de Moços (ACM) de Holyoke, Massachusetts, o norte-americano William 
G. Morgan (1870-1942), criou o voleibol’. E, desde sua criação este esporte vem se difundindo 
cada vez mais pela plasticidade e facilidade de adaptação às mais diferentes formas de praticá-lo, 
com isso vem ganhando prestigio também dentro de clubes e das instituições classistas. Somente 
a partir das primeiras décadas do século XIX que surgiram as associações leigas onde muitas 
delas se denominaram clubes, e as primeiras atividades ali desenvolvidas foram relacionadas à 
política. Através do inglês Thomas Arnold,  que começou a codificar os jogos criando regras, as 
competições se difundiram pela Europa fazendo com que assim surgissem os clubes esportivos. 
Incluamos também na agenda das preocupações a questão da socialização, tão intensamente 
presente no jogo desportivo e ademais um aspecto em que a ideia de qualificação da vida e de 
conservação da sociedade se torna deveras evidente. O desporto é algo que está presente em 
nossa vida com fins de nos trazer o bem. Isto acontece porque muitas pessoas sempre estão 
trabalhando por trás disso, começando pelas personalidades históricas que marcaram presença 
no que diz respeito ao desporto. Sendo assim não se pode deixar de fora a extrema importância 
da presença dos pais juntamente com a boa atuação do treinador em meio ao desenvolvimento 
social da criança e do adolescente.

Palavras-chave: Voleibol. Socialização. Clubes.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

239 

ONCOLOGIA: CÂNCER E PREDISPOSIÇÃO GENéTICA, GRUPO DE GENES 
ENVOLVIDOS E CATEGORIAS CANCERÍGENAS
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Uma das doenças que mais tem causado mortes no mundo, o câncer pode ser considerado uma 
doença genômica, surgindo através de mutações cumulativas que ocorrem no DNA de células 
normais que vão sofrendo mutações e tornando-se malignas com o passar do tempo, sendo que 
essas mutações que ocorrem no material genético das células são reconhecidas inicialmente 
como neoplasias ou tumores. Alguns cânceres podem ser causados por genes mutantes, por 
aberrações cromossômicas, por fatores ambientais, além da predisposição hereditária, tendo 
como alguns genes envolvidos os oncogenes, proto-oncogenes e os genes supressores do 
tumor causando uma desregulação no desempenho da divisão, morte e crescimento normal 
das células. A presente pesquisa tem como objetivo identificar a interação genética e os genes 
envolvidos com o câncer e suas devidas categorias cancerígenos e através destas descobertas 
genéticas auxiliarem na elaboração de novos diagnósticos e tratamentos precoces para diversos 
tipos de neoplasias, em prol de uma melhor qualidade de vida do individuo. Para a elaboração 
deste resumo foi utilizado uma pesquisa de revisão bibliográfica com base de dados Scielo, 
PubMed, NCBI, com as respectivas palavras-chave: Genética; Oncogenes e Câncer. Segundo 
alguns estudos o câncer é considerado uma doença genética, independentemente se ocorre de 
forma esporádica ou hereditária, pois a carcinogênese sempre se inicia com danos no DNA 
e a formação das neoplasias ocorre a partir do desequilíbrio entre a proliferação celular e a 
apoptose. O aparecimento de células tumorais ocorre através da interação dos fatores ambientais 
com fatores genéticos da pessoa, sendo que somente os fatores genéticos do próprio indivíduo 
acabam contribuindo também para o surgimento ou não desses tumores. O risco de desenvolver 
vários tipos de neoplasias pode ser reduzido através das mudanças no estilo de vida da pessoa, 
então, sabendo que a genética tem grande influencia sobre o desenvolvimento do câncer pelo 
fato de ter genes envolvidos na regulação das células, através dela podem-se obter diagnósticos 
precoces em estágios menos avançados, auxiliando assim em um tratamento mais eficaz e 
contribuindo para uma melhor qualidade de vida do individuo.

Palavras-chave: Genética. Oncogenes. Câncer.
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OS BENEfÍCIOS NAS CRIANÇAS PRATICANTES DE TÊNIS DE MESA

Leontina Scoz
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Nayara Caroline fernandes
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Luis Otávio Matsuda
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O desenvolvimento da coordenação motora pode tornar o resultado de um movimento geral 
mais eficiente e facilitado, que é a relação entre o pensamento e a ação. Onde o indivíduo passa 
a ter mais domínio do seu próprio corpo, compreensão de deslocamentos e orientação espacial, 
já que, a sua falta pode trazer vários problemas não só na realização de atividades, mas também 
na vida adulta. O presente trabalho tem como objetivo investigar, através de uma revisão 
bibliográfica, os benefícios da prática da modalidade de Tênis de Mesa (TM) em crianças, com 
foco no seu desenvolvimento motor. Apesar de a modalidade sofrer um aumento de praticantes 
e também reconhecimento da população e da mídia (por causa principalmente de sermos sede 
dos Jogos Olímpicos), existem poucos estudos científicos sobre seu relevante mérito no assunto. 
Esta revisão bibliográfica contou com uma pesquisa de artigos científicos adquiridos nos 
seguintes sites de busca: Google Acadêmico, Scielo e Lilacs utilizando as seguintes palavras- 
chave: Tênis de Mesa, desenvolvimento, coordenação e benefícios. Os resultados obtidos 
demonstram que a prática consistente, variada e com certa frequência de crianças no TM, pode 
desenvolver habilidades importantes que agregam a elas, não somente uma técnica específica, e 
sim, habilidades fundamentais que complementam a sua vida até o seu amadurecimento, como 
o desenvolvimento de coordenação motora, lateralidade e orientação espacial. Onde também 
tem papel relevante na capacidade de adaptação de comportamentos habilidosos. Finalmente, o 
TM estimula a coordenação motora em crianças e auxilia na integração e no desenvolvimento 
social do praticante.

Palavras-chave: Tênis de Mesa. Desenvolvimento. Benefícios.
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PRÁTICA DE ATIVIDADE fÍSICA DE LAZER E INDICADORES DE ACESSO A 
SERVIÇOS DE SAÚDE EM IDOSOS

Wendy de freitas Marques
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A utilização dos serviços de saúde tem aumentado, especialmente, na população acima de 60 
anos. Esse crescimento da demanda pelos serviços de saúde é influenciado por diversos fatores, 
entre eles, o aumento da idade e da prevalência de inatividade física. Entretanto, há uma carência 
de estudos sobre a prática de atividade física de lazer e sua relação com a demanda por serviços 
de saúde. O objetivo é analisar os indicadores de morbidade, o acesso a serviços de saúde e 
a prática de atividade física de lazer em idosos. Pesquisa de natureza descritiva e transversal 
realizada com 213 idosos, de ambos os sexos, residentes na zona urbana da cidade de Rio do 
Sul - SC. A morbidade autorreferida foi verificada mediante perguntas sobre: autoavaliação de 
saúde, o estado de saúde dificulta a prática de atividade física, diagnóstico de doença e uso de 
medicamentos. Os indicadores de acesso a serviços de saúde foram verificados por meio de 
alguns questionamentos sobre a procura de atendimento médico nas duas últimas semanas, 
realização de uma consulta médica nos últimos doze meses e se possui cobertura por plano de 
saúde. A prática de atividade física de lazer foi avaliada por meio do Questionário Internacional 
de Atividades Físicas (IPAQ), versão longa. Para tratamento e análise dos dados utilizou-se o 
pacote estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS), mediante a estatística descritiva 
e inferencial, com nível de significância adotado de 5%. Percebe-se alta prevalência de idosos 
inativos no lazer (80%). A maioria das mulheres autoavaliou sua saúde de forma positiva e, 
cerca de 37% dos idosos procuraram acesso e uso regular dos serviços de saúde nas semanas 
anteriores à realização da pesquisa. Houve associação significante entre o uso de plano de saúde 
e atividade física de lazer (p= 0,024), sendo as mulheres com plano de saúde que apresentaram 
maior proporção de inatividade física. De maneira geral, a maioria dos idosos possui uma 
ou mais doenças diagnosticadas e seu estado de saúde dificulta a prática de atividade física. 
Percebeu-se que o acesso aos serviços de saúde foi superior em idosos inativos, especialmente, 
em mulheres idosas com planos de saúde.

Palavras-chave: Promoção de Saúde. Envelhecimento. Saúde Pública.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO I - PROESDE:  TEORIA E PRÁTICA NA 
EDUCAÇÃO fÍSICA ESCOLAR

José fernando Melo de Aquino
osefernando07@gmail.com

Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

O curso da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (PROESDE), conta com os 
acadêmicos de Educação Física - Licenciatura e Pedagogia. O curso realiza três trabalhos de 
intervenção na escola ao decorrer de cada módulo, sendo um módulo por semestre. Já se torna 
evidente a preocupação do curso em levantar questionamentos e reflexões para os acadêmicos: 
de que forma a escola está procurando trabalhar a proposta curricular ligada ao seu Projeto 
Político Pedagógico (PPC) e, como está buscando um melhor método para passar uma educação 
de qualidade e fundamentada de acordo com as necessidades da sociedade atual. O objetivo do 
presente trabalho destina-se em compreender a importância do Projeto Político Pedagógico 
para a gestão e professores da escola da qual acontece as atividades e levantar questionamentos 
e reflexões do público entrevistado sobre, como está sendo utilizado e a importância do mesmo 
como forma de aderir um método de ensino-aprendizagem no campo educativo da escola. A 
metodologia utilizada é uma pesquisa-ação, que aconteceu durante uma semana de pesquisas 
e entrevistas com a direção e professores da escola. O projeto foi feito na Escola de Educação 
Básica Paulo Zimmermann, localizada no centro de Rio do Sul-SC. A instituição conta com 
49 docentes sendo 24 ACTS. Durante a pesquisa foi notado algumas contradições entre os 
professores ao relatar a cobrança da escola em se trabalhar os princípios do PPP e a PCSC, 
porém todos os entrevistados deixaram claro a importância de ambos os documentos para a 
realização do trabalho escolar, para uma docência muito mais qualitativa e da perspectiva de 
uma educação muito mais aplicada para os alunos, acompanhando as crescentes atualizações 
que a sociedade vem impondo nos dias de hoje. Os questionamentos realizados para a direção 
foram de muita relevância, pois o mesmo caracterizou a importância do melhor atendimento 
que a escola impõe, e do trabalho da escola em cima do seu PPP. Os resultados obtidos no 
projeto deixaram muito claro a relevância de se divulgar a nova Proposta Curricular e estar 
interligada diretamente ao Projeto Politico Pedagógico, como facilitador do processo ensino-
aprendizagem.

Palavras-chave: PROESDE Licenciatura. Proposta Curricular. Educação.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO I - PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA

Débora Ertal
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Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

O presente trabalho é oriundo de uma pesquisa feita através do curso PROESDE - Licenciatura, 
no qual trata de estudos sobre a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, que está 
vinculado à Secretaria de Educação do Estado e tem como objetivo a divulgação da Proposta 
do ano de 2014 e seu entendimento nos diversos âmbitos escolares. O trabalho apresentado 
nesse resumo é a primeira etapa do curso que está dividia em três semestres. Neste trabalho será 
apresentada a primeira etapa que propõe uma investigação nas escolas com objetivo de analisar 
se as escolas têm o conhecimento da nova Proposta Curricular e como se faz presente no 
currículo escolar e no Projeto Político Pedagógico. A metodologia usada foi uma pesquisa-ação, 
com entrevistas a alguns professores e direção de uma instituição de ensino da rede estadual no 
município de Rio do Sul, que aconteceu no segundo semestre do ano de 2015. Os resultados 
apontaram que há uma divergência entre coordenação pedagógica e a parte docente, no qual a 
comunicação e os processos de qualificação ou capacitação para a proposta não correspondem 
às expectativas do público, interferindo no conhecimento da proposta. O objetivo do trabalho 
foi atingido, pois os questionamentos foram respondidos pelos professores e direção, e assim 
fundamentando com aporte teórico. Conclui-se que a atualização da proposta já está surtindo 
efeitos no campo escolar, pois os professores estão utilizando a mesma para terem base em 
conteúdos a serem apresentados no ano letivo para a diversidade cultural que está inserida na 
escola.

Palavras-chave: PROESDE Licenciatura. Educação. Escola.
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QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE: BENEfÍCIOS DOS EXERCÍCIOS fÍSICOS 
EM IDOSOS
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A diminuição da força muscular e, por consequência, comprometimento da função motora, 
associados ao processo de envelhecimento, afetam diretamente a vida de indivíduos idosos, 
diminuindo suas habilidades em tarefas simples como caminhar e dificultando a realização de 
atividades de vida diária, comprometendo a qualidade de vida dessa população. A prática de 
exercício físico está presente na vida de muitas pessoas, porém muitos não sabem o verdadeiro 
conceito benéfico de sua prática, muitas vezes ele está somente associado à manutenção da 
qualidade de vida. Atualmente, o exercício físico vem sendo estudado com diversificadas 
finalidades, gerando discussões que comprovem a controvérsia deste paradigma, para utilizá-lo 
não somente a manutenção, mas sim como recurso de prevenções de anomalias, propiciando uma 
boa qualidade de vida à humanidade. Este artigo tem como objetivo desvendar os causadores de 
doenças como a sarcopenia e a osteoporose, visto que a expectativa de vida vem aumentando nos 
últimos anos, e apontar meios para manter a independência e qualidade de vida das pessoas da 
terceira idade. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de revisão bibliográfica, feita através 
de artigos com base de dados Scielo, PubMed, com as respectivas palavras-chave: atividade 
física, terceira idade, osteoporose, sarcopenia. Alguns estudos demonstram que a atividade 
física está relacionada com a prevenção de certas doenças associadas com a idade avançada 
como a osteoporose e a sarcopenia. Estima-se que no ano de 2030 o número de indivíduos com 
65 anos ou mais poderá chegar a 70 milhões em países desenvolvidos e, no Brasil, projeções 
estatísticas para o ano de 2025 indicam que a população total aumentará 05 vezes em relação a 
1950, ao passo que a população acima de 60 anos terá aumentado 15 vezes. Sendo assim, com 
um aumento na expectativa de vida, torna-se cada vez mais importante que os profissionais da 
saúde busquem meios que possam melhorar as condições de saúde, a capacidade funcional, a 
qualidade de vida e a independência da população idosa. Nesta idade também é muito comum 
a perda de peso, resultante de falta de atividade física e, consequentemente, a diminuição 
de fibras brancas nos músculos. Quando a pessoa atinge seus 70/80 anos de vida, sua força 
muscular diminui muito, devido à diminuição de fibras brancas e inatividade física. Também 
nessa idade, a pessoa começa a ingerir menos calorias devido à inatividade e mudança na rotina, 
sua inatividade também diminui os motos neurônios deixando seus reflexos e controle muscular 
comprometidos. A ligação entre a sarcopenia e incapacidade entre homens e mulheres idosos 
destaca a necessidade de pesquisa continuada para o desenvolvimento de intervenções mais 
eficazes para prevenir ou reverter sarcopenia, pelo menos parcialmente, incluindo o papel do 
exercício de resistência e de outras novas intervenções farmacológicas e nutricionais.

Palavras-chave: Atividade Física. Terceira Idade. Sarcopenia.
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REfLEXÕES E APONTAMENTOS ACERCA DOS ESTÁGIOS I E II
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Durante cada semestre do curso de Educação Física (Licenciatura) são realizadas as Práticas de 
Projetos Integrados e, nos dois últimos semestres ocorrem os Estágios (aplicações). As Práticas 
e Estágios possibilitam aos acadêmicos a efetivação (vivência) da relação entre teoria e prática, 
fundamental para a formação e aperfeiçoamento do currículo dos futuros docentes, propondo 
a percepção de como é estar em sala de aula e de como ministrar estas aulas de acordo com as 
diferenças entre os alunos e os espaços utilizados. O Estágio I deve ser realizado na Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental, e o II, no Ensino Médio ou Educação Especial. O Estágio I, 
aconteceu na Escola Unidavi (Rio do Sul), onde foram realizadas 40 horas de observação e 
aplicação, no 6º e 7º Ano, de 10 horas/aulas. Foi possível observar as aulas de dois professores 
que, de modo geral, trabalham utilizando os mesmos princípios, em cada aula eram ministradas 
diferentes atividades, na sua maior parte utilizando bolas. Motivo pelo qual escolheu-se trabalhar 
o Atletismo, considerado a base necessária para as demais Atividades Físicas (AF). Nestas 
aplicações foram trabalhados os fundamentos das modalidades do Atletismo (correr, saltar, 
arremessar e lançar). No Estágio II, as observações foram feitas na Escola Unidavi e também no 
Colégio Dom Bosco (Rio do Sul), sendo que as aplicações deste Estágio ocorreram apenas no 
Dom Bosco. Os professores apresentavam atividades mais diversificadas e contando com maior 
participação dos alunos em vista do Estágio I. Uma diferença muito visível entre a vivência nos 
dois Estágios foi da parte dos alunos, pois os do Ensino Fundamental (Estágio I) ainda vivem 
na fase de querer ficar sentado mexendo no celular durante as aulas, enquanto os alunos do 
Estágio II já estão mais cientes da importância que as AF têm, assim, participando ativamente 
de cada atividade proposta. Não foram encontrados empecilhos para as aplicações dos estágios 
que foram de grande valia para a formação acadêmica, demonstraram, além de tudo, que a 
diversidade de atividades auxilia na prática do professor e no incentivo aos alunos às práticas, 
dentre diversos outros fatores. Ambas as escolas possuem boa estrutura, como ginásio para as 
práticas de Educação Física, no entanto, o Colégio Dom Bosco tem também, campo e quadras 
abertas. Deste modo, é perceptível o quão extraordinário são todas as vivências proporcionadas 
pelas Práticas e Estágios do curso, é por meio destes que cada acadêmico realiza e aperfeiçoa 
cada conteúdo aprendido ao longo do curso.

Palavras-chave: Vivência Teórica-Prática. Atletismo. Voleibol.
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SISTEMA TÁTICO E SUA IMPORTÂNCIA NO fUTEBOL MODERNO
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O presente estudo apresenta a importância dos sistemas táticos no futebol desde seu início 
até a atualidade. O estudo justifica-se por explanar diversos aspectos referentes aos sistemas 
táticos e técnicos, pelo interesse no esporte futebol de campo e pelo interesse em entender como 
funcionam os estudos referentes aos sistemas táticos e técnicos. Devido à falta de referencial 
teórico na literatura sobre sistemas, decidiu-se realizar este trabalho proporcionando informação 
aos profissionais da área da Educação Física que tenham interesse em trabalhar com essa 
modalidade esportiva, uma fonte a mais de conhecimento. Por isso, utilizaremos este estudo 
para enriquecer as bases teóricas da modalidade. O estudo teve como objetivo analisar qual 
a importância do sistema tático no futebol moderno, abordando especificamente a evolução 
dos sistemas táticos no futebol, os sistemas táticos mais utilizados no decorrer da história, sua 
importância no futebol atualmente, e o papel do técnico frente aos sistemas táticos e técnicos. O 
desenvolvimento metodológico do presente estudo baseia-se em uma breve revisão bibliográfica 
das evoluções e orientações táticas preconizadas para o Futebol de Campo. Pode-se notar então, 
que o sistema tático é importante para o futebol, pois possui o intuito de organizar uma equipe 
no campo de jogo, é o conjunto das táticas que determinam as ações e características de uma 
equipe em campo e que para se escolher o melhor sistema de jogo e as melhores táticas a serem 
aplicadas dentro do sistema adotado, devem-se levar em consideração diversos fatores que 
estão presentes na realidade do futebol atual.

Palavras-chave: Sistemas Táticos. Futebol Moderno. Sistemas Técnicos.
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SOBRECARGA fÍSICA E PSICOLóGICA DO RENDIMENTO
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Atletas e treinadores do mundo inteiro caminham sobre uma linha tênue na busca por desempenho, 
ou melhor: correm, pois sequer há mais tempo para caminhar. É com essa pressa que, por 
muitas vezes, abre-se mão de precauções em saúde visando o rápido resultado desejado. Nesses 
casos, performance e saúde tornam-se condições quase que distantes, principalmente devido a 
cobranças exageradas por resultados. Tais cobranças são originárias de patrocinadores, equipe, 
treinador, família e mesmo intrínsecas presentes nos próprios atletas que, se não bem tratadas 
e controladas, impulsionam a busca frenética por performance, inclusive desrespeitando o 
controle das variáveis de treinamento. Neste contexto, surgem sintomas que indicam o início de 
enfermidades, como no caso da Síndrome do Overtraining, de natureza física, identificada pelo 
suor excessivo e perda de energia; e natureza psicológica, com perturbação do humor e perda 
da libido. Este trabalho tem por objetivo apresentar as causas da Síndrome do Overtraining 
em atletas. Para tal, foi realizada uma pesquisa de artigos científicos sobre o tema, publicados 
do ano 2000 até 2016, utilizando as palavras-chave: overtraining syndrome; fatigue; dose e 
resposta. Visto que o efeito dose e resposta tende a aumentar acompanhando o nível de aptidão 
e evolução do treinamento do atleta, muitos acabam negligenciando o descanso necessário, 
permanecendo por longos períodos utilizando-se de treinos intensos. Se não for compreendido 
pelo atleta e pela equipe que lhe acompanha, sinais físicos e psicológicos podem passar batidos 
culminando na perda de rendimento, lesões ósseo-articulares e musculares, lesões nos tecidos 
sobrecarregados, queda na demanda de energia e baixo reparo muscular, tudo isso tornando o 
período favorável a contraturas, lesões e estiramentos. Muitos pesquisadores denominam esse 
fenômeno ou a síndrome do super treinamento de diferentes formas: fadiga crônica ou persistente 
(overfatigue), estafa física (staleness), exaustão emocional (burnout), uso excessivo (overuse 
- lesões microtraumáticas) e trabalho excessivo (overwork). Tendo o efeito dose resposta do 
treinamento como fator correlacionado, constata-se a real necessidade de uma periodização 
destes estímulos, incluindo no cronograma prescrito descanso e feedback constante acerca dos 
níveis físicos e psicológicos do atleta de rendimento.

Palavras-chave: Síndrome do Overtraining. Fadiga. Dose e Resposta.
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TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE EM DIfERENTES 
POPULAÇÕES

Jhonatan Luiz Soave
jhonatansoave@unidavi.edu.br

O treinamento intervalado consiste em realizar trabalhos em intensidade superiores aquelas 
realizadas cotidianamente em corridas contínuas submáximas. Esse método pode ser classificado 
em anaeróbio e aeróbio. A duração dos estímulos “tiros” e os intervalos de recuperação entre 
um estímulo e outro podem variar. Os estímulos aeróbios podem variar entre 10 e 30 segundos 
e os anaeróbios entre 30 segundos e dois minutos. O treinamento intervalado pode melhorar 
o desempenho de corrida de longa distância. Foi reportado que sete semanas de treinamento 
intervalado com variação do estímulo e intervalo foram suficientes para melhora do desempenho 
de 1.500 e 5.000 metros de corrida. Já com relação à intensidade, em quatro semanas de 
treinamento intervalado de alta intensidade, o grupo que treinou a 95% da velocidade associada 
ao VO2max (vVO2max) melhorou o desempenho de 5.000 metros, já o grupo que treinou a 
100% vVO2max melhorou nos 1.500 e 5.000 metros. A intensidade de 95 a 100% do VO2max 
mostrou ser eficaz na melhora do desempenho dos 10.000 metros. Nesse contexto, a intensidade 
ideal de treinamento intervalado para as provas de 5.000 metros é de 95 a 100% da vVO2max, 
enquanto que para a prova de 10.000 metros, a intensidade entre 90 e 95% vVO2max é 
suficiente para incrementos do desempenho em corredores. O treinamento intervalado de alta 
intensidade mostrou-se eficaz quando realizado por populações especiais, como: cardiopatas, 
diabéticos, portadores de síndrome metabólica e obesidade. A intensidade de treinamento para 
essa população pode variar muito de acordo com o nível de aptidão física. Como progressão 
das cargas de treinamento, estímulos mais curtos podem ser especialmente benéficos para esse 
tipo de população. O treinamento realizado de forma intervalada pode fornecer estímulo para 
a melhora do desempenho e índices fisiológicos, tanto para atletas como para a população 
fisicamente ativa.

Palavras-chave: Exercício. Desempenho. Aptidão Física.
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TREKKING DE MONTANHA: AÇÕES fISIOLóGICAS QUE PODEM 
INfLUENCIAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NA ALTITUDE

Marcelo Zwang
marcelozwang@unidavi.edu.br

Maicon fernando Kulkamp
Kulkamp.mf@gmail.com

Luis Otávio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br

As atividades de aventura na montanha, tanto na forma de lazer como modalidade desportiva, 
fascinam os praticantes de maneira sedutora e encantadora por suas histórias protagonizadas por 
heróis em suas práticas em ambientes hostis (úmido, gelado, calor). Dentre delas encontramos 
a caminhada como esporte de montanha que tem objetivo de alcançar o topo de uma montanha, 
conhecido também como trekking de montanha. Sua permanência nestes locais requer um vasto 
conhecimento que cerca a modalidade de montanha: terreno, clima, equipamentos de apoio 
para prática e técnicas que deverão ser de precisão em período curto de tempo, evitando um 
desastre na montanha. Não há qualquer dúvida, falando geograficamente, que altitude e o clima 
provocam alterações na temperatura influenciando as alterações físicas e químicas no corpo 
humano, que poderá transformar atividade de fácil realização a um patamar de risco, devido 
aos fatores climáticos associados às mudanças fisiológicas que acontecem na montanha. Esse 
trabalho tem como objetivo esclarecer aos leigos e aos profissionais da área que uma simples 
trekking pode provocar uma cascata de efeitos fisiológicos, que devem ser entendidos para 
prevenir qualquer acontecimento grave com os praticantes. Para elaboração desta pesquisa 
foi realizada uma revisão bibliográfica com as bases eletrônicas Scielo, Bireme e o PubMed 
através das palavras-chave: adventure sports, safety in the mountain, acclimatization, com seus 
respectivos descritivos em português tendo a colaboração da literatura impressa. Através desta 
investigação os estudos mostraram que os mecanismos fisiológicos que mantém o corpo humano 
em equilíbrio homeostático, estão envolvidos diretamente sob diferentes pressões atmosféricas, 
na qual está relacionado com pressão parcial de oxigênio (PO²) na sua concentração. Desta 
forma, o tempo de exposição na montanha pode desenvolver uma cascata de eventos fisiológicos 
pelo fator e estressor da altitude. Dentro das respostas fisiológicas encontra-se o aumento da 
frequência respiratória (hiperventilação) e cardíaca, resposta hematológica uma queda nos 
níveis dos líquidos corporais, nos primeiros dias de exposição provoca uma redução plasmática. 
Por outro lado, o sistema nervoso tem ação direta sob sistema cardíaco através das respostas 
hormonais, sendo responsável pelo aumento da frequência e do débito cardíaco, sendo que 
sua ação nos vasos é na redistribuição do fluxo sanguíneo. Essa cascata de evento fisiológico 
associado com exposição aguda na montanha leva boa parte dos aventureiros a conhecer os 
sintomas do Mal da Montanha (MAM), sendo o principal causador da síndrome: o ar rarefeito 
aliado ao rápido ganho de altitude na montanha. Desta forma pode-se concluir que encontramos 
pessoas mais susceptíveis aos efeitos do alto da montanha em se adaptar a altitude e o processo 
de aclimatação. É essencial para o organismo humano se moldar nas condições da hipóxia, 
dando-lhe tempo suficiente para conhecer limites do corpo humano na montanha.

Palavras-chave: Aclimatação. Esporte de Aventura. Segurança na Montanha.
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UM ESTUDO DO fUTSAL NO MUNICÍPIO DE ATALANTA

Volmar ferrari Bonaldo
volmarbonaldo@unidavi.edu.br

Julio Cesar Gembro
jcg.09@hotmail.com

Roberto Mafli
r_mafli@unidavi.edu.br

O Futsal é uma das atividades mais praticadas no Brasil, principalmente em Santa Catarina, 
onde por várias vezes equipes desta modalidade foram referência. Este esporte tem praticantes 
do sexo masculino e feminino e das mais diferentes faixas de idades. O Futsal tem como base 
de origem, o Futebol de Campo sendo que para VIEIRA (2007, p.15) “O futebol, essência da 
modalidade, sempre foi a paixão nacional. E, com os campos oficiais em extinção, praticá-lo 
em pequenos espaços se tornou uma consequência natural”. Este estudo tem como objetivo 
geral buscar subsídios para entender e criticar a prática da modalidade de Futsal no município 
de Atalanta. E, como objetivos específicos: estudar as características do Futsal; saber da origem 
do Futsal e sua relação com o Brasil e, principalmente, compreender o Futsal no município de 
Atalanta. Para realizar este estudo foi feita uma pesquisa bibliográfica, onde vários autores foram 
consultados, afim de se fazer uma revisão de literatura buscando atingir os objetivos propostos. 
Também buscou-se saber como esta atividade é desenvolvida no município de Atalanta, 
entender a organização de como acontece e as expectativas do futuro desta modalidade. Através 
deste trabalho busca-se despertar o interesse dos acadêmicos de Educação Física em pesquisar 
as atividades desenvolvidas nos municípios do Alto Vale do Itajaí, tendo como referência a 
modalidade de Futsal, que conta com mais espaços para a prática. Os resultados deste trabalho 
mostram que os municípios pequenos, como sendo a grande maioria no Alto Vale do Itajaí, 
não oferecem muitas opções de lazer e atividades esportivas à população, restando ao Futsal a 
opção mais procurada, por oferecer espaços e incentivos à sua prática.

Palavras-Chave: Futsal. Atalanta. Prática Esportiva.
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A ATUAÇÃO DO ENfERMEIRO fRENTE à PARADA 
CARDIORRESPIRATóRIA

Maria Elisa Kindel
elisakindel@unidavi.edu.br

Rosana Cristina Huscher
rosanahuscher@gmail.com

Rosimeri Geremias farias
rosimeri@unidavi.edu.br

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é compreendida como a cessação súbita dos batimentos 
cardíacos, irresponsividade a estímulos, apnéia ou respiração agônica, evidenciada por pulso 
não palpável e ausência de movimentos respiratórios. Embora haja um avanço no manejo da 
PCR, este evento envolve alta mortalidade, pois mesmo com uma Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP) de sucesso, a pessoa acometida ainda poderá apresentar sequelas neurológicas e risco 
de morte. Este trabalho tem como objetivo identificar ações do enfermeiro que são necessárias 
para o atendimento eficaz em PCR, garantindo segurança ao paciente e não sobrepondo 
maior risco de vida ao mesmo. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a partir de 
publicações científicas de Enfermagem, em português, usando como descritor as palavras: 
parada cardiorrespiratória e enfermagem, indexadas na base de dados Scielo, no período de 
2010 a 2014. Foram encontrados 44 artigos, porém apenas 12 atenderam os critérios de inclusão. 
O enfermeiro é o profissional de saúde que mais tem contato direto com o paciente, fato que 
o torna um dos profissionais que primeiro podem identificar a evolução do paciente para uma 
Parada Cardiorrespiratória. Após o reconhecimento de uma PCR, o enfermeiro deve seguir 
os seguintes procedimentos: solicitar ajuda, manter o desfibrilador preparado e próximo ao 
leito, monitorizar o paciente, colocar a vítima em decúbito dorsal horizontal em uma superfície 
plana e dura, manter a cabeça e o tórax no mesmo plano e iniciar Suporte Básico de Vida 
(SBV), que compreende um conjunto de técnicas sequenciais caracterizadas por compressões 
torácicas, abertura das vias aéreas, respiração artificial e desfibrilação; e Suporte Avançado de 
Vida (SAV), que consiste na manutenção do SBV, com a administração de medicamentos e o 
tratamento da causa da PCR. Entende-se que o enfermeiro precisar ter o conhecimento sobre a 
PCR e seus fatores desencadeantes, bem como os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, 
assim terá uma conduta adequada para atuar na identificação do paciente, seguindo a sequência 
adequada do suporte básico de vida, até mesmo a administração dos fármacos adequados. O 
enfermeiro deve estar embasado em conhecimento técnico cientifico, conhecendo patologias e 
suas particularidades para atuar de forma eficaz e promover qualidade da assistência ao paciente. 
Ele também deve ser o ponto de referência e liderança, proporcionando o atendimento de forma 
sistematizada, o que garante a qualidade do atendimento na PCR.

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória. Enfermeiro. Atuação.
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A ATUAÇÃO DO ENfERMEIRO NA HEMOTERAPIA

Priscila Borges
priscillinha.pb@gmail.com

Rosimeri Geremias farias
rosimeri@unidavi.edu.br

A administração de hemocomponentes tem sido reconhecida como estratégia importante para 
realização de vários tratamentos clínicos, além de transplantes, quimioterapias e diversas 
cirurgias. Esse estudo tem por objetivo avaliar a atuação do enfermeiro frente à hemoterapia. 
Trata-se de um ensaio teórico realizado com busca na base de dados Scielo, utilizando-se por 
descritores doadores de sangue e enfermagem. Foram encontrados 32 artigos publicados em 
português, nos últimos cinco anos. Com base na leitura dos resumos selecionou-se 05 artigos, 
cuja abordagem está relacionada à temática proposta. Mesmo que novos tratamentos de saúde 
venham sendo desenvolvidos em todo mundo, com expressivos progressos, ainda não se 
encontrou meio para substituir o sangue humano para fins terapêuticos. A terapia transfusional é 
um processo que envolve risco sanitário mesmo quando se tem indicação precisa, administração 
correta, respeitando-se todas as normas técnicas preconizadas. A segurança e a qualidade do 
sangue e hemocomponentes devem ser assegurados em todo o processo, desde a captação de 
doadores até sua administração ao paciente. Segundo a Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem nº 306/2006, o enfermeiro avalia e orienta o doador durante a triagem clínica; 
presta atenção e supervisiona as possíveis intercorrências durante a doação; orienta na entrega 
de resultados de exames sorológicos; elabora prescrição de enfermagem necessária nas etapas 
do processo hemoterápico; avalia e realiza a evolução do doador e do receptor com a equipe 
multiprofissional; executa ou supervisiona a administração e monitoração da infusão de 
hemocomponentes e hemoderivados; detecta eventuais reações adversas, registra informações 
e dados estatísticos pertinentes ao doador e receptor; participa de programas de captação de 
doadores; desenvolve e participa de pesquisas relacionadas à hemoterapia e à hematologia. 
A atuação dos profissionais de Enfermagem pode minimizar significativamente os riscos 
relacionados à hemoterapia. Por outro lado, profissionais sem conhecimentos em hemoterapia 
e sem habilidades suficientes podem causar complicações e danos importantes aos receptores 
de sangue. Portanto, com base nos resultados das pesquisas, os profissionais de Enfermagem 
exercem um papel fundamental na segurança transfusional e precisam estar adequadamente 
preparados para assumir esta responsabilidade.

Palavras-chave: Hemoterapia. Enfermagem. Transfusão Sanguínea.
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A ATUAÇÃO DO ENfERMEIRO NO SERVIÇO HOSPITALAR DE 
EMERGÊNCIA

Alini Nunes
alini@unimedaltovale.coop.br

Guilherme Otto Espada Wolf
gui2503.gw@gmail.com

Rosimeri Geremias farias
rosimeri@unidavi.edu.br

O enfermeiro, enquanto profissional da área de saúde, desempenha atividades assistenciais, 
administrativas e de gestão. Essas atribuições exigem conhecimentos e habilidades específicas 
por parte do enfermeiro. Quando o exercício da profissão ocorre em unidades de serviço de 
emergência, entende-se que as responsabilidades se tornam ainda mais amplas e complexas, 
exigindo do enfermeiro frequente atualização. Este estudo tem por objetivo identificar a 
atuação do enfermeiro no serviço hospitalar de emergência. Consiste em uma revisão simples 
na literatura onde buscou-se artigos científicos indexados na base de dados Scielo. A pesquisa 
foi realizada utilizando-se os descritores Enfermagem, emergência e hospital. Como resultado 
encontrou-se 276 artigos. Utilizando-se os filtros para busca em português, de publicações dos 
últimos cinco anos, restaram 135 publicações. Destas 79 foram selecionados e procedeu-se a 
leitura dos resumos. Com base no objetivo do estudo selecionou-se 08 artigos para discussão 
nesse estudo. O serviço de emergência é um ambiente que exige muita habilidade, conhecimento 
técnico-cientifico, visão, tomada de decisão rápida e precisa para garantir o atendimento eficaz 
ao paciente em risco de vida. O enfermeiro no setor de emergência deve estar preparado 
para desenvolver atividades de acolhimento e atendimento ao paciente grave, identificando 
situações de risco; gerenciamento e supervisão da equipe de enfermagem, promovendo o bom 
relacionamento da equipe bem como o sincronismo para atendimento em situações complexas, 
o que garante o sucesso do atendimento a essa urgência. O enfermeiro deve ter posicionamento 
de líder junto a equipe, primando para efetiva intervenção em casos de maior complexidade. 
Deve reconhecer como sua exclusiva responsabilidade o acolhimento e classificação de risco 
no serviço de emergência; prover o gerenciamento de materiais e equipamentos da unidade 
evitando a falta destes recursos durante o atendimento de urgência; promover a organização 
e limpeza do ambiente de trabalho. Deve garantir a integridade e cumprimento da legalidade 
na assistência; promover o atendimento as necessidades do paciente a partir do cuidado 
integral, humanizado e seguro. Além da assistência prestada a clientela deve, também, atender 
a todas as necessidades do processo organizacional e da equipe de enfermagem para garantir 
o bom funcionamento do serviço de saúde e a qualidade da assistência prestada. Considera-se 
essencial que o enfermeiro, frente ao atendimento no serviço de emergência, tenha domínio do 
conhecimento teórico-cientifico, liderança, preste assistência humanizada, segura e eficiente 
para garantir a qualidade do serviço prestado.

Palavras-chave: Serviço de Emergência. Enfermeiro. Assistência.
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
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Tainara Cristina de Souza
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A importância da higiene oral para o bem-estar e prevenção de doenças sistêmicas no paciente 
hospitalizado não é algo bem difundido no Brasil. No ambiente hospitalar, o cuidado com a 
higiene oral é uma atribuição do técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro responsável 
pelo paciente. Porém, o enfermeiro não prioriza esse cuidado, seja por falta de conhecimento 
ou por não ter implantado a higiene oral como rotina. Esse estudo tem por objetivo promover 
conhecimento e alertar sobre a importância da higiene oral para o bem-estar, a prevenção de 
doenças sistêmicas e a melhor recuperação do paciente hospitalizado. Trata-se de um ensaio 
teórico, baseado em revisão simples na literatura, buscando-se referências contextuais acerca 
da Importância da Higiene Oral. Buscou-se registros em periódicos indexados na base Scielo 
e EBSCO, totalizando doze (12) artigos, onde foram selecionados cinco (5) artigos publicados 
entre 2006 e 2011, que têm relação direta com os objetivos. Pacientes hospitalizados, 
principalmente os que estão sob ventilação mecânica, estão mais susceptíveis a infecções por 
microrganismos oriundos da má higiene oral, especialmente por patógenos respiratórios. Cada 
vez mais se tem associado a relação do biofilme com as infecções sistêmicas. As que acumulam 
mais evidências científicas da sua relação com as doenças orais são as patologias respiratórias, 
destacando-se as pneumonias. A PAV (Pneumonia Associada à Ventilação) é definida como 
aquela que se desenvolve 48 horas a partir do início da ventilação mecânica, sendo considerada 
até 48 horas após a extubação. A PAV é uma das infecções hospitalares mais frequentes nas 
UTIs. Apresenta incidência de 9 a 27%, com taxa de mortalidade de 25 a 50%, ocasionando 
também o prolongamento no tempo de permanência na ventilação mecânica e aumentando 
os custos hospitalares. Considera-se que a realização da higiene oral nos pacientes internados 
mostra-se como um cuidado de enfermagem essencial para a prevenção de doenças sistêmicas 
associadas à ventilação mecânica. Os profissionais desconhecem a importância da higiene oral 
em pacientes internados. Trata-se de uma temática a ser trabalhada, por exemplo, na educação 
permanente em saúde. Faz-se necessário maior integração da equipe multidisciplinar, visando o 
tratamento global dos pacientes, a prevenção de doenças e a humanização.

Palavras-chave: Higiene Oral. Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. Infecções 
Hospitalares.
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ARTE NA CONSCIENTIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Michele Zanella
michelemz85@gmail.com

Idonézia Collodel Benetti
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João Paulo Roberti Junior
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A Hipertensão Arterial Sistêmica é um mal silencioso que afeta tanto pessoas adultas como 
jovens e pode ser conceituada como uma doença crônico-degenerativa de natureza multifatorial. 
É considerada um grande risco para a doença cardiovascular, especialmente enfarto do 
miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica. O aumento do consumo de sódio 
está associado ao aumento da pressão arterial e a menor ingestão de sal diminui a pressão do 
sangue. Este trabalho, de caráter multidisciplinar, constitui-se no relato de uma experiência 
que objetivou estimular e promover a prática do trabalho multidisciplinar entre a escola e a 
comunidade e, desta forma, melhorar a qualidade de vida dos alunos, já que a hipertensão 
arterial sistêmica tornou-se um problema de saúde pública, pelo impacto econômico e ônus 
que acarreta ao sistema social e de saúde, refletindo na qualidade e expectativa de vida dos 
indivíduo. Para isso, houve movimento da escola no sentido de: a) contatar a Unidade Básica 
de Saúde local para investigar a situação dos hipertensos, usuários da atenção básica; b) 
convidar uma nutricionista da prefeitura para dar palestras para os alunos; c) reunir professores 
e gestores para discutir os assuntos pertinentes ao tema a ser estudado interdisciplinarmente; 
d) elaborar o projeto a ser trabalhado com os alunos. A ideia de trabalhar este tema partiu da 
queixa da maioria dos alunos de uma escola de educação básica, na periferia de Florianópolis, 
relacionada à merenda escolar, que na opinião deles, é bastante pobre em sal. Então, decidiu-
se que seria interessante realizar um trabalho integrado entre a escola e a Unidade Básica de 
Saúde local, com a finalidade de esclarecer sobre as razões para a oferta de alimentos com 
preparação pobre em sódio. Para isso, os estudantes dos últimos anos das séries finais do Ensino 
Fundamental, junto aos seus professores, gestores escolares, famílias e atores da atenção básica 
do bairro participaram do projeto, que objetivou sensibilizar e envolver toda comunidade 
escolar. O trabalho multidisciplinar mostrou-se não ser fácil, já que demandou engajamento, 
discussão, entrosamento e planejamento cuidadoso por parte de todos os envolvidos. Para 
desenvolver um trabalho em equipe, foi necessário ter objetivos claros fixados para cada fase do 
desenvolvimento do mesmo. Além disso, exigiu exequibilidade: deslocamento de profissionais 
até a escola, exercendo a função de educar para a saúde e cada ação necessitou ser dotada 
de recursos adequados. Neste caso, todos os recursos foram fornecidos pelo poder público 
municipal. O sucesso desta empreitada dependeu do apoio e compromisso de todo o pessoal 
envolvido. Escola, professores, enfermeiros e pessoal de apoio apropriado desempenharam um 
papel importante na identificação das necessidades adicionais de saúde, em articulação com 
outros profissionais.

Palavras-chave: Hipertensão. Consumo de Sódio. Interdisciplinaridade.
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ASSISTÊNCIA DO ENfERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
(UTI)
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A organização dos cuidados de Enfermagem a pacientes críticos é uma atividade complexa, 
que exige do enfermeiro conhecimentos específicos e habilidades de tomada de decisão. Faz-
se necessário que o enfermeiro esteja capacitado para desempenhar atividades complexas, 
com autoconfiança e respaldado pelo conhecimento científico. Esse estudo apresenta uma 
revisão simples na literatura, com o objetivo de identificar quais são as atribuições e ações 
do enfermeiro na assistência ao paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Buscou-se publicações científicas de Enfermagem indexadas na base de dados bibliográficos, 
através dos links disponibilizados na Biblioteca Virtual em Saúde - BVS e Scielo, com temas 
relacionado ao papel do enfermeiro dentro da UTI. Atendendo aos critérios de inclusão foram 
selecionados 10 artigos. Foram construídas algumas categorias como o papel do enfermeiro; 
cuidado; sistematização da assistência; liderança; estresse e orientações à visita. Em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), espera-se que os profissionais tenham competência para identificar 
e intervir nas alterações fisiológicas dos pacientes, amenizar a ansiedade desses e de seus 
familiares, utilizar os recursos tecnológicos que se apliquem a esse ambiente e facilitar a 
interdisciplinaridade. Ao enfermeiro, coordenador da assistência de enfermagem, cabe zelar 
pela manutenção e organização do ambiente, junto com os demais membros de sua equipe. 
A sobrecarga de trabalho é uma evidência nesse setor, especialmente relacionada ao grau de 
dependência dos pacientes e a complexidade das atividades. Além da organização da assistência, 
ao enfermeiro compete a execução de atividades administrativas e de educação em saúde, servindo 
de elo entre a equipe de enfermagem, o paciente e seus familiares. Assim, o enfermeiro deve 
desenvolver habilidades de liderança e comunicação. A partir dos resultados obtidos considera-
se que, para o bom desempenho de sua função, o enfermeiro necessita conhecimento cientifico 
e competência clínica para o enfrentamento de intercorrências emergentes e a manutenção das 
condições adequadas para a realização da assistência de Enfermagem.
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A unidade de terapia intensiva (UTI) é uma área hospitalar para cuidados de pacientes críticos 
e, muitas vezes, encarado como um ambiente frio e agressivo pelos familiares dos pacientes 
internados. A equipe de enfermagem dentro da UTI não se responsabiliza somente em 
desempenhar as técnicas científicas e sim também por ter um olhar humano para com a situação 
do paciente e da sua família que está no aguardo por uma notícia. As trocas de informações 
entre o enfermeiro e a família têm função humanística social, além de proporcionar ao familiar 
segurança e confiança no atendimento. O estudo tem por objetivo conhecer a atuação do 
enfermeiro na assistência aos familiares de pacientes internados na UTI. Refere-se a uma 
revisão integrativa da literatura, a partir de publicações científicas de Enfermagem indexadas 
na base de dados Scielo, através dos links disponibilizados na Biblioteca Virtual em Saúde - 
BVS, no período de 1º de setembro a 30 de outubro de 2015.  Através da análise de 14 artigos, 
observamos que a Enfermagem tem o papel fundamental nos esclarecimentos e acolhimento 
para com os familiares que estão na incerteza sobre o estado em que se encontra o membro da 
família. Com a realização desse estudo observou-se que os familiares possuem medo do ambiente 
UTI e do desconhecido que está cuidando do seu ente querido, a incerteza da recuperação 
e o sentimento de perda antecipado é muito agressor ao familiar. A Enfermagem tem papel 
fundamental no acolhimento do familiar que aguarda ansioso por uma notícia, acolhendo-os 
de forma humanizada, utilizando uma linguagem simples, clara e realista do estado em que se 
encontra o paciente, passando assim a segurança e confiança com o familiar. O enfermeiro da 
UTI trabalha em um ambiente onde se é medido a força da vida e morte, humana e tecnológica, 
família e desconhecido. Por fim, o enfermeiro deve ser o elo entre o familiar e o paciente.
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ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DE RCP E ACE 2015
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heloisapj@unidavi.edu.br

Gisele Eloa Neves
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A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita da circulação sistêmica, onde reanimação 
cardiopulmonar é definida como manobras com o objetivo de manter o fluxo no cérebro e 
outros órgãos, com realização de compressões torácicas de boa qualidade e rápida desfibrilação, 
adequado manejo das vias aéreas e dando o manejo necessário para cada tipo de causa da PCR. 
O objetivo do estudo é comparar as alterações das diretrizes 2010/2015; usar os Guidelines 
sobre RCP e atualizações da Diretrizes de RCP e ACE de 2015. Os atendimentos em reanimação 
cardiopulmonar sofrem constantes alterações, e estas devem ser acompanhadas por todos os 
profissionais de saúde, com o intuito de melhorar o atendimento e a sobrevida de pacientes em 
PCR, minimizando danos e oferecendo atendimento apropriado. O processo de Atualização das 
Diretrizes de 2015 da American Heart Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar 
(RCP) e atendimento cardiovascular de Emergência (ACE) foi diferente relacionado aos 
anteriores. Nesta revisão foi priorizado tópicos que haviam novos conhecimento em controvérsias 
e fornece novas perspectivas sobre o sistema de atendimento ocorrido intra e extra-hospitalar, 
onde destaca-se que o Suporte Básico de Vida (SBV) adulto foi modificado de modo a refletir 
que o socorrista pode ativar o serviço de emergência sem sair do lado da vítima em PCREH. A 
sequência recomendada é de iniciar as compressões torácicas seguindo o esquema de C-A-B 
(2015) em vez de A-B-C (2010), deve iniciar 30 compressões seguidas por duas ventilações. 
Estas compressões devem ter uma frequência de 100 a 120/min com profundidades de 5 cm, mas 
não superior a 6 cm em adultos com diferenciação para neonatos, crianças e adolescentes. Em 
relação a Suporte avançado de vida para adultos, a Vasopressina foi removida nesta atualização, 
epinefrina, tão logo possível, após o início da PCR devido a um ritmo inicial não chocável e o 
uso de lidocaína e B-bloqueadores deve ser considerado após a PCR em FV/TVSP. O controle 
de temperatura considera-se benéfico entre 32ºC e 36ºC, mantida constantemente durante pelo 
menos 24 horas, onde a temperatura pode ser determinada com base na preferência do médico ou 
em fatores clínicos. As diretrizes educacionais da AHA 2015 agora se concentram estritamente 
na educação e evidenciam-se que para otimizar que as vítimas de PCR recebam cuidados de 
alta qualidade, baseados em evidências, é preciso que o treinamento em ressuscitação utilize 
princípios educacionais respaldados por pesquisas que traduzam o conhecimento científico em 
prática. Dado o pequeno risco de danos e possível benefício do trabalho em equipe, visto que 
a ressuscitação é um processo complexo que envolve, a cooperação de muitos indivíduos. O 
trabalho em equipe e a liderança são importantes componentes para uma ressuscitação eficaz. 
É importante a atualização constante do profissional, unindo conhecimento científico e prática.
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AVALIAÇÃO DE INDÍCIOS DEPRESSIVOS RELACIONADOS à IDADE DE 
UNIVERSITÁRIOS
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As inúmeras situações as quais os jovens acadêmicos estão submissos, como a dificuldade de 
adaptações à nova graduação, exigências profissionais e mudanças na vida social e familiar, estão 
diretamente ligadas ao aumento do nível depressivo. Seja em jovens ou em pessoas adultas, a 
depressão é uma doença cada vez mais presente na comunidade universitária. O estudo objetiva 
identificar e associar indícios depressivos à idade de acadêmicos de Enfermagem. Esta pesquisa, 
do tipo analítica observacional transversal, foi realizada com 46 acadêmicos, 13 homens e 33 
mulheres com faixa etária entre 17 e 40 anos, da primeira fase do curso de Enfermagem do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Os indícios 
depressivos foram avaliados pela escala de depressão geriátrica (GDS-15). A coleta de dados 
ocorreu no mês de março de 2016, realizada em sala de aula, com aplicação do questionário 
de forma autoadministrada. Os dados foram tratados no programa IBM SPSS Statistics, 
versão 22.0. Após o teste Shapiro Wilk observou-se a não-normalidade dos dados. Utilizou-se 
a estatística descritiva (média, desvio padrão, mediana, variância) e o teste não-paramétrico 
de correlação de Spermann. Adotou-se nas análises o intervalo de confiança de 95%. Dos 46 
participantes, a maioria é composta por mulheres (n= 33), com média de 71,7% (DP= 5,774; 
Md= 19,5; Va= 33,342; min= 17; máx= 40) anos de idade. A mediana de depressão foi de 3,00 
(Va= 7,974), sendo que 12 (29,3%) universitários apresentaram indícios depressivos. Não houve 
associação significativa entre os indícios depressivos e a idade (rho= -0,043; p= 0,787), embora 
os dados apontem para uma correlação inversamente proporcional. De modo geral, conclui-
se que os acadêmicos de Enfermagem pesquisados apresentaram um alto indício depressivo, 
entretanto, não apresenta relação com a idade. Sugere-se novos estudos nessa temática para 
melhor compreensão sobre os fatores associados à depressão em universitários de Enfermagem.
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BANHO DE LEITO E A SUA REALIZAÇÃO - SENTINDO NA PELE ATRAVéS 
DA EDUCAÇÃO CONTINUADA
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O banho do paciente pode ser realizado por três diferentes formas: banho de Aspersão/ 
Chuveiro, sem auxílio; banho de Aspersão/Chuveiro, com auxílio, e ainda, Banho no Leito. 
Esse último, consiste em um momento estratégico onde enfermeiros e equipe de enfermagem 
avaliam as condições do paciente. Esta assistência permite: limpeza da pele; estimulação da 
circulação; oportunidade de estimular o paciente ao exercício; momento de avaliação da pele, 
anexos; avaliação das condições físicas - estado motor, nutricional, circulatório e respiratório; 
oportuniza avaliação do estado mental, emocional do paciente. Nessa ocasião o paciente pode 
conversar, questionar e sanar dúvidas com o enfermeiro. É um momento para encorajar o 
paciente quanto ao seu autocuidado, além de favorecer o bem-estar, conforto e descanso do 
paciente. O banho precisa acontecer de forma privativa, respeitando-se os preceitos éticos da 
assistência de Enfermagem. Esse estudo apresenta o resultado da operacionalização de uma 
atividade de Educação Continuada em serviço realizada junto aos profissionais da Clínica 
Cirúrgica de um hospital, mediante a constatação prévia de dificuldades quanto a realização 
do banho no leito. A Organização Mundial da Saúde conceitua Educação Continuada como um 
processo de experiências posteriores à capacitação inicial, tornando melhores as competências 
para realização do trabalho. É um conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido 
de promover oportunidades de desenvolvimento ao funcionário, com o intuito de ajudá-lo a 
atuar mais efetiva e eficazmente. Participaram desta atividade 02 enfermeiras, 03 técnicos de 
enfermagem, 01 auxiliar de enfermagem e 01 auxiliar de transporte de pacientes. Apresentou-
se uma história, onde criou-se a situação para banho de leito, utilizando-se um cartaz com 
a descrição dos materiais para realização do banho. Utilizou-se a dramatização e a contação 
de histórias para iniciar a discussão proposta. A partir da história buscou-se contextualizar 
o enredo com a rotina dos profissionais envolvidos. Após essa discussão buscou-se mediar 
a situação apresentada com as experiências dos envolvidos e assim reestruturar a rotina de 
cuidados prestados. Esta atividade ressaltou que o cuidado prestado faz diferença para a vida 
das pessoas que estão sob responsabilidade da equipe de Enfermagem. Destaca-se a importância 
da supervisão de Enfermagem para evitar situações constrangedoras, que muitas vezes estão em 
desacordo com os preceitos éticos. Considera-se que a Educação Continuada é uma ferramenta 
capaz de reverter situações inadequadas relacionadas à assistência de Enfermagem, melhorar a 
relação entre os membros de uma equipe e garantir a qualidade da assistência prestada.
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ESTRESSE E APOIO SOCIAL EM UNIVERSITÁRIOS DE ENfERMAGEM
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No campo estudantil, o estresse ocorre devido há maior pressão quanto à produtividade, podendo 
ocasionar baixo rendimento ou até mesmo gerar problemas de saúde. O estresse apresenta vários 
fatores que podem influenciá-lo, entre eles estão: o trabalho, a família, as finanças e o apoio 
social. A relação interpessoal é uma característica da sociedade e que este meio é responsável 
por grande parte de nosso bem-estar. De modo geral, evidências científicas apontam para a 
relação entre o apoio social e o estresse, entretanto, pouco tem se investigado esse tema na 
população universitária. O objetivo do estudo é identificar e associar entre o apoio social e o 
estresse em universitários de Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal, 
conduzida com 45 acadêmicos da 1ª fase do curso de Enfermagem do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). A avaliação do estresse ocorreu com 
a aplicação da Escala de Estresse Percebido. O apoio social foi avaliado mediante a pergunta 
“Quão satisfeito(a) você está com o apoio que recebe de sua família?”. Os instrumentos foram 
aplicados em sala de aula de forma autoadministrada. Os dados foram tratados de forma 
categórica para variável apoio social e de forma numérica para o nível de estresse. Utilizou-
se a estatística descritiva e o teste U de Mann-Whitney após constatar a não normalidade dos 
dados de estresse entre o apoio social, por meio do teste Shapiro-Wilk. Adotou-se nas análises 
o intervalo de confiança de 95%. Notou-se que dos acadêmicos de Enfermagem o nível de apoio 
social é satisfatório, já que 70,8% recebem apoio familiar. A mediana de estresse foi de 32,50 
(Va= 42,36; min= 0; máx= 44 ). Ao comparar o nível de estresse e o apoio social não houve 
diferença significativa (p= 0,704), embora o grupo de universitários satisfeito com o apoio 
social tenha apresentado um nível de estresse menor em relação ao grupo insatisfeito (Md= 
19,74 e Md= 21,80, respectivamente ). Conclui-se que a maioria dos acadêmicos pesquisados 
apresenta-se satisfeita com o apoio social que recebem de sua família. Entretanto, houve grande 
variação no nível de estresse, mas sem diferença significativa entre os grupos. Salienta-se a 
necessidade de novos estudos nessa a temática, já que identificou-se uma tendência de menor 
nível de estresse entre universitários que percebem maior apoio social .
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS X SEGURANÇA DO PACIENTE

Jéssica Aparecida Wosniak
j-wosniak@hotmail.com

Isabel Cristina Zermiani Prochnow
isabelzermiani@yahoo.com.br

Heloisa Pereira de Jesus
heloisapj@unidavi.edu.br

Ação isolada e mais importante para prevenção e controle de infecção hospitalar, um ato 
simples, e com eficácia comprovada. Uma prática desenvolvida desde os primórdios e que hoje 
é conhecida mundialmente, se tornou um dos pilares de prevenção e controle de infecções nos 
serviços de saúde, diminuindo um grande índice de infecção por patógenos através da transmissão 
cruzada. Afinal,  as mãos dos profissionais que atuam na área da saúde são consideradas suas 
principais ferramentas, assim a segurança do paciente, depende da higienização cuidadosa 
das mãos. Para esclarecimento do termo Higienização das Mãos (HM), engloba técnicas de 
higienização simples, anti-séptica, fricção anti-séptica e anti-sepsia cirúrgica das mãos. O 
devido estudo tem por objetivo demostrar a importância da HM para os profissionais da área da 
saúde, através das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Trata-se de um estudo 
realizado com base em revisão de literatura, a partir de publicações científicas na base de dados 
do Scielo, e através do portal da Anvisa, e as diretrizes da OMS. A OMS, atenta a esta questão, 
propôs, no âmbito mundial, a “Aliança Mundial para a Segurança do Paciente”, que objetiva 
a redução dos riscos inerentes às infecções relacionadas à assistência à saúde. Essa proposta, 
tem como pressuposto “Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais Segura”, e conta com 
o comprometimento de vários países do mundo. Em 2007, o Brasil foi incluído nesta Aliança, 
por meio da assinatura do Ministro da Saúde, da “Declaração de Compromisso na Luta contra 
as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde”, de iniciativa do Programa “Desafio Global 
de Segurança do Paciente” da OMS, onde recomenda que a HM ocorra: antes do contato com 
o paciente, antes de procedimentos invasivos, após contato com fluidos corporais, após contato 
com superfícies inanimadas próximas ao paciente, após retirar luvas, quando as mãos estiverem 
visivelmente sujas, após exposição a esporos ou patógenos, além de quando houver mudança 
de um sítio contaminado de um paciente para outro sítio no mesmo paciente. Utilizando sempre 
água e sabão, ou fricção com álcool gel. As diretrizes da OMS sobre HM em Serviços de Saúde 
implantam medidas para reduzir a transmissão de microrganismos multirresistentes e aumentar 
a adesão à higienização e, ainda mais, a qualidade e a segurança do paciente. Onde fornecem 
uma revisão abrangente de dados científicos sobre HM e práticas em ambientes de assistência à 
saúde. Esta revisão extensiva reúne, em um único documento, informações técnicas suficientes 
para dar suporte a materiais de treinamento e para auxiliar a planejar estratégias de implantação. 
Concluindo assim que a HM é um fator determinante para auxiliar na saúde do paciente, pois 
assim, não há transmissão de microrganismos e infecções cruzadas, garantindo a segurança do 
paciente.
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: UM DESAfIO PARA OS PROfISSIONAIS DE 
SAÚDE
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A higienização das mãos é considerada a ação mais simples e importante no controle das mais 
variadas infecções, seja em serviços de saúde ou domiciliares. Estudos com a preocupação da 
necessidade da higienização das mãos se iniciaram desde o século XI. Apesar das evidências 
comprovarem a importância desta ação na prevenção da transmissão de doenças, os profissionais 
da saúde continuam ignorando o valor desse simples gesto. As mãos são consideradas as 
principais ferramentas de trabalho destes profissionais, pois é através delas que executam 
suas atividades e também transportam vírus, fungos, bactérias e leveduras. A pele abriga esses 
microrganismos e os transfere de uma superfície para a outra, por contato direto, pele com 
pele, ou indireto, por meio de objetos. As infecções nos serviços de saúde ameaçam tanto aos 
pacientes quanto os profissionais e podem ocasionar sofrimentos e gerar gastos excessivos para 
o sistema de saúde. Ainda, podem implicar em processos e indenizações judiciais, nos casos 
comprovados de negligência durante a assistência prestada. No Brasil, estima-se que três a 15% 
dos pacientes hospitalizados adquirem infecção hospitalar e que, destes, cinco a 12% morrem 
em consequência da mesma. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância 
da higienização das mãos no controle e prevenção de infecções. Trata-se de um ensaio teórico 
realizado através da pesquisa na base de dados Scielo. Buscou-se artigos, dos últimos 05 anos, 
em português, usando-se o descritor: higienização das mãos. Foram selecionados 05 artigos e 
o manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa que atenderam o objetivo do 
estudo. O enfermeiro como sendo o profissional responsável pela equipe que presta assistência 
ao paciente deve estar atento à qualidade do cuidado e promover a educação continuada da 
equipe em relação à higienização das mãos no controle de infecções. Através desse estudo 
observou-se que no Brasil possuem diversos equipamentos e insumos necessários para uma 
higienização adequada das mãos, porém, alguns destes produtos causarem danos a pele, muitos 
profissionais acabam não aderindo à técnica. No entanto, evidências substanciais revelam que 
o uso de água e sabonete, reduz a transmissão de agentes infecciosos nos serviços de saúde. 
O conhecimento sobre o assunto provavelmente é importante para todos os profissionais. No 
entanto, na prática ela não é realizada e quando é, não ocorre de forma adequada, por alguns 
fatores existentes, como: o excesso de atividades ou tempo insuficiente, uso de luvas acreditando 
não ser necessário lavar as mãos e muitas vezes a ausência de produtos ou pias próximos.
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O número de idosos vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo. Com o envelhecer se 
tem a crença de que o trabalho e o esforço de uma vida possam ser recompensados com o 
apoio da família e pessoas próximas ao cotidiano do idoso. Paralelo a isso surge a preocupação 
no que tange a maus tratos ao idoso. Este estudo tem por objetivo identificar na literatura 
vigente, registros de maus tratos à pessoa idosa. Trata-se de um ensaio teórico realizado através 
da pesquisa na base de dados Scielo. Buscou-se artigos indexados nos últimos 05 anos, no 
idioma português, usando-se os descritores: maus tratos and idoso. Foram encontrados 08 
artigos, desses selecionou-se 03 que atendem o objetivo do estudo. A violência contra o idoso 
é um problema mundial. Idosos de todas as classes sociais, em algum momento de sua vida, 
podem ser vítimas de maus tratos, incluindo entre eles os maus tratos físico, sexual, financeiro 
e emocional. A solidão, a demência, a deficiência física e a depressão podem ser consideradas 
fatores contributivos para a ocorrência de maus tratos contra o idoso. Na sua maioria esses 
casos envolvem pessoas da própria família do idoso, sendo extensivo a casas asilares ou até 
mesmo hospitais. A violência contra o idoso pode ser considerada um ato único ou recorrente, 
considerando-se a frequência em que ocorre. De qualquer modo, está relacionado às fragilidades 
decorrentes do envelhecimento e à falta de humanização no cuidado do idoso. Não se pode 
esquecer que muitos idosos não têm como se defender ou buscar algum tipo de ajuda para 
livrar-se da crueldade de seus familiares ou cuidadores. Considera-se que os maus tratos em 
idosos acontecem, comumente, no momento em que eles necessitam de algum tipo de auxílio, 
seja para alimentação, higienização ou até mesmo condução. Os agressores muitas vezes são 
da própria família do idoso, sendo filhos e netos, na sua maioria, são do sexo masculino e os 
idosos atingidos são mulheres. A violência psicológica acontece em muitos dos casos seguindo 
a negligência. O respeito à pessoa idosa e a compreensão acerca do processo de envelhecimento 
são essenciais para a prevenção de maus tratos.
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MEDIDAS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE INfECÇÃO 
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A infecção hospitalar ocorre após a internação do paciente. Se manifesta depois da admissão, 
durante o período em que o paciente está internado ou após sua alta. É considerado infecção 
hospitalar o processo infeccioso que se pode relacionar a internação ou aos procedimentos 
hospitalares realizados. Trata-se de uma situação relevante para a epidemiologia pois está 
relacionado ao aumento nas taxas de morbimortalidade, ao tempo de internação do paciente 
e, como consequência, aos custos com o tratamento. Este trabalho tem por objetivo apresentar 
medidas de controle e prevenção de infecção hospitalar. Está organizado a partir de um ensaio 
teórico realizado através da pesquisa na base de dados Scielo. Buscou-se artigos, dos últimos 
05 anos, em português, usando-se o descritor infecção hospitalar. Foram encontrados 59 
artigos, desses selecionou-se 04 que atenderam o objetivo do estudo. O enfermeiro, enquanto 
o profissional responsável pela equipe que presta assistência ao paciente, deve estar atento à 
qualidade do cuidado, além de promover a educação continuada da equipe em relação a medidas 
preventivas e de controle de infecção. Deve monitorar o tempo que o paciente fica internado e 
os gastos da instituição para com o tratamento do mesmo. A Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar - CCIH possui papel fundamental, pois é por meio dela que se faz o levantamento dos 
indicadores de infecção hospitalar e sua causa-raiz; que se repassa aos enfermeiros das unidades 
de internação informações para avaliação e monitoramento das infecções hospitalares. Dentre 
as medidas de prevenção e controle destaca-se a higienização correta das mãos antes e após 
cada procedimento e o contato do profissional de um paciente para o outro; técnica correta para 
realização dos curativos; técnica correta para a realização da assepsia e antissepsia; diluição e 
administração de antimicrobianos conforme prescrição médica, sem atraso de horário; utilização 
correta dos equipamentos de proteção individual (EPI) em quartos de isolamento e, técnica 
correta na realização de cateterismo vesical. Considera-se que o enfermeiro é um profissional 
habilitado para atuar no controle de infecções hospitalares. As ações de educação permanente 
em serviço e a organização de protocolos operacionais podem servir como estratégias para a 
prevenção de infecções hospitalares.
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A cirrose hepática caracteriza-se por uma doença crônica e degenerativa do fígado que envolve 
a formação de tecido fibroso (cicatricial) e formação de nódulos os quais, em última análise, 
determinam a destruição da arquitetura normal do órgão com consequente comprometimento 
de sua função. Dentre as complicações mais comuns que devem ser investigadas e tratadas 
adequadamente, destaca-se a hemorragia por varizes esofágicas, a ascite, a desnutrição, a 
encefalopatia hepática e o hepatocarcinoma. O cuidado a este paciente é importante, pois o 
mesmo necessita de acompanhamento, diminuindo assim os risco de complicações severas e 
para o atendimento às suas necessidades. O estudo tem como objetivo ressaltar o cuidado de 
enfermagem ao paciente cirrótico e apresentar o caso clínico do enfermo na observação. Trata-
se de um estudo de caso realizado na emergência de um hospital do Alto Vale. Para coleta de 
dados utilizou-se entrevista ao paciente com análise do prontuário. Paciente J.C.S, masculino, 
68 anos, apresentando icterícia, hipertenso, diabético, hipotireoidismo e hipercolesterolemia. 
O tratamento medicamentoso tratado em domicílio é propranolol, galvusmet, sinvastatina, 
glibenclamida, puran, pontoprazol, lactilol, hepa-merz e vonau. Durante o período na sala 
de observação da emergência, a equipe de enfermagem além de medicar, também verificou 
glicemia capilar, sinais vitais, proporcionou higiene/conforto e momentos de interação com 
a família. O paciente apresenta prognóstico semi-favorável, apesar da gravidade da doença, 
tem interesse em se adaptar ao tratamento proposto. O enfermeiro tem papel importante no 
cuidado prestado ao paciente em âmbito hospitalar, devendo proporcionar cuidados essenciais 
para a não progressão da doença, e orientar o enfermo sobre a necessidade de adesão ao 
tratamento corretamente, principalmente, abstendo-se de álcool, bem como, intervindo diante 
das complicações, minimizando o progresso destas.
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O ENfERMEIRO NO SETOR DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR
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Independente dos espaços onde acontecem os atendimentos de Enfermagem, as ações do 
enfermeiro estão diretamente relacionadas com a qualidade de vida do paciente e de seus 
familiares. O serviço de emergência tem o propósito de salvar vidas e prevenir consequências 
ainda mais graves. O profissional que atua nos serviços de emergência deve ter habilidade 
de discernimento, iniciativa e estabilidade emocional, de modo que exerça as suas atividades 
enfrentando de maneira positiva a sobrecarga de trabalho e o desgaste físico e emocional. Esse 
estudo tem por objetivo descrever as principais atividades e competências do enfermeiro no 
setor de emergência hospitalar. Trata-se de um ensaio teórico realizado por meio de consulta na 
biblioteca digital Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizou-se como descritores 
para busca de artigos os termos enfermeiro, emergência e competência. Considerou-se por 
critérios de inclusão artigos em português. Realizou-se seleção de acordo com o objetivo 
proposto, a partir da leitura do título da publicação, seguindo-se da leitura do resumo. Foram 
selecionados 10 artigos que possuem relação com o tema em questão. O enfermeiro que atua 
no setor de emergência desempenha atividades assistências e gerenciais. Dentre as atividades 
assistenciais destaca-se: a responsabilidade de priorizar os atendimentos, prestar cuidado ao 
paciente, executar procedimentos e exames, mantendo a qualidade do serviço e a segurança do 
paciente. Como atividades gerenciais apresenta-se a provisão e manutenção de equipamentos, 
materiais e recursos humanos; a avaliação e monitoramento de indicadores de assistência, além 
do planejamento e prescrição do cuidado, da liderança e motivação da equipe de Enfermagem. 
Compete ao enfermeiro agir de maneira ética, com responsabilidade e controle emocional, 
priorizando a vida do paciente mediante a articulação do trabalho multiprofissional. Além disso, 
o enfermeiro que atua na emergência deve ter discernimento, iniciativa, habilidade técnica e 
conhecimento científico que favoreçam o bom desempenho de sua função. Considera-se que 
as atitudes do enfermeiro tendem a influenciar toda a equipe de Enfermagem, de modo que, 
o desenvolvimento de competências, habilidades e o conhecimento técnico científico são 
relevantes na assistência ao paciente no serviço de emergência. A qualidade da assistência 
prestada é um grande diferencial, dada a fragilidade dos usuários desses serviços. As atividades 
e competências do enfermeiro no serviço de emergência estão diretamente relacionadas com o 
processo de cuidar.
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PROTOCOLOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE
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O Brasil compõe, junto com outros países, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, 
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 2004. O elemento central dessa aliança é 
a formulação de Desafios Globais para a Segurança do Paciente. Desde então tem se discutido 
a melhoria da segurança e da qualidade da assistência passando a ser uma prioridade nos 
serviços de saúde. É necessário que se identifique precocemente erros assistenciais, falhas no 
planejamento ou execução de um plano de cuidado ou intervenção, sejam esses associados 
ou não falhas humanas, equipamentos e processos. Deve-se monitorar as intervenções que 
possam por em risco a vida do paciente comprometendo a integridade física, mental e social 
dos pacientes podendo deixar sequelas transitórias ou permanentes. Fundamentado na Portaria 
nº 529, de 1º de abril de 2013, na qual Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), este trabalho tem como finalidade enfatizar a importância da participação do enfermeiro 
na promoção da segurança do paciente em todos os momentos da assistência de Enfermagem. 
O enfermeiro tanto em funções assistenciais ou administrativas deve participar na criação 
de protocolos no estabelecimento onde atua, focado para a qualidade da assistência, ajudar 
a implantar, treinar e supervisionar os membros da sua equipe nesses processos, identificar 
através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) os diagnósticos de risco para 
cada paciente e plano de cuidados diários, realizar orientações aos pacientes e acompanhantes 
para participar do processo de vigilância de sua segurança e tirar suas dúvidas com profissionais 
que o atendem, e, além disso, orientar os profissionais quanto às notificações do erro para que se 
possam tomar medidas para evitar a repetição, e assim traçar metas de capacitação da sua equipe 
para garantir uma assistência de qualidade. Considera-se necessário fomentar a importância da 
adoção de medidas seguras no cuidado do paciente como garantia de prevenção de agravos.
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A RACIONALIZAÇÃO DO REUSO DA ÁGUA DA CHUVA COM ENERGIA 
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As questões que envolvem o uso da água e o uso de energia necessitam ações que otimizem e 
racionalizem seus consumos. Nos encontramos num cenário preocupante quanto aos desequilíbrios 
ambientais extremos que resultam em chuvas irregulares a ponto de provocarem cheias ou 
estiagens que colocam abaixo do nível de risco reservatórios importantes de abastecimento 
urbano, tanto de água quanto de energia gerada a partir de hidrelétricas. As questões ambientais 
necessitam de mediações urgentes, onde a racionalidade que fundamentou os paradigmas já 
consolidados, não foi suficiente para identificar e solucionar tais emergências, uma vez que 
foram geradas por eles mesmos. Faz-se necessário uma nova visão de mundo que implique na 
produção de posturas éticas comprometidas com a vida, em seu mais amplo sentido. “As pessoas 
que atuam com sistemas complexos - como os relativos à questão ambiental, possuem um claro 
compromisso com a urgência de soluções. Todos sabem a gravidade da situação e do tempo 
necessário para implementá-las. E que estas, se existirem e forem factíveis, serão soluções 
inovadoras. Não há como resolver os problemas atuais com os mesmos paradigmas que os 
geraram, cuja sistematização será resultado de um processo coletivo. A sustentabilidade exige 
estratégias cooperativas, muito mais que competitivas (SILVA, 2000, p.77)». Na tentativa de 
contribuir para uma solução viável para o uso da água da chuva, especialmente em construções já 
consolidadas é que um grupo multidisciplinar reuniu-se dialogando acerca do tema. Identificou-
se um artefato tecnológico de uso rural, conhecido como «carneiro hidráulico» que capta água 
de corpos naturais, bombeando-a para locais de uso. Consiste numa bomba mecânica que 
dispensa uso de energia externa, porém há uma «perda» no volume de água captado devido 
ao seu próprio funcionamento; foi desenvolvida com base nos estudos de John Whitehurst, em 
1772 (PONSONI; et. al., 2014). Pesquisas bibliográficas foram realizadas e fundamentaram a 
confecção de um protótipo que em teste mostrou-se eficaz, exigindo adaptações para sua efetiva 
implantação e abordagens didáticas de conteúdos conceituais e procedimentais para análise e 
tabulação dos dados de disciplinas afins dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Escola 
Básica, bem como para definição do cronograma de ações. Sua adaptação permitirá a captação 
da água da chuva em uma cisterna e/ou recipiente instalado externamente a construção, sendo 
a água bombeada para uma segunda caixa superior pelo carneiro hidráulico para a partir daí ser 
distribuída para uso nos sanitários da mesma.
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A madeira é um dos materiais mais antigo e versátil utilizado pelo homem e o acompanha ao 
longo da sua evolução. Devido à sua abundância, formas, cores, texturas, sempre demonstrou 
grande relevância na forma de utilização, desde os utensílios básicos, como armas de caça, 
instrumentos de trabalho, embarcações, fazer fogo e até a construção da sua própria moradia. Com 
o surgimento de outros materiais, como o concreto e aço, a madeira foi sendo esquecida no Brasil. 
Usada somente na parte inicial das obras, em acabamento e em construções precárias. Enquanto 
que em outros países como Estados Unidos, Europa, Japão, ela continuou se difundindo. Algo 
que contribui para esse baixo uso é a questão da cultura herdada dos nossos colonizadores e o 
preconceito com relação ao material mesmo, por pensarem ser um material de baixa resistência, 
propenso a ataque de agentes patógenos, de baixa durabilidade, acreditam ser um material para 
pessoas com baixo poder aquisitivo, reduzindo assim a credibilidade da madeira como material 
construtivo estrutural. Mas, isso é algo que precisa ser desmitificado, é necessário reverter 
essa imagem negativa. Até porque não é realmente assim, a madeira apresenta uma excelente 
relação resistência/peso, entre outras características favoráveis para o seu uso. O que existe é 
um baixo conhecimento da potencialidade da madeira Entretanto, o cenário está começando 
a mudar, mais estudos e pesquisas estão sendo realizadas nas universidades. Empresas estão 
começando a investir neste mercado, principalmente empresas de casas pré-fabricadas, 
inovando a tecnologia e design. São casas para todas as classes sociais, desde casas em centros 
urbanos, como casas de praia, de campo, e até centros comerciais. A importância desse trabalho 
é justificada pelo fato de existirem vários métodos construtivos, portanto na maioria das vezes 
é sempre escolhido o mesmo estilo de casa. Pois sem o conhecimento necessário fica difícil 
para os profissionais e os leigos escolherem técnicas diferentes, ou como no caso da madeira, 
uma técnica que já foi bastante usada, entretanto está devassada. Neste contexto, é apresentado 
um projeto de uma residência adaptado para madeira, que será de floresta plantada Pinus ssp, 
pelo fato de ser a árvore mais cultivada no estado. E, em nível nacional, Santa Catarina é o 
segundo maior produtor de Pinus. Será apresentado seu método construtivo, através de imagens 
do projeto, explicando os detalhes, suas dimensões, e as soluções adotadas. E por fim, será 
apresentado um comparativo de custos entre a residência em madeira de reflorestamento e a 
mesma casa de alvenaria, verificando assim qual realmente é mais vantajosa economicamente.
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Sabe-se que o Vale do Itajaí sofre com eventos críticos com grandes índices pluviométricos 
que fazem com que a capacidade de retenção da água pelo solo seja esgotada, iniciando o 
escoamento superficial. Considerando as áreas rurais dos municípios, percebe-se o deslocamento 
de partículas do solo, que carregam nutrientes, matéria orgânica, resíduos de agrotóxicos, entre 
outros. Um dos destinos deste escoamento são as estradas rurais que permeiam as propriedades, 
sendo que a maior parte das mesmas não possui um sistema adequado de drenagem, o que 
aumenta a perda do solo local e prejudica a trafegabilidade destas vias. Tal fator ocasiona 
carreamento e deposição dos mesmos nos leitos dos rios. O objetivo geral é realizar um estudo 
de revitalização de um trecho da Estrada Geral Concórdia, do município de Lontras-SC, a fim 
de melhorar a drenagem superficial e evitar a erosão hídrica. Os objetivos específicos são: 
identificar os principais problemas de manutenção e drenagem do trecho em estudo; investigar 
os melhores métodos de adequação do sistema de drenagem e sugerir melhorias. O estudo do 
local ocorreu por meio de uma visita técnica na qual identificou-se os principais problemas 
de drenagem, manutenção das estradas e taludes. Além de obter esta coleta de informações 
locais, por meio de ferramentas de geoprocessamento obteve-se a declividade do trecho, num 
total de 1400 m da Estrada Geral Concórdia, localizado no interior do município de Lontras. 
O dimensionamento do sistema de drenagem foi realizado por meio do software Estradas que 
realiza o dimensionamento canais de drenagem e das bacias de acumulação em estradas não 
pavimentadas. Os parâmetros necessários para a alimentação deste programa foram encontrados 
na literatura. Com base nos problemas encontrados, sugere-se a implantação das seguintes 
obras: construção de leiras em toda a margem da estrada que faz fronteira com o corpo hídrico, 
a fim de impedir que um grande volume de sólidos atinja o mesmo; construção de canais de 
drenagem na margem dos taludes a fim de drenar corretamente a água originária da chuva e 
impedir que interfira na pavimentação da estrada e carreie assim parte do solo; revitalização 
do solo dos talvegues por meio do ajuste dos mesmos em 45° e a plantação de gramíneas 
para evitar a perda de solo; construção de três bacias de acumulação nos pontos mais baixos 
do trecho a fim de acumular os sedimentos coletados pela drenagem pluvial; manutenção e 
pavimentação da estrada com brita corrida, além do dimensionamento do sistema de drenagem. 
A modelagem prevê a perda de solo por metro de estrada decorrente de eventos hidrológicos 
extremos. Percebe-se que a partir de 980 metros a perda de solo está acima do indicado.
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O uso de fontes alternativas de energia tem ganhado notável destaque no Brasil e no mundo, 
em virtude dos preços elevados dos combustíveis fósseis, ampliação da matriz energética, 
preocupações com as mudanças climáticas, dentre outros. A biomassa florestal é uma destas 
fontes, onde florestas são cultivadas para uso específico de geração de energia elétrica, tendo-
se assim as chamadas florestas energéticas. Este artigo descreve um estudo de caso de análise 
de investimento para uma usina termelétrica movida a vapor, que tem a biomassa como fonte 
de combustível principal. A usina proposta tem capacidade de 3 MW líquidos de energia 
elétrica. Os cálculos termodinâmicos são realizados e as características técnicas demonstradas 
na forma de fluxograma e tabelas no texto a seguir. A análise econômica de um investimento 
é crucial para tomada de decisão, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade do projeto 
e/ou até mesmo identificar qual o ponto crítico do investimento. Logo, no presente texto, a 
análise econômica é realizada utilizando os métodos de taxa Interna de Retorno, Valor Presente 
Líquido e Método do Tempo de Retorno de Capital Descontado. Foi realizada uma análise de 
sensibilidade dos parâmetros mais influentes para a análise de investimento, sendo eles: custo 
energético do combustível (razão entre o custo do combustível e o poder calorífico do mesmo), 
custo do investimento e o custo evitado da energia elétrica. Conclui-se que a geração de energia 
elétrica a vapor em pequenas escalas, como por exemplo, esta planta de 3 MW, torna difícil 
a implementação. Exceção deve ser feita em casos de custo energético do combustível muito 
baixo e baixo custo de investimento.

Palavras-chave: Usina Termelétrica. Biomassa. Análise Econômica.
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BIM POR QUE MUDAR?
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alemaopra@gmail.com

Junior Vermohlen
juniorjosemanos_@hotmail.com

BIM (Building Infomation Modeling), Modelagem de Edificação com Informação. A modelagem 
BIM vem há mais de 20 anos modificando todas as estruturas na área do design da construção. 
A história é muito complexa passando pela Europa Ocidental, Estados Unidos e o bloco 
soviético. Podemos decorrer está apresentação baseado em uma pergunta “Por que mudar para 
o BIM?”.  E, respondemos com outra pergunta “Por que não mudou ainda para o BIM? Utilizo 
esta ferramenta a mais de 03 anos com uma certa profundidade, por isso tudo será respondido 
de forma prática para uma ferramenta completa e complexa. Tudo dentro do BIM é criado em 
3D, portanto um pilar, uma parede ou qualquer componente, no momento do desenho é criado 
seu volume e com as informações certas como aço, concreto, alvenaria, tinta, já dispomos de 
seu quantitativo. Dentro deste quantitativo colocamos o custo, teremos o valor de cada item e 
de seu total. Vamos além, colocamos texturas, temos automaticamente seu render em qualquer 
ângulo, percurso virtual ou cena 360°. Por gerar o 3D teremos também seu 2D, cortes, fachadas, 
plantas, com precisão de 100% e imagem como necessário, real, contorno, humanizada e muitas 
outras, pois tudo está interligado. Ganha tempo, precisão, qualidade e quantidade, apresentando 
uma ferramenta da Autodesk o Revit, tem todas estas facilidades e o principal, a interação 
com Revit Arquitetura, Revit Estrutural, Revit MEP para hidráulica, mecânica e elétrica. Na 
prática funciona assim: geramos o arquitetônico, com o mesmo aprovado podemos passar para 
os demais, como para o estrutural, hidráulico e elétrico, este consegue acessar seu projeto e 
colocar os componentes, mas não pode alterar o arquitetônico sem sua alteração, depois de 
alterado basta um clique e o mesmo já pode visualizar a mudança assim como todos entre o 
processo, mas ninguém pode alterar o projeto sem que o responsável altere, é instantâneo e 
simultâneo, basta trabalhar na nuvem e para todos os envolvidos basta ter acesso a internet não 
importa o local. Esta é uma tendência mundial e real.

Palavras-chave: BIM. Autodesk. Revit.
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BURJ  AL ARAB

Lucas Radtke Stahnke
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Debora Nardelli
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O trabalho tem o intuito de apresentar a engenharia incorporada em Dubai, bem como todas 
as curiosidades voltadas ao monumento Burj Al Arab. Dubai constitui-se de uma das maiores 
engenharias do mundo, a cidade é cercada de monumentos, no entanto este  trabalho volta-
se  para a mais suntuosa construção de todas elas: Burj Al Arab. Iremos ressaltar a forma de 
construção e as problemáticas encontradas durante a sua construção, sendo essas resolvidas 
pela própria engenharia civil. O Burj Al Arab nada mais é do que o autoproclamado melhor 
hotel do mundo, construído no meio do mar para criar um efeito singular como de um barco 
ressurgindo das águas do golfo pérsico. Sua construção é única e luxuosa, algo jamais visto no 
planeta. Pesquisando sobre a obra, vimos o quão magnifica é a Engenharia e, a sua importância 
para a constante evolução do planeta. O Burj Al Arab é o único hotel 07 Estrelas do mundo, tem 
321 metros de altura e foi projetado para ser o maior hotel dos dias atuais. Sua construção teve 
início em 1994 e abriu as portas em 1999. O arquiteto Tom Wright, da empresa de consultoria 
de design e engenharia Atkins, disse que o cliente queria criar um ícone para Dubai, um edifício 
que se tornaria sinônimo de lugar, assim como a Torre Eiffel se tornou para Paris ou o Cristo 
Redentor para o Rio de Janeiro. O hotel se parece muito com uma vela de barco e essa realmente 
é a intenção. Foi feito à semelhança de um dhow, tipo embarcação árabe.

Palavras-chave: Burj Al Arab. Hotel Sete Estrelas. Perfeições da Engenharia.
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CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADO MIÚDO: AREIA MéDIA
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fernandoagostini@unidavi.edu.br

Para se executar uma boa argamassa, ou um bom concreto, é indispensável a qualidade dos 
seus agregados, sendo assim as areias e britas devem seguir um padrão de qualidade, o qual 
pode ser verificado através de ensaios laboratoriais. Esta pesquisa tem por objetivo realizar as 
análises referentes a diversas amostras de agregados miúdos (areia média proveniente de rio e de 
britagem industrial), cedidas por algumas lojas de materiais de construção do Alto Vale, a fim de 
verificar se essas areias, que são comumente comercializadas para as diversas obras da região, 
estão adequadas aos parâmetros de qualidade estipulados pelas normas regulamentadoras e, 
caso apresentarem características inadequadas, serão sugeridos métodos para sua correção, ou 
até mesmo restrições de aplicabilidade. O primeiro passo para realização desse trabalho deu-
se pela visita dos pesquisadores às lojas fornecedoras, com intuito de coletar a matéria-prima 
para realização dos procedimentos. Posteriormente, no laboratório de Materiais de Construção 
Civil do Curso de Engenharia Civil da Unidavi, o material passou pelo processo de secagem 
em estufa e em seguida serão feitos os ensaios de Massa Específica, Massa Unitária em Estado 
Solto, Composição Granulométrica, com a determinação do Módulo de Finura e dos Limites 
Granulométricos e, por fim, a determinação da porcentagem de Materiais Pulverulentos. 
A pesquisa está sendo documentada através de fotos, planilhas com os resultados obtidos, e 
gráficos com a Curva Granulométrica e os limites inferiores e limites superiores da Zona Ótima 
e Zona Utilizável dos agregados miúdos. Até o presente momento, devido ao trabalho estar em 
andamento, não obteve-se os resultados finais.
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CERTIfICAÇÕES SUSTENTÁVEIS - O LEED NO BRASIL
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A indústria da construção civil brasileira vem se mobilizando há mais de 15 anos para a questão 
do gerenciamento de resíduos, com uma crescente expansão de edíficios verdes, de certificações 
nos empreendimentos, de métodos diversos para redução de energia, água e insumos, com o 
objetivo de promover sustentabilidade, que é destaque na área. O primeiro grande passo voltado 
ao desenvolvimento sustentável foi a realização da Conferência de Estocolmo em 1972, que 
marcou o início da percepção da necessidade de reaprender a conviver com o planeta. Já o 
primeiro conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido em 1987, afirmando que: 
“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem 
comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”. Ao 
se tratar das edificações sustentáveis, se percebe que há muitas definições para o termo, mas 
todas têm em comum pelo menos um dos vários componentes essenciais, devendo solucionar 
ao menos um problema ambiental para ser considerada uma edificação sustentável. Assim, 
as certificações vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo da construção, objetivando 
aumentar consideravelmente o número dessas edificações sustentáveis, a fim não somente da 
preservação do meio ambiente, mas também de mostrar à sociedade que é possível ter mais 
qualidade de vida com um empreendimento economicamente viável e socialmente adequado, 
podendo ainda gerar bem menos impactos à natureza. Dentre as diversas certificações presentes 
em nosso país, as principais são: a certificação de Alta Qualidade Ambiental - AQUA, o Selo 
Casa Azul Caixa e a certificação Leadership in Energy and Environmental Design - LEED, 
a qual será abordada de forma mais ampla, a fim de trazer os conceitos, os processos e as 
tipologias, sendo considerado o principal selo internacional da construção sustentável, presente 
em cerca de 143 países.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Certificações Sustentáveis. Construção Civil.
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CONfORTO AMBIENTAL E EfICIÊNCIA ENERGéTICA EM EDIfICAÇÃO
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Atualmente, a busca por um menor consumo de energia e levando em consideração a importância 
da satisfação e produtividade dos usuários, o conforto ambiental (térmico, luminoso e acústico) 
vem ganhando um papel central nas decisões de projeto. Diante deste desafio, desenvolveu-se 
o presente trabalho com o objetivo de apresentar as sete melhores soluções durante a análise de 
projeto e escolha dos materiais, de modo a promover um melhor conforto térmico, luminoso 
e acústico à edificação. Estas observações foram realizadas sobre uma edificação residencial 
unifamiliar de 85,05m2. Com o projeto arquitetônico em mãos, pôde-se fazer a análise de 
incidência solar em cada fachada usando como parâmetro o software Solar, para análise da Carta 
Solar da edificação em questão. Assim, pôde-se notar que as situações mais críticas aconteciam 
na fachada Norte e Oeste. Na fachada Norte a maior incidência solar acontecia durante os meses 
de janeiro a março das 9h45m horas às 14h15m, sendo que a solução proposta para diminuir os 
efeitos térmicos e luminosos desta fachada foi um brise horizontal, com dimensões determinadas 
no projeto. Já na fachada Oeste a maior incidência solar acontecia durante os meses de outubro 
a dezembro das 12h às 17h10m, onde nesta fachada também adotou-se um brise horizontal. 
Porém, neste caso, os cálculos apontaram um brise mínimo de 1,80m, fato que inviabilizaria 
a execução desta solução. Assim, após análises optou-se por fazer a extensão deste brise até 
3,00m, proporcionando não apenas a diminuição da incidência solar, mas também um abrigo 
para automóveis. Avaliaram-se também outros fatores como: janelas, jardim, telhas, persianas, 
pisos, lâmpadas e tonalidade de pinturas, que melhor planejados podem garantir uma maior 
eficiência energética à edificação.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Métodos Construtivos Sustentáveis. Análise Carta 
Solar.
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CONTROLE DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO
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A alvenaria estrutural pode ser considerada como o mais antigo sistema de construção utilizado 
pelo homem. É um material de construção que tem sido usado há milhares de anos, possuindo 
em suas formas primitivas a aplicação do tijolo de barro de baixa resistência ou a pedra como 
elementos constituintes. Este sistema se desenvolveu propriamente através do empilhamento 
empírico puro e simples destas unidades. O principal conceito estrutural ligado à utilização da 
alvenaria estrutural é a transmissão de ações através da compressão. Apesar do uso da alvenaria 
estrutural ter iniciado na antiguidade, por um tempo ela foi deixada de ser utilizada, em função 
do surgimento no decorrer do tempo, das estruturas de concreto armado e aço e também devido 
às suas limitações, relacionadas ao comportamento à tração e alterações arquitetônicas. A 
evolução nos métodos de cálculo e o desenvolvimento da indústria de blocos proporcionaram 
a retomada do seu emprego, deixando de serem pesadas, espessas e rígidas para tornarem-se 
estruturas delgadas e com processos de produção intensamente industrializados. No Brasil, em 
si, o sistema construtivo em alvenaria estrutural é utilizado desde que os portugueses aqui o 
desenvolveram, no início do século XVI. A partir daí até os dias de hoje, o sistema permanece 
em contínua evolução, passando a contar com blocos com precisão dimensional, maiores 
resistências, utilização de elementos pré-moldados em janelas e escadas, entre outras inovações 
que tornam cada vez mais o sistema racionalizado. O sistema registrou também um grande 
avanço em termos de aplicação no setor da construção civil devido à série de pesquisas na área 
de projeto e execução e, principalmente, do comportamento dos seus materiais. Atualmente, em 
função da constante busca de racionalização do setor, verifica-se um aumento cada vez maior 
do número de construções em alvenaria estrutural, impulsionado pelo maior conhecimento em 
relação às vantagens e desvantagens do processo construtivo.
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Obras de terra são estruturas projetadas para resistir a empuxos de terra e/ou água, cargas 
estruturais e quaisquer outros esforços induzidos por estruturas ou equipamentos adjacentes. 
As investigações geotécnicas devem permitir uma definição da estratigrafia do subsolo e uma 
estimativa das propriedades geomecânicas dos materiais envolvidos. Estão compreendidas 
nestas características as sondagens de simples reconhecimento à percussão, os métodos 
geofísicos e qualquer outro tipo de prospecção do solo para fins de fundação. Dentre os métodos 
de ensaio, os mesmos podem ser realizados em campo, sendo neste caso menos precisos, 
mas a amostragem é quase integral, pois todas as camadas são reconhecidas e ensaios de 
laboratório, o qual envolvem poucas amostras, pouca representatividade do todo, mas são mais 
precisos pela complexidade das informações obtidas. Nestes casos, o sucesso dos resultados 
de ensaios de laboratório começa no campo e depende fundamentalmente da amostragem. 
Independentemente da extensão dos ensaios preliminares que tenham sido realizados, devem 
ser feitas investigações adicionais sempre que, em qualquer etapa da execução da fundação, 
for constatada uma diferença entre as condições locais e as indicações fornecidas por aqueles 
ensaios preliminares, de tal sorte que as divergências fiquem completamente esclarecidas. A 
não execução da investigação geotécnica ou a má interpretação dos dados correlatos pode 
resultar em projetos inadequados, atraso no cronograma das obras, aumento de custos devido 
a modificações no projeto e durante a fase executiva, futuros problemas ambientais, rupturas 
nas estruturas e até mesmo patologias estruturais. Em decorrência da interdependência que 
há entre as características do maciço investigado e o projeto estrutural, é recomendável que 
as investigações sejam acompanhadas pelos responsáveis que executarão o projeto estrutural 
e o de fundação. A combinação de projetos pode ser o principal instrumento de contenção de 
diversos problemas de estabilidade. Desta forma, o projeto de obras de estabilização pode ser 
executado com ou sem elementos de contenção, de acordo com os diagnósticos elaborados 
previamente pelas investigações geotécnicas e geológicas obtidas. Desta forma, baseando-
se nas informações descritas, foram aplicados os conhecimentos adquiridos na disciplina de 
obras de terra visando identificar as investigações mais indicadas para o problema encontrado 
e, desta forma, avaliar a condição e projeto que poderá atender de forma satisfatória a situação 
encontrada.
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O cenário atual da construção civil é de um mercado competitivo que segue parâmetros de 
soluções econômicas, seguras, eficientes e duráveis. Esses parâmetros do mercado da construção 
civil, em empresas que projetam e fabricam estruturas metálicas, são de grande importância 
que combinem para que se tornem competitivos no mercado. A utilização de estruturas 
metálicas no Brasil, mesmo sendo um pouco restrita a coberturas de grandes áreas, apresenta 
diversas vantagens se comparada com o concreto armado como: capacidade de vencer vãos 
maiores, redução do peso da estrutura, menor tempo de execução, limpeza da obra e segurança 
estrutural. Estas vantagens tem uma relação direta com os custos da obra, que poderão ser 
mais eficazes que em algumas obras convencionais feitas em concreto armado. O presente 
estudo classifica-se como descritivos, pois tem como objetivo cálculos e análises envolvendo 
o dimensionamento de um galpão de 600 m² com a estrutura em aço, onde o dimensionamento 
segue a NBR 8800:2008, norma que orienta este tipo de projetos de estruturas de aço no Brasil, 
que utiliza o método de cálculo de estados limites. A técnica utilizada para desenvolvimento 
desta pesquisa é estudo de caso, com análises e cálculos quantitativos, utilizando-se de técnicas 
como a análise documental e bibliográfica. Após consultas bibliográficas foi escolhido um 
tipo mais usual de estrutura metálica, optou-se pelo Pórtico Treliçado  -trapezoidal, com as 
dimensões do galpão, 20 de largura e 30 metros de comprimento, onde para esse modelo os 
equipamentos necessários para fabricação são simples e possuem uma boa eficiência estrutural. 
Posteriormente, foi utilizado o software mCalc 3 D, para geração, análise e dimensionamento 
da estrutura, onde conclui-se com apresentação do pórtico escolhido e com as verificações e 
premissas de cálculos de alguns elementos que fazem parte desta estrutura.
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A grande maioria das edificações residenciais no Brasil são executadas em estruturas de 
concreto armado e fechamento em alvenaria, sendo fundamental que estudantes de Engenharia 
Civil tenha a experiência e a oportunidade de acompanhar todas a etapas construtivas de uma 
obra como esta. Este trabalho é um relato e uma análise feitos por um estudante do curso de 
Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - 
Unidavi sobre o andamento e acompanhamento de uma obra para fins residenciais, localizada 
na cidade de Laurentino – SC. Com dois pavimentos e área total construída de 539,99 m², 
sendo sua estrutura em concreto armado e as paredes em tijolo cerâmico, serão apresentadas e 
discutidas todas as etapas, desde a elaboração e aprovação dos projetos, preparação do terreno, 
locação da obra, execução das fundações, supra-estrutura, fechamentos e aberturas, instalações 
hidraúlicas, esgoto e pluvial, elétrica, acabamentos, até a entrega do imóvel, observando fatores 
importantes em cada uma delas. O acompanhamento desta obra se deu ao mesmo momento em 
que o acadêmico iniciava o curso de Engenharia Civil, quando foi possível fazer uma importante 
conexão entre o aprendizado em sala de aula com a prática.  O principal resultado do trabalho 
foi a experiência adquirida e a importância da vivência em um canteiro de obras, unindo com 
os conhecimentos obtidos na universidade. Ficou nítido a importância desta vivência prática 
para uma melhor absorvição dos conteúdos teóricos e, também, o seu entendimento de cada 
processo construtivo da edificação.
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ESTUDO GRANULOMéTRICO DE AGREGADO GRAÚDO
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A qualidade do concreto, aliada à sua economia para produção, depende de diversos fatores. 
Um deles é a composição, ou distribuição granulométrica dos agregados graúdos (britas) 
componentes de seu traço. Pensando nisso, objetivou-se realizar uma pesquisa com o intuito 
de analisar se os agregados graúdos comercializados nos materiais de construção do Alto Vale 
possuem a distribuição granulométrica de acordo com os limites correspondentes em suas zonas 
granulométricas, e posteriormente, caso necessário, propor ajustes no processo de produção, 
ou na dosagem do traço do concreto. Poucas empresas de construção civil da região possuem 
laboratório próprio, ou acesso a laboratório terceirizado para realização destes ensaios, não 
possuindo assim, o conhecimento real da qualidade das britas que utilizam. Para a realização 
do ensaio foram coletadas amostras de brita nº 1 de granito e basalto em algumas lojas de 
materiais de construção civil da região, as quais são provenientes da extração de rochas em 
pedreiras localizadas no Alto Vale do Itajaí. Posteriormente, o material coletado foi levado até 
o Laboratório de Materiais de Construção Civil da Unidavi para o processo de preparação e 
organização das amostras. Após a conclusão desta etapa serão iniciados os ensaios laboratoriais 
que consistem na determinação da Distribuição Granulométrica, determinada segundo a NBR 
NM 248 onde devem atender os limites indicados para os agregados graúdos conforme a NBR 
7211. Para a realização destes estudos, no laboratório da Instituição, serão utilizadas as peneiras, 
balanças, recipientes e demais acessórios complementares, conforme exigências normativas. 
Por fim, os dados serão lançados em tabela específica e seus cálculos realizados e projetados em 
gráfico de curva granulométrica para averiguação dos limites de utilização e resultados finais de 
qualificação. Este trabalho ainda não obteve resultados finais por estar em andamento.
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Como introdução se dará a apresentação de um trabalho com ênfase em estudos preliminares 
de obra, projeto e serviços preliminares de obras que podem ser residencial, industrial, 
comercial ou de qualquer outra natureza. Este trabalho tem como objetivo a apresentação de 
pontos importantes detalhando todas as etapas do processo de estudos preliminares de obras 
de qualquer natureza. Na apresentação destes estudos preliminares detalham-se os seguintes 
pontos: viabilidade e estudos das possíveis fundações (analisando se serão feitas sapatas ou 
estacas, sendo essas classificadas por fundações diretas e indiretas); alvenaria (observando 
a relevância de custo benefício em optar entre alvenaria de tijolo estrutural ou de alvenaria 
de vedação); pavimentação (na escolha do piso adequado para cada utilidade de uso); laje de 
concreto (optar por laje maciça, mista ou pré moldada);  revestimento de paredes (reboco de 
parede, reboco de teto,cerâmica de paredes dependendo de cada uso); instalações elétricas 
(infraestrutura, fios,acabamentos); instalações hidro sanitárias (tubulação, fossa, filtro, 
acabamentos); esquadrias (soleiras, janelas, portas conforme necessidade); pintura interna e 
externa  (pintura interna e pintura externa); cobertura sobre a obra (estrutura de madeira ou 
metálica, colocação de telhas, colocação manta sob a goiva, colocação de goivas, colocação 
de rufos e colocação de calhas). Outros pontos importantes no desenvolvimento do projeto é 
a visita ao local onde será executada a obra com confirmação do lote a ser executada a obra, 
consulta de viabilidade na Prefeitura do município, verificação da necessidade de corte e aterro 
e análise do plano diretor do município onde será realizada a futura obra. Referente aos serviços 
preliminares, tem-se nesta apresentação os seguintes dados: instalação de canteiro de obra, 
terraplenagem e locação da obra. Como resultado dos estudos e serviços preliminares, se terá 
uma base do que se deve analisar, antes de propor um projeto ao cliente.

Palavras-chave: Estudos Preliminares. Serviços Preliminares. Viabilidade de Projeto.
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fATOR-EfICIÊNCIA EM GRUPOS DE ESTACAS
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Problemas envolvendo obras de fundações assolam o patrimônio da humanidade desde os 
tempos remotos. Como caso clássico evidencia-se o recalque diferencial da Torre de Pisa, na 
Itália, ou ainda, a inclinação demasiada dos prédios situados na orla da cidade de Santos no 
Brasil. A incerteza causada pela imprecisão de sondagens, deficiência de dados geotécnicos, e 
qualidade da execução da obra dificulta o trabalho de projetistas e por muitas vezes onera ou 
subdimensiona elementos de suma importância para estabilidade global de uma obra. Entretanto, 
a NBR 6122:2010 (ABNT) reconhece que a engenharia de fundações não é uma ciência exata 
e que riscos são inerentes a toda e qualquer atividade que envolva fenômenos ou materiais da 
natureza. Desta forma cabe ao engenheiro, estudar e aplicar modelos de cálculo que busquem 
se aproximar da realidade das estruturas e solos existentes. Um dos fenômenos da engenharia 
de fundações é o chamado de Efeito de Grupo, que está presente em grupos de estaqueamentos, 
o qual se não for analisado de forma correta pode diminuir drasticamente a capacidade de carga 
dos elementos de apoio, ocasionando recalques e posterior colapso das estruturas. Os objetivos 
são: descrever o Fator-Eficiência da capacidade de carga em um grupo de estacas; comparar os 
métodos de cálculo que podem ser usados para essa problemática; aplicar os modelos de cálculo 
em uma análise teórica; verificar os resultados obtidos e comparar com a prática de projetos; 
selecionar um tipo específico de estaca a ser analisada; adotar algumas geometrias usuais de 
bloco de coroamento para análise; simular diversas hipóteses de cálculo e situações diferentes; 
apresentar quadro-resumo dos resultados obtidos. Os resultados obtidos serão expressos 
numericamente em porcentagens que indicarão o Fator-Eficiência para um grupo de estacas 
flutuantes em solos coesivos. Este Fator-Eficiência poderá ser usado na prática de projetos 
como critério de redução da resistência por atrito lateral de um grupo de estacas. Sendo assim 
aumentando a precisão do dimensionamento de fundações profundas, uma vez que o fator de 
segurança é aumentado consideravelmente.
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LEAN CONSTRUCTION: IMPLANTAÇÃO EM CANTEIROS DE OBRA
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Como consequência do crescimento do setor da construção civil no Brasil, o país vive um 
período de grande atividade produtiva. Existem milhares de empreendimentos em construção, 
visando suprir o déficit habitacional brasileiro, sendo que estes empreendimentos precisam 
ser bem planejados para satisfazer a necessidade dos consumidores. O construtor cada vez 
mais exigente, por sua vez, está impondo que as empresas apresentem novas soluções para 
diminuir custos nas obras mantendo a mesma qualidade no serviço prestado. Junto com o 
aumento da atividade produtiva, aumenta também a competitividade entre as construtoras. As 
empresas que melhor se adaptam e que conseguem produzir com um menor custo, mantendo a 
qualidade e além disso respeitando e treinando seus funcionários, vem se destacando em relação 
às concorrentes pois estas produzem de maneira “enxuta”. A construção civil precisa adotar 
alternativas que zelem pela qualidade do produto final, além de menores prazos e desperdícios, 
mantendo a lucratividade. Hoje, a realidade encontrada na maioria das obras está distante do 
que seria considerado um processo ideal onde o planejamento e o controle seriam os indicadores 
principais de qualidade. Esse contexto impõe a aplicação da filosofia Lean na Construção Civil. 
Os fundamentos dessa filosofia objetivam mudar a maneira de pensar dos construtores e levar 
boas práticas ao ciclo produtivo obtendo um melhor aproveitamento dos recursos básicos da 
construção civil além de proporcionar a redução de desperdícios e retrabalhos, controlar e 
aumentar a produtividade e o controle de produção, monitorar desperdícios, organizar melhor 
os canteiros de obras para otimização de tempo, entre outras estratégias. E, além de todas as 
vantagens já citadas, a construtora que implantar o pensamento Lean alcançará, ainda, um 
desenvolvimento de forma sustentável e o benefício mais desejado por todas as empresas deste 
segmento no mercado: a redução dos custos totais da obra.
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MUROS DE ARRIMO: PARÂMETROS DE MODELAGEM PARA SOLUÇÕES 
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Este trabalho de conclusão de curso demostra que fatores como o crescimento das cidades 
têm levado a deflagração de processos de instabilidade de taludes. Dentre as várias formas de 
se estabilizar taludes, os muros de contenção são por vezes a única medida de controle desses 
processos face de condições peculiares, por exemplo, a falta de espaço para retaludamentos. 
Existem vários modelos de muros de arrimo tipo gravidade, entretanto a realização de cada 
um é um empreendimento singular devendo, portanto, a escolha por um deles apresentar uma 
solução eficaz e econômica. O objetivo deste trabalho é apresentar parâmetros de modelagem 
para muros de arrimo tipo gravidade que conduzam a estruturas mais eficazes, técnica e 
economicamente. Para tanto, foi aplicada pesquisa documental. As informações necessárias à 
pesquisa foram levantadas por meio de análise de documentos e, os dados e valores necessários 
para apuração do modelo de muro mais econômico, obtidos pelo programa Excel. Os resultados 
serão apresentados mediante tabelas que oferecem parâmetros para o calculista se nortear, numa 
primeira abordagem, qual o tipo de estrutura deve eleger como projeto preliminar, uma vez que 
o projeto definitivo será elaborado diante da comprovação da eficácia dos resultados obtidos 
no anteprojeto. Este estudo apresenta propostas econômicas e seguras à questão formulada na 
problemática: quais modelos de muro de arrimo tipo gravidade apresentam geometrias que 
conduzem ao menor consumo de materiais. Consideram-se válidos os resultados alcançados 
por este estudo diante da importância de serem disponibilizados parâmetros de modelagem que 
norteiem o calculista a um projeto satisfatório e notadamente mais econômico.

Palavras-chave: Muros de Arrimo de Gravidade. Modelagem. Economia.
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Como introdução se dará a apresentação de um trabalho com ênfase em orçamento e cronograma 
de uma residência unifamiliar de padrão popular. Este trabalho tem como objetivo a apresentação 
de um orçamento detalhando todas as etapas do processo de construção da residência. Neste 
orçamento detalham-se as seguintes etapas: fundações (sapatas e baldrames); alvenaria 
(impermeabilização com manta e neutrol, alvenaria de tijolo estrutural); pavimentação (camada 
de brita, concreto, revestimento com cerâmica no chão); laje de concreto (concreto, tela, laje 
pré-moldada); revestimento de paredes (reboco de parede, reboco de teto, cerâmica de paredes); 
instalações elétricas (infraestrutura, fios, acabamentos); instalações hidro sanitárias (tubulação, 
fossa, filtro, acabamentos); esquadrias (soleiras, janelas, portas); pintura interna e externa (cal 
fino interno, pintura interna e pintura externa); cobertura sobre a obra (estrutura de madeira, 
colocação de telhas, colocação manta sob a goiva, colocação de goivas, colocação de rufos e 
colocação de calhas). Referente ao cronograma físico e financeiro tem-se nesta apresentação 
os seguintes dados: fundações; alvenaria; pavimentação; laje de concreto; revestimento de 
paredes; instalações elétricas; instalações hidro sanitárias; cobertura da casa; esquadrias de 
portas e janelas; pintura interna e externa. Todos estes serviços terão prazos e custos explanados 
em forma mensal a serem executadas. Como resultado do custo, tem-se um valor de execução 
da residência abaixo do indicador CUB (Custo Unitário Básico) que é um indicador monetário 
que mostra o custo básico para a construção civil. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado 
de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor da 
construção civil. 
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PLANEJAMENTO URBANO - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE UM 
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Devido ao aumento da demanda de crescimento populacional e consequente crescimento 
desordenado das cidades, o planejamento urbano visa definir ou orientar as ações futuras a partir de 
um determinado enfoque sistêmico, buscando o melhor uso dos recursos existentes. A estratégia 
de ocupação do espaço urbano é realizada a partir de planos, onde as características físicas 
são examinadas com estreita relação com as características ambientais, econômicas, sociais e 
administrativas. A Legislação (Federal, Estadual e Municipal) se preocupa em regulamentar 
os novos espaços urbanos que serão habitados, visando atender a demanda da moradia. O 
loteamento é uma modalidade de Parcelamento do Solo Urbano e está regulamentado na Lei 
Federal 6.766/1979, que sofreu alterações diante da promulgação da Lei 9.785/1999. O presente 
trabalho visa fazer uma abordagem sobre as principais questões que devem ser observadas no 
momento da constituição do loteamento urbano, tomando como base essa lei que regulamenta 
esse instituto. Também serão abordados os conceitos, os requisitos e os procedimentos legais 
a serem adotados no momento da instituição do loteamento, além do desenvolvimento de um 
projeto, com toda a estrutura necessária, atendendo também aos requisitos do Plano Diretor 
Municipal vigente. Para o desenvolvimento do projeto do Loteamento em questão, definiu-se 
um terreno na cidade de Rio do Sul. Após, realizou-se um levantamento topográfico do imóvel 
para a definição de Curvas de Nível e definição de áreas. Para o desenvolvimento do projeto 
realizou-se uma avaliação de todo o entorno do terreno, considerando-se os aspectos naturais 
(como a vegetação, o relevo e a hidrografia da região); os aspectos sociais (infraestrutura 
do entorno), além dos aspectos legais (normas e leis necessárias a serem atendidas para a 
implantação do loteamento) de modo a garantir o mínimo de infraestrutura básica e qualidade 
de vida aos moradores desses novos espaços.
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PLANO DE CARREIRA: SUAS PARTICULARIDADES E SUA APLICAÇÃO NA 
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Ao observar-se uma dificuldade muito grande das pessoas de se inserirem no mercado de 
trabalho de uma forma objetiva, verificou-se a necessidade de elaborarmos um trabalho sobre 
Plano de Carreira, dando um visão mais ampla da importância dessa temática. O que é Plano de 
Carreira? Qual a importância que o Plano de Carreira tem para nossa vida profissional? Quais 
as facilidades que o Plano de Carreira traz tanto para a empresa, quanto para o profissional? 
Esse trabalho teve como principal tipo de pesquisa a exploratória, pois a ideia foi proporcionar 
uma maior familiaridade com o problema apresentado, facilitando o seu entendimento e 
criando algumas hipóteses para a sua concretização. Com a realização desse presente trabalho 
conseguiu-se demonstrar o quão importante é haver um Plano de Carreira bem claro, nítido e 
objetivo. O Plano de Carreira está relacionado com os objetivos profissionais do indivíduo e 
suas aspirações pessoais de carreira. A sua finalidade é de facilitar não somente o empregado, 
mas sim a empresa que oferece os serviços, pois dará um maior dinamismo para os possíveis 
remanejos de cargos internos entre os colaboradores da empresa, e também evitar que alguns 
colaboradores exerçam funções que não possuam aptidão alguma para exercer tal tarefa ou 
liderar uma determinada quantidade de pessoas. Além disso, o Plano dará uma visão bem 
clara para a empresa a respeito do que o seu colaborador deseja para sua carreira profissional, 
seja no âmbito financeiro, seja para a sua realização profissional. Dessa forma, para os atuais 
universitários e futuros profissionais nas mais diversas áreas de emprego, é de suma importância 
haver um Plano de Carreira elaborado com muito cuidado, observando todas as nuances que 
cercam a tão sonhada carreira profissional.
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Atualmente as pontes estaiadas encontram-se em grande destaque no cenário nacional e 
internacional. É notável o número de novas obras de grande porte e visibilidade sendo projetadas 
e executadas utilizando esta solução estrutural, que tem como premissa básica a sustentação do 
tabuleiro através dos estais. O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo dos 
carregamentos que as pontes estaiadas estão sujeitas para uma boa distribuição dos esforços nos 
estais. Também fazer um estudo do pré-dimensionamento dos elementos do tabuleiro, mastro, 
estais e analisar modelos e métodos para a obtenção de uma boa distribuição de esforços. 
Identificar os tipos diferentes de carregamentos que são divididos da seguinte forma: ações 
permanentes, que são as que ocorrem com valores constantes ou de pequena variação em torno da 
média; ações variáveis, são as que ocorrem com valores que apresentam variações significativas 
em torno de sua média; ações excepcionais, são as ações que tem duração extremamente curta 
e muito baixa probabilidade de ocorrência. Este tipo de ponte possui um elevado grau de 
hiperestaticidade, podendo-se comparar o tabuleiro a uma viga apoiada em apoios elásticos. 
Este tipo de solução é capaz de vencer vãos da ordem de várias centenas de metros com seções 
de tabuleiro muito esbeltas, sendo elevado o número de combinações de seus elementos, visto 
que estes possuem várias possibilidades de geometrias, formas e disposições. Pode-se concluir 
que há uma elevada variedade de combinações de arranjos estruturais possíveis para se vencer 
um mesmo vão com uma ponte estaiada, porém deve-se ter um elevado conhecimento das 
vantagens e desvantagens de cada uma destas possibilidades, visando sempre a eficiência em 
todos os aspectos, quer seja no consumo de materiais, nas facilidades construtivas, na melhor 
distribuição dos esforços, e até mesmo na aceitabilidade visual ou estética.
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As placas base e chumbadores são elementos frequentemente utilizados em estruturas metálicas 
e formam o elo entre a base e o pilar. Geralmente é o último componente da estrutura a ser 
dimensionado e um dos primeiros a ser utilizados em campo. O dimensionamento destes 
componentes é de suma importância no projeto estrutural, assim como posteriormente a execução 
na fabricação e montagem in loco. Estes deverão ser capazes de distribuir toda a carga atuante 
da estrutura metálica para o bloco de concreto da fundação sem danos e garantir a fixação 
da extremidade inferior do pilar neste bloco. Neste artigo será apresentada a metodologia de 
cálculo de acordo com Fisher e Kloiber (2006), que publicaram um guia de projeto adotado pela 
AISC (American Institute of Steel Construction). Este trabalho ainda contempla a elaboração 
de uma planilha de cálculo em Microsoft Excel® para projetos de placa base com fixação de 
chumbadores e coluna de aço. A planilha de cálculo para placa base trará maior agilidade e 
confiabilidade para dimensionamento dos elementos estudados. De acordo com a necessidade 
do projeto, dentro das verificações conforme a norma, poderá ser alterado o tipo da coluna 
(seções W laminadas), placa base, chumbadores e tipo do concreto. Esta ligação de aço pode ser 
considerada para efeitos de cálculo com três tipos de carregamentos, conforme DeWolf e Ricker 
(1990): carregamento axial; carregamento axial e flexão; carregamento axial e cisalhamento. 
Neste artigo será abordado somente o caso de carregamento axial. Para este tipo de carregamento, 
os chumbadores são utilizados na montagem para se obter estabilidade e verticalidade do pilar, 
garantindo desta maneira maior segurança para a estrutura. Para o carregamento axial será 
considerado as seguintes verificações de cálculo: resistência à compressão da placa base pelo 
método LRFD (Load and Resistance Factor Design), resistência do concreto e resistência dos 
chumbadores. O trabalho foi concluído realizando um estudo de caso de uma obra em processo 
de execução na região.
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É de conhecimento histórico a problemática envolvendo o ensino da Matemática bem como do 
Cálculo Diferencial e Integral, pensando nesta questão surgiu em Brasília o projeto Summaê, 
soma com chapéus, criado pelo professor Ricardo Fragelli da UnB, visando incentivar docentes 
e universidades a utilizarem seus métodos para auxiliar na inserção de atividades diferenciadas 
e motivadoras no contexto de suas salas de aula. Em relação a Unidavi desenvolveu-se este 
projeto com a turma de Cálculo II, do curso de Engenharia Civil. Usando os conceitos da 
sala de aula invertida e aprendizagem colaborativa o objetivo do projeto é desmistificar 
o processo de ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral. Neste processo, os 
acadêmicos atuam ativamente na atividade sentindo-se responsáveis pelo processo e realização 
da mesma, uma vez que acaba atuando diretamente em todas as fases: elaboração, execução 
e obtenção de resultados. A atividade consiste em uma aula de exercícios fora dos padrões 
convencionais, que consta com a elaboração de vídeos pelos acadêmicos, que são fornecidos 
antecipadamente para que todos possam se preparar para a realização do evento, onde utiliza-
se uma ordem de apresentação dos vídeos e tempo para resolução das atividades, as quais são 
resolvidas inicialmente pelos acadêmicos e posteriormente corrigidas por docentes convidados 
(geralmente de outras instituições). Na edição do Summaê Unidavi  houve a participação 
da professora Maria Roseli da Silva Bertoldi (FURB) e Paulo Roberto Seola (Professor do 
Estado). Estes foram responsáveis pela correção das atividades fazendo com que os acadêmicos 
tivessem contato com didáticas diferentes, além disso, contou-se também com a participação de 
voluntários do curso de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Jornalismo que atuaram 
no decorrer de todo o evento. Em todos os passos a participação e interesse dos alunos foi 
percebida. O o fato de trabalharem com algo diferente do padrão de sala de aula atual fez com 
que despertassem interesse maior pelo Cálculo Diferencial e Integral. Ao propor uma situação 
diferenciada, os alunos mostraram que são capazes de ir muito mais do que espera-se deles com 
aulas tradicionais. Dessa forma, feita a aplicação da prova para a turma de Engenharia Civil 
na semana seguinte à realização do Summaê e, após a correção desta, ficou comprovado que 
os alunos que participaram do projeto obtiveram uma nota relativamente maior do que aqueles 
que não estiveram presentes no evento e, ainda, a média geral da turma obteve um aumento 
significativo em relação às médias das turmas dos anos anteriores.

Palavras-chave: Cálculo Diferencial e Integral. Ludicidade. Aprendizagem Colaborativa.
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REI DA DERIVADA UNIDAVI: O QUE, PARA QUÊ?
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leticiapassig_@hotmail.com
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Visto a dificuldade e aversão de boa parte dos acadêmicos pelas Ciências Exatas, fora 
desenvolvido o projeto Rei da Derivada, o RDD, no ano de 2003, pelo professor Ricardo 
Fragelli. Tendo sido aplicado pela primeira vez em Brasília quatro anos depois como um evento 
aos estudantes em busca do conhecimento e, em 2016, será aplicado na Unidavi. Desta forma, o 
presente projeto tem como objetivo realizar um estudo acerca das possibilidades diferenciadas 
de ensino de conteúdos voltados ao Cálculo Diferencial e Integral, mais precisamente no ensino 
de Derivadas e, por conseguinte, diminuir os índices de reprovação na disciplina de Cálculo I. O 
desenvolvimento do projeto se dará por meio de uma gincana intitulada “Rei da Derivada” que 
será realizada no mês de junho do presente ano. Esta gincana será aberta a todos os acadêmicos 
que estudam ou estudaram a respeito de Derivadas. Antecedendo o dia da realização do evento, 
os inscritos passarão por aulas de reforço sobre o tema, ministradas por professores da disciplina 
da Instituição. Quando da realização do evento, os alunos se dispõe em duplas e vão disputando 
a resolução de cálculos de Derivadas, onde a primeira dupla a resolvê-la de forma correta 
ganha dois pontos, enquanto a outra, se acertar a resolução, recebe um ponto. Passado todas 
as fases, premia-se o Rei da Derivada do ano em primeiro lugar e os magos da Derivada, no 
segundo e terceiro lugares, consecutivamente. Cabe ressaltar que com a realização deste projeto 
haverá uma interação entre acadêmicos de todos os cursos que estudam a respeito de Derivadas, 
proporcionando um ambiente colaborativo das mais variadas áreas do conhecimento. Dentre 
as diversas vantagens em se realizar uma atividade como o RDD ressalta-se que o estudante 
é quem está resolvendo o problema com auxílio de um outro colega e que no final de todas as 
resoluções irão surgir várias soluções de um mesmo problema e nem todas corretas (situação 
improvável se apenas o professor estivesse solucionando). Neste caso as diversas resoluções 
servem como experiência para todo o grupo fazendo assim com que o acadêmico veja não 
só a forma correta da resolução, mas também o porquê das demais não estarem corretas. 
Indubitavelmente, esse projeto demonstra o quanto a utilização de metodologias ativas pode 
contribuir para a melhoria dos desempenhos de acadêmicos na sala de aula. Em razão deste 
projeto estar em desenvolvimento, não serão apresentados resultados finais, mas sim, parciais 
acerca da temática.
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RESIDENCIAL MADERO: ANÁLISE DA VIABILIDADE DE ENERGIA 
fOTOVOLTAICA
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A habitação popular no Brasil vem sendo viabilizada por financiamentos bancários e 
governamentais, tendo em vista a possibilidade de moradia para a população brasileira de 
baixa renda. Em consequência, essas unidades habitacionais inflaram o consumo de energia, 
resultando em um aumento significativo na geração da mesma. Com as mudanças climáticas 
cada vez mais frequentes, as lideranças públicas e privadas estão voltando sua atenção a amenizar 
os problemas causados pela degradação ambiental e maximizar os esforços para controlar os 
danos de efeito estufa. A energia sustentável é um dos ápices nesta luta, considerado os recursos 
naturais brasileiros, somos privilegiados. As usinas hidrelétricas são predominantes geradoras 
de energia no Brasil, viabilizadas pela grande extensão hidrográfica. Em contrapartida, esta 
centralização de geração de energia desestabilizou o setor, que enfrentou grandes crises devido 
à estiagem que em 2015, atingiu 18 dos 21 reservatórios principais do país. Consequentemente, 
o maior prejudicado foi o consumidor final, que se viu diante de tarifas exorbitantes para 
usufruir da necessidade básica que é a energia elétrica. Por causa desta mudança no cenário 
econômico-enérgico a busca por formas de se esquivar das altas tarifas fizeram com que a 
energia fotovoltaica surgisse como uma grande aliada. Esta artigo demonstrará e explicitará 
a análise de viabilidade da utilização de energia fotovoltaica no Residencial Madero, visando 
aliar o custo-benefício da utilização e a sustentabilidade ao empreendimento. A sustentabilidade 
pode ser definida como a capacidade de integrar questões econômicas, sociais, ambientais e 
energéticas, visando a utilização dos recursos naturais de forma consciente a longo prazo.
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SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE: DIAGNóSTICO PARA A 
IMPLANTAÇÃO NO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE 

CASO DA EMPRESA WERK EMPREENDIMENTOS I

Regiane Krause
regi_anek@hotmail.com

Neiton José Caetano
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Este estudo apresenta uma análise realizada na empresa Werk Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, com  sede na Rua Rui Barbosa, Bairro Sumaré, no município de Rio do Sul. O mesmo tem 
como finalidade levantar todos os processos e procedimentos ligados a gestão da qualidade na 
empresa estudada. Para obter tais informações foi utilizado o método de pesquisa descritiva. A 
técnica utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é o estudo de caso, com análise qualitativa, 
utilizando-se de técnicas como a análise documental, através de documentos concedidos pela 
empresa, e fotos feitas pessoalmente durante acompanhamento dos processos e procedimentos 
no setor administrativo e, diariamente, na obra. A pesquisa também contou com entrevista não 
estruturada aos colaboradores e sócios da empresa. Foram acompanhados procedimentos e 
processos durante o segundo semestre de 2015 e janeiro de 2016. Após levantamento de todos 
os dados necessários à pesquisa, os mesmos foram organizados por setores e tipos de serviços 
para facilitar a compreensão e análise dos dados para realização de recomendações quanto à 
implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade na empresa citada. Este estudo apresenta 
respostas à questão formulada na problemática: Qual o diagnóstico para implantação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade na Werk Empreendimentos Imobiliários Ltda? Considerando 
os resultados alcançados com este estudo percebe-se a importância que a implantação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade ocupa em qualquer organização, principalmente em processos 
da construção civil e de seu planejamento. Atualmente, a construção civil se desenvolve 
rapidamente e existe a necessidade de aprimorar tais processos e procedimentos. Com a 
implantação de um Sistema de Gestão de Qualidade isso se torna mais confiável e os resultados 
são vistos de maneira geral como positivos para o desenvolvimento do setor.

Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade. Processos. Procedimentos.
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5S: DA ALTA ADMINISTRAÇÃO à LINHA DE PRODUÇÃO

Lilian Adriana Borges
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Olimpio Andre Blass
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A constante preocupação com os processos da qualidade está presente nas organizações. Em 
uma sociedade cada vez mais competitiva as pessoas estão cada vez mais exigentes quanto ao 
atendimento de qualidade, e as organizações para se adequarem à nova realidade têm procurado 
identificar quais os fatores que garantem efetivamente a excelência na prestação de seus 
serviços. A implantação do programa 5S surge como uma possibilidade dentro das organizações. 
Atualmente, o 5S tem sido a partida para programas de qualidade total. A utilização do programa 
5S como uma porta de entrada para a qualidade total, é uma possibilidade, pois auxilia na 
preparação do ambiente organizacional. Este programa incentiva à organização, a disciplina, a 
criatividade, a padronização, a resolução de problemas e a maturidade da equipe para absorver, 
futuramente com mais facilidade, a metodologia de programas da qualidade. O processo de 
implementação perpassa pela mudança de postura de colaboradores, que por muitas vezes são 
resistentes à mudança, o que torna o programa com dificuldades de implantação. Por ser um 
programa de fácil interpretação e de fácil compreensão é possível verificar resultados imediatos. 
A denominação 5S é devida as cinco atividades iniciadas pela letra “S”, quando nomeadas em 
japonês. São elas: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE e foi criada por Kaoru 
Ishikawa, engenheiro químico japonês e principal pregador dos conceitos de qualidade total 
naquele país. Foi desenvolvido com o objetivo de transformar as atitudes das pessoas e os 
ambientes das organizações, ocasionando melhor qualidade de vida dos funcionários, redução 
de custos e desperdícios e aumento da produtividade das organizações. Este programa tem 
como objetivo principal promover a alteração do comportamento das pessoas, proporcionando 
total reorganização da empresa através da eliminação de materiais obsoletos, identificação dos 
materiais, execução constante de limpeza no local de trabalho, construção de um ambiente que 
proporcione saúde física e mental e manutenção da ordem implantada.
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A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE fORNECEDORES

Charles Roberto Hasse
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Para uma empresa eficiente identificar na relação com fornecedores uma possibilidade 
substancial de sucesso no sistema produtivo deve priorizar que sejam efetuadas mudanças, 
dando ênfase no relacionamento entre clientes e fornecedores. Caracterizada pela competição 
intensa, mudanças rápidas nas preferências individuais e a crescente exigência dos consumidores 
por serviços e produtos de qualidade tem impactado na dinâmica do mercado atual, fatos como 
atrasos na entrega e produtos fora da especificação hoje são considerados incompatíveis com 
a demanda atual. A pesquisa bibliográfica foi realizada com o propósito de identificar junto 
a clientes e seus fornecedores um relacionamento que possa envolver estes nas demandas do 
cliente, buscando aperfeiçoar a qualidade de seus produtos ou serviços, trazendo no contexto 
um conjunto de benefícios capazes de resolver problemas, tornando o processo do ponto 
de vista do cliente rentável e de qualidade. Na atualidade os ambientes são marcados pelo 
crescimento da complexidade tecnológica e por rápidas mudanças nos produtos e nos cenários, 
tornando a relação atual anacrônica, se caracterizada pelo isolamento entre a partes, e por 
um relacionamento transitório e de baixo envolvimento. Na condição do comprador este não 
adquire simplesmente um produto físico, ele compra também certas características da qualidade 
presentes no bem do fornecedor, tais como confiabilidade, durabilidade e desempenho. E, 
para que estes apresentem os padrões de qualidade cada vez mais elevados, é preciso que 
o isolamento e a independência entre comprador e vendedor sejam substituídos por um 
relacionamento baseado na aproximação e no envolvimento entre as partes. Assim, o ponto 
chave deste novo relacionamento é o reconhecimento de que existe uma interdependência entre 
quem compra e quem vende, cuja intensidade irá variar de acordo com a natureza do produto, 
sendo esta dependência recíproca pois tanto maior será quanto maior for a complexidade e 
sofisticação do produto ou serviços negociado entre as partes. Com o desenvolvimento de 
novos padrões de relacionamento, baseados principalmente na parceria e com o espirito de 
cooperação, um conjunto de benefícios possa surgir, como redução do custo total da qualidade 
relativo ao fornecimento; melhores condições de negociação; redução do custo de utilização do 
material em decorrência do aperfeiçoamento na qualidade do material; aumento na eficiência 
de suprimentos em função da diminuição da base de fornecedores. Os compradores terão mais 
tempo para dedicar às atividades de melhoria da qualidade do material ou para incrementar 
a relação cliente-fornecedor. Pelo exposto, a relação cliente-fornecedor o que está em jogo 
não são interesses imediatos, circunstanciais, mas sim, objetivos de longo prazo e que devem 
ser alcançados a partir de um esforço comum, no qual responsabilidades e atribuições são 
compartilhadas. Cliente e fornecedor devem ser vistos como parceiros de um mesmo negócio, 
cujos alicerces estão fundados no comprometimento e na confiança.
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A PRÁTICA NO ENSINO DA fÍSICA
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A Dinâmica é a parte da Mecânica que estuda o local ou o ponto onde as forças atuam no 
sistema, bem como suas consequências. As relações entre movimento e força são estudadas por 
meio da Mecânica Newtoniana, chamadas leis de Newton. A primeira lei de Newton, também 
conhecida como princípio da inércia, determina que um ponto material isolado está em repouso 
ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica, 
estabelece que a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua 
massa pela aceleração adquirida. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz 
que sempre que dois corpos quaisquer A e B interagem, as forças exercidas são mútuas, tanto 
A exerce força em B, como B exerce força em A. No estudo da Estática, o ponto material é 
considerado um corpo suficientemente pequeno para podermos admitir que todas as forças 
que agem sobre o corpo se cruzem num mesmo ponto. Para que este ponto material esteja 
em equilíbrio, o somatório vetorial das forças que nele atuam deve necessariamente de ser 
nulo. Um corpo rígido, ou corpo extenso, é todo objeto que não pode ser considerado como 
um ponto material. Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, este 
corpo não pode girar equilíbrio de rotação. Para tanto, o conceito de momento (ou torque) de 
uma força está relacionada ao produto de uma unidade de força por uma unidade de distância, 
e sua resultante deverá ser nula para considerar um corpo em equilíbrio. Este estudo tem como 
objetivo identificar os vários tipos de forças aplicadas em um corpo, dando ênfase ao estudo 
de corpos em equilíbrio estático, o que significa dizer que a força resultante que age em um 
corpo ou sistema é nula. Foi elaborada uma atividade prática para auxiliar o ensino da Estática. 
Na aplicação do projeto, os alunos foram divididos em grupos e cada grupo construiu uma 
maquete de modelo diferente, tais como: cadeira, mesa, balança, pontes etc. Os materiais 
utilizados são simples e de fácil aquisição, como madeira, fios, parafusos e cola. Tendo uma 
visão prática, os alunos aprofundaram os seus conhecimentos e foi possível tornar mais clara 
a ação das forças existentes em situações de equilíbrio estático. Os acadêmicos conseguiram 
visualizar a utilização desse recurso no ensino, assimilando partes teóricas dos conceitos de 
física na utilização prática, principalmente na importância de manter corpos em equilíbrio, o 
que representa uma prática comum da engenharia.
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Criado pelo Físico, Matemático e Filósofo francês Blaise Pascal (1623-1662), o Princípio de 
Pascal explica que os acréscimos de pressão ocasionados por uma força aplicada a um ponto 
da superfície de um líquido ideal, são transmitidos integralmente e uniformemente a todos os 
pontos do recipiente que o contém, pois, o fluido é pressionado em um ponto e se expande para 
outro. Então, tais forças aplicadas precisam ser diretamente proporcionais às áreas. O princípio 
de Pascal ou Lei de Pascal tem aplicação em todos os equipamentos que multiplicam forças e as 
transmitem a outro ponto. O trabalho realizado aliado a tal aplicação mostra a movimentação de 
um braço mecânico cuja mobilidade representa o estudo do potencial hidráulico na manipulação 
de outros corpos. Cada uma de suas articulações será movimentada por dois cilindros para 
demonstrar que a aplicação de força será proporcional à sua área. A força aplicada em um dos 
cilindros se transmite integralmente para o outro, realizando o movimento. O braço mecânico 
possui movimentos horizontais e verticais, bem como o de abrir e fechar da garra acoplada. 
Para a montagem foram integrados materiais acessíveis e conhecimento dos conceitos de 
física da mecânica dos fluidos. O projeto é constituído por sua estrutura principal em madeira, 
seringas, mangueiras, peças em PVC e de elementos para a fixação e acabamentos. O sistema 
de transmissão tem como elemento principal a água corada em vermelho, que demonstra o 
movimento ocasionado pela aplicação da força na tubulação de PVC. Desenvolvemos um sistema 
hidráulico que cria movimentos horizontais e verticais, capazes de realizar o levantamento e 
movimentação de objetos com base nos conceitos de hidrostática aliado à sua aplicação prática 
na engenharia.
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BONIfICAÇÃO POR PERfORMANCE: METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
PARA A EMPRESA TRANSDIARIO EXPRESS

Lucia Carolina Nunes
nunescarol12@gmail.com

Charles Roberto Hasse
charles@unidavi.edu.br

O presente trabalho apresenta através de uma pesquisa bibliográfica aplicada, de caráter 
avaliativo e abordagem qualitativa a importância da gestão estratégica de pessoas e medição 
de desempenho operacional para a obtenção de vantagem competitiva na empresa Transdiario 
Distribuição e Transportes Ltda. localizada na cidade de Rio do Sul, SC. Este trabalho tem 
como objetivo desenvolver uma proposta de bonificação por performance através da criação 
de indicadores de desempenho operacional e da qualidade, bem como o dimensionamento de 
metas mensuráveis e tangíveis aos colaboradores. A remuneração estratégica visa fortalecer o 
elo entre funcionário e organização através do conjunto de esforços em remunerar de forma 
diferenciada o funcionário, na Transdiario essa diferenciação ocorrerá através do desempenho 
individual, que será mensurada através dos indicadores de desempenho que representam de forma 
quantificavel o desempenho operacional. Conclui-se que a empresa através de seus resultados 
busca retorno financeiro para providenciar novos investimentos, a satisfação permanente de 
seus clientes tendo sua lealdade através da contratação de seus serviços, promover benefícios 
à comunidade de modo geral e, principalmente, que seus funcionários tenham qualidade de 
vida, remuneração digna e sintam-se valorizados. Através da proposta de bonificação por 
desempenho busca-se equacionar a redução de custos com as horas extras e proporcionar uma 
melhora no salário da equipe. A Transdiario por ser uma empresa de distribuição que trabalha 
com demanda sazonal e cobrança de elevado nível de serviço por parte de seus clientes vê a 
proposta de bonificação por performance desenvolvida como grande diferencial em seu pacote 
de remuneração e valorização de seus motoristas.
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CIDADE DE RIO DO SUL/SC
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Criado pela Lei Orgânica nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN)  visa promover e assegurar o Direito Humano à Alimentação 
Adequada de acordo com os objetivos e metas da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. O Estado de Santa Catarina assinou sua adesão ao SISAN no ano de 2011 e desde 
então se empenha, por meio da implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar 
e Nutricional, para construir e executar o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, 
além de manter seus compromissos assumidos com a assinatura deste termo de adesão. Ao 
aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Governo do Estado de 
Santa Catarina trabalhou para estruturar os três componentes necessários deste Sistema para 
o surgimento do I Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. São eles: a Câmara 
Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, oficializada pelo decreto 435, de 15 de 
agosto de 2011; o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo marco legal é 
a Lei nº 12.911, de 22 de janeiro de 2004 e como terceiro componente a Conferência Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional. No estado de Santa Catarina já foram realizadas quatro 
conferências, tendo sido a última convocada pelo decreto nº 200, de 29 de abril de 2011. Por 
meio da adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional e comprometendo-se com 
a criação e implementação do I Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, o Governo do 
Estado de Santa Catarina visa melhorar a qualidade de vida daqueles que neste estado habitam, 
promovendo e garantindo o Direito Humano à Alimentação Adequada, conforme pautados no 
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plano Estadual de Segurança Alimentar, 
2014).
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EDUCAÇÃO CIENTÍfICA E TECNOLóGICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
PROCESSOS CIVILIZATóRIOS: ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS

Katia Regina Koerich fronza
katiaf@unidavi.edu.br

Os avanços da ciência e da tecnologia, ao longo da história, influenciaram e têm influenciado 
a vida em sociedade. Estes avanços têm sido responsáveis por uma série de mudanças: em 
nível social, econômico, político, ambiental e cultural. Tanto a ciência quanto a tecnologia 
são propulsoras de desenvolvimento e de evolução da humanidade. Diante dessas afirmativas, 
faz-se necessária a discussão de quais consequências este movimento traz para a sociedade, de 
como essas questões são abordadas na Educação Científica e Tecnológica - ECT. Nesse sentido, 
meu objetivo, baseada especialmente em Bazzo, é discutir questões relacionadas aos aspectos 
civilizatórios contemporâneos da Ciência e Tecnologia, considerando o contexto da Educação 
Tecnológica. Apresento uma abordagem conceitual e contextual sobre ciência, tecnologia e 
sociedade e discuto aspectos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos, onde dialogo com 
os autores (referencial teórico). Abordo questões relacionadas a não neutralidade, envolvimentos 
e imbricações da ciência e tecnologia, seus impactos a curto, médio e longo prazo. É importante 
perceber se há relação, influência e (des)preocupação com questões sociais, mas também 
identificar a existência de grupos organizados que discutem e propõem alternativas com fins 
de transformar a realidade da ECT. Temas como tecnofilia e tecnofobia são fundamentais nessa 
discussão a fim de ressaltar a importância da visão crítica sobre esses aspectos e a reflexão sobre 
a sociedade, o consumismo e a ponderação na utilização de aparatos científicos e tecnológicos. 
Estabeleço o diálogo amparada na categoria: Sobre os avanços científicos, tecnológicos e 
suas repercussões sociais, nas perspectivas reduzida (PR) e ampliada (PA), baseadas Auler e 
Delizoicov (2001). A PR denota uma visão cumulativa, linear e rígida, no tocante à Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. A PA busca perceber as compreensões críticas acerca de conceitos de 
ciência, tecnologia e sociedade, a relação entre avanço científico e tecnológico e repercussões 
sociais. Vivemos o enfrentamento do desafio de equilibrar paradoxos extremos. De um lado, a 
ciência e a tecnologia avançando para desvelar possíveis dúvidas que ainda existam na natureza 
e produzindo artefatos que atendam a vida de todos os seres humanos, independentemente de 
classe ou posição social. De outro, as inconsistências decorrentes dos reflexos que todos esses 
avanços podem deixar como marcas: consumismo exacerbado, falta de ética, esquecimento 
do outro, poder desmedido, desrespeito, irresponsabilidade, descomprometimento. Nesse 
sentido há necessidade de perceber a tríade: ciência, tecnologia e sociedade de forma unívoca, 
voltada para o processo civilizatório. Isto é, que temos que cuidar para não ficarmos a mercê 
da tecnologia e da ciência, tampouco tornarmo-nos meros objetos da técnica ou ficarmos na 
dependência dos avanços tecnológicos. Isso importa conciliar aspectos científicos, tecnológicos 
e sociais que corroborem a minimização das adversidades sociais e contribuam na busca de 
mais ética, solidariedade e emancipação humana.

Palavras-chave: Educação Científica e Tecnológica. Ciência, Tecnologia e Sociedade. Aspectos 
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O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE

Andreia Pasqualini Blass
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Olimpio Andre Blass
andreblass@hotmail.com

Com o surgimento de novas ferramentas de trabalho, a qualidade passou a ser indispensável 
nas organizações. Segundo Paladini (2004), na revolução industrial as empresas vinham 
crescendo de forma desordenada, porém a abordagem clássica da administração destacou-se 
em duas correntes: a administração cientifica (Taylor) e o enfoque anatômico (Fayol) foram 
uma das principais contribuições, entre outras, para a formulação do modelo global de gestão 
da qualidade. O movimento da administração cientifica utilizou-se de algumas noções básicas 
que dão sustentação aos mecanismos de gestão, são eles: A ideia de que o homem é um ser 
essencialmente racional. A primeira fase da qualidade restringia-se à inspeção, onde a qualidade 
era focada no produto. A 2ª fase é considerada a do controle estatístico, onde a qualidade se 
voltou ao processo. A 3ª fase se caracterizou pela garantia da qualidade onde a qualidade se 
focava no sistema. A 4ª fase é considerada a era da gestão da qualidade total, onde é a mais 
abrangente de todas e engloba a garantia da qualidade, o controle estatístico da qualidade e a 
inspeção. A necessidade de um novo olhar na qualidade se deu no Ocidente após os esforços 
de recuperação de mercado requeridos por grandes empresas americanas, em meio à invasão 
de produtos japoneses no final da década de 70. Segundo Paladini (2004) a qualidade sofre 
alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, trata-se de um processo evolutivo. Essa seria 
a componente “temporal” do conceito. Desta forma pode-se observar que a qualidade sofreu e 
sofrerá modificações conceituais para aprimorar e atender as necessidades dos envolvidos.
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O PAPEL DA EXPORTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE 
DO ITAJAÍ
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No trabalho desenvolvido foi verificado as situações das empresas exportadoras de cada 
município da região, seu produto, sua quantidade e o destinatário final do produto. Assim, 
pode-se verificar o desenvolvimento em torno das cidades, com o crescimento de empresas 
e consequentemente do município. Com esses dados foram elaborados quadros descritivos 
apresentando a real situação de cada município exportador. Verificou-se ainda, o desenvolvimento 
das cidades com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o desenvolvimento das 
empresas e seu eventual crescimento. A presente pesquisa se caracteriza como descritiva e 
documental, tratando-se ainda de bibliográfica, exploratória. Quanto à abordagem do problema, 
é quantitativo. Para localizar a relação de empresas exportadoras da região utilizou-se a base de 
dados do governo, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 
onde encontrou-se várias fontes de comércio exterior no estado, e assim sendo utilizou-se para 
obter-se a exportação de cada cidade do Alto Vale do Itajaí, através das principais cidades 
exportadoras e seus índices. Para o desenvolvimento utilizou-se o mesmo processo de dados, 
só obtiveram-se outras fontes, acessadas pelo site do Ministério da Fazenda, localizaram-se os 
dados, construiu-se tabelas e comparou-se as mesmas. A região do Alto Vale do Itajaí concentra 
empresas com expressivo grau de exportações, com isso optou-se pelos quadros para melhor 
expressar e facilitar o entendimento dos leitores. O Alto Vale possui 28 cidades, mas nem todas 
possuem empresas que exportem seus produtos. Foram selecionadas somente as que exportaram 
no ano de 2005 porque é o ano do início da fonte de dados e, no ano de 2014, que foi o último 
ano completo. E, os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foram 
do ano de 2000 e do ano de 2010, pois a pesquisa só acontece a cada 10 anos. Sendo assim, os 
dados de exportações de 2005 correspondem ao IDHM de 2000 e os de 2014 correspondem a 
2010. Com todos os dados obtidos pode-se destacar que fica evidente a cidade de Rio Do Sul 
como o centro da atenção do Alto Vale que possui grandes empresas, onde entra o fator de 
exportação como o IDHM que eleva a cidade e oferece ao investidor trazer suas empresas.
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PROPI - BRASIL, SISTEMA PARA CATALOGAÇÃO DE PESQUISAS E 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA
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magnani_filipe@hotmail.com
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A principal ideia da ferramenta PROPI é catalogar todas as pesquisas, empresas e ações de 
inovação em administrações públicas e privadas para se obter informações fáceis, ágeis e 
seguras. Para Drucker a inovação “é o instrumento específico dos empreendedores, o processo 
pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um 
serviço diferente”, como isso se pode encontrar várias possibilidades de inovar, aquelas que se 
referem a inovações de produto ou de processo são conhecidas como inovações tecnológicas. 
Existem ainda outros tipos de inovações que  podem se relacionar a novos mercados, novos 
modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais, ou até mesmo outras fontes 
de suprimentos. Alguns autores argumentam que uma inovação pode ser uma nova ideia, 
uma nova prática ou também um novo material a ser utilizado em um determinado processo. 
Desta forma, pode-se visualizar a inovação em diferentes naturezas, que podem ser refletidas 
em esquemas classificatórios, diferenciando-se entre inovações administrativas e técnicas 
tais como as inovações no trabalho organizacional, inovações em produtos e inovações em 
processos. Neste sentido a economia digital preconizada por TAPSCOTT formou-se a partir da 
evolução e difusão da computação eletrônica e das redes de computadores. As tecnologias de 
“Electronic Data Interchange” (EDI) permitiram a integração da cadeia de suprimentos trazendo 
expressivo aumento de eficiência nos negócios verticalmente entre as organizações. A expansão 
da Internet permitiu o surgimento do e-commerce ou comércio eletrônico, que significa o canal 
de vendas entre as organizações e os consumidores por meio eletrônico. Contudo, a aplicação 
destas tecnologias para a formação de organizações virtuais ainda esbarra na questão cultural da 
gestão de cada organização, bem como no conhecimento destas possibilidades e da necessidade 
de fomento para o estabelecimento destas parcerias. Isso permitiu o surgimento do conceito de 
“Organização Virtual” que consiste em um conjunto de organizações que cooperam utilizando 
ferramentas de gestão tais como os sistemas baseados em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TICs). O conceito está relacionado, portanto, à cooperação interorganizacional; 
à integração vertical e horizontal, à economia digital e finalmente às próprias teorias que 
se desenvolveram a respeito das organizações virtuais. Com a pesquisa se espera, além da 
obtenção de dados científicos sobre a situação da inovação em empresas públicas e privadas, 
iniciar ou gerar uma dinâmica de desenvolvimento regional ao se potencializar as parcerias 
entre organizações públicas e privadas de diferentes setores no Alto Vale do Itajaí.
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PROVE - GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL SEGUNDA fASE
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O PROVE é um software web que fornece dados sobre universidades, pesquisadores, empresas, 
órgãos públicos e outros que desenvolvam trabalhos em governo eletrônicos voltados para 
administração em gestão pública, juntamente com o seu georreferenciamento facilitando 
a localização para o seu usuário. No Brasil existem diversas empresas de administração em 
gestão pública, porém não existe algum software capaz de demonstrar quais são e onde estão 
localizadas estas empresas. Com o avanço da tecnologia a população mundial busca cada 
vez mais comodidade e facilidade em suas pesquisas. Este fato traz consigo a necessidade 
da sociedade possuir um software capaz de demonstrar georreferenciadamente a localização 
das organizações com governo eletrônico e os grupos de pesquisa da área. A pesquisa aponta, 
portanto, um software capaz de catalogar grupos de pesquisa, empresas e ações de governo 
federal, estadual e municipal na área de governo eletrônico. A popularidade da tecnologia entre 
a sociedade tem se tornado tema para muitos estudos e debates por envolver o desenvolvimento 
econômico e cultural de cada região. Quando governos lançam suas formas eletrônicas, estes 
se inserem na comunidade tecnológica ampliando os temas de pesquisa. O governo eletrônico é 
um meio benéfico para os cidadãos, pois possibilita o rápido acesso às informações do governo, 
demonstrando maior transparência para as contas públicas. Nesta fase do projeto foi retificada a 
interface do PROVE Brasil, adaptando ao usuário, tornando a interface mais nítida removendo 
itens que antes poluíam a visualização da página. Para localizar projetos envolvidos utilizou-se 
da plataforma do CNPq como ferramenta de busca. A mesma permitiu a localização de projetos 
em nível nacional, que abordassem o tema ou contribuísse de alguma forma para a discussão 
do mesmo. A busca por organizações envolvidas partiu da mesma premissa, onde através de 
plataforma pública foi possível encontrar empresas que já prestaram serviço para algum órgão 
público. A plataforma utilizada foi a do Portal do Governo Eletrônico, que de acordo com o 
site, “tem como princípio a utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de 
serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções governamentais”. Governos 
e grupos de pesquisa devem se unir na busca pelo aprimoramento dessas tecnologias para trazer 
maior conforto e comodidade aos seus usuários. Propõem-se conduzir futuros estudos, pois, 
para este trabalho, será necessária a continuidade da pesquisa atual para poder-se continuar o 
trabalho, observando que ainda há dados não cadastrados e pode-se cadastrar áreas públicas 
que já detém desenvolvimento na área de gestão pública e governo eletrônico ao qual cresce 
exponencialmente e, principalmente, oferecer aos contribuintes cada vez mais comodidade.
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As questões referentes à qualidade são bastante complexas. Todas as pessoas têm uma noção 
intuitiva do que é qualidade e desta forma dentro das organizações podem ocorrer desvios 
conceituais. Segundo Paladini (2004), o conceito correto de qualidade envolve muitos aspectos 
simultaneamente, ou seja, uma multiplicidade de itens. Essa seria a componente “espacial” do 
conceito. Outra questão é que a qualidade sofre alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, 
trata-se de um processo evolutivo. Essa seria o componente “temporal” do conceito. Dentro de 
organizações de saúde onde a complexidade está diretamente ligada às suas operações a gestão 
da qualidade é imprescindível. A norma ISO 9001, que é um conjunto de normas de padronização 
para um determinado serviço ou produto, pode estar contribuindo para o processo de gestão de 
qualidade hospitalar. Numa economia onde a competitividade é acirrada e onde as exigências 
são cada vez mais crescentes, as empresas dependem de sua capacidade de incorporação de 
novas tecnologias de produtos, processos e serviços. A competição internacional entre as 
empresas eliminou as tradicionais vantagens baseadas no uso de fatores abundantes e de baixo 
custo. A normalização é utilizada cada vez mais como um meio para se alcançar a redução de 
custo da produção e do produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade (ABNT). O fator 
chave para o sucesso na implantação da gestão da qualidade é o comprometimento de todos 
e, a partir de programas bem estruturados, pode-se obter êxito nas operações hospitalares. No 
Brasil, alguns hospitais estão buscando a excelência em seus atendimentos e certificando as 
instituições.

Palavras-chave: ISO 9001. Qualidade. Gestão.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

311 
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As startups são empresas que se caracterizam por serem inovadoras, incertas, extremamente 
tecnológicas e com visão de futuro. Uma startup é uma organização formada para a busca de um 
modelo de negócios escalável e repetitivo (BLANK, 2011). Embora algumas definições possam 
variar em alguns aspectos específicos, o conceito que predomina é mesmo o de uma empresa 
em desenvolvimento, com pouca ou nenhuma experiência de mercado, voltada para a geração 
de ideias inovadoras com um futuro muito promissor. Startups não existem apenas visando 
lucro ou fabricação de produtos/fornecimento de serviços, e sim para aprender a desenvolver 
um negócio sustentável. São empresas de base tecnológica (mas não somente), as quais surgem 
com produtos/serviços em busca de um modelo de negócio escalável, mantendo o baixo custo 
em um ambiente de incertezas (QUEIROZ, 2011). Um dos maiores desafios para quem quer 
dar início a uma startup é a busca por mão de obra, seja ela visando a transformação social 
ou mesmo um negócio promissor. E, é aí que o papel da engenharia entra, nos desafios. São 
os engenheiros que irão desenvolver projetos, softwares, a implementação de tecnologia nas 
startups. Atualmente, as startups vêm crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Tais empresas 
estão caminhando na contramão da crise e atraindo olhares de investidores. A tendência é que 
essas empresas se desenvolvam cada vez mais, como uma possível saída da crise econômica 
atual. Afinal, com o período de crise é necessário ser criativo,  e criatividade é o que não falta 
nas startups. E, as universidades tem o papel de estimular essas empresas. Tudo começa ainda 
na graduação incentivando a criatividade, estimulando parcerias e bens comuns. Ideias como 
o Facebook e Microsoft saíram de universidades. A Unidavi parte do princípio de estimular os 
alunos com matérias como empreendedorismo, planejamento estratégico, dentre outras tantas 
que incentivam o pensamento criativo e crítico em relação à criação de empresas. Centros como 
o GTEC e LIN que vêm para agregar essas ideias de empreender e de criar algo novo que seja 
importante e que desenvolva a economia local. O presente trabalho foi desenvolvido através de 
pesquisas, leituras de artigo e bibliografias.
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“A Comunicação Estratégica de Brian Epstein na Construção da Imagem dos Beatles” propõe 
uma discussão acerca das atividades desempenhadas por Brian Epstein à frente e também nos 
bastidores do quarteto britânico, consolidado em 1960 para os anos e décadas seguintes como o 
Fab Four, os Beatles. Epstein atuou oficialmente como empresário da banda, contudo, estudos 
mencionam a participação dele em diferentes esferas da carreira dos Beatles, sendo uma delas 
a interface com a imprensa e sua atuação junto à mídia estadunidense, principal canal para a 
difusão da invasão britânica no continente americano. A base da pesquisa bibliográfica utilizada 
consiste em material biográfico sobre a banda e Epstein para identificar as relações entre ele 
e a mídia, além de teorias acerca da Assessoria de Comunicação e Estudos Culturais. A partir 
das características e funções da Assessoria de Comunicação Integrada busca-se evidenciar a 
atuação de Epstein enquanto um gestor de comunicação estratégica, responsável pela construção 
de imagem dos Beatles. O trabalho traz em seu início uma contextualização sobre a história 
da banda, apontando quais os motivos que os tornam grandes lendas e um marco histórico 
não apenas para a música, mas para a indústria cultural, durante um período paradoxal, em 
que nasciam os movimentos contraculturais. Tendo os Beatles como, também, um fenômeno 
midiático, esta pesquisa teve como principal objetivo analisar tal trajetória sob a perspectivas da 
assessoria de comunicação, identificando quais teriam sido os mecanismos e métodos utilizados 
por Brian Epstein, o grande mentor da banda. O método utilizado para o desenvolvimento deste 
estudo foi o dos Estudos Culturais, que caracteriza-se, principalmente, pelo questionamento 
constante, mostrando como a pesquisa do referido tema pode ser uma fonte inesgotável para 
a acadêmia. Epstein de fato se apresenta com a figura de um assessor, mas através do trabalho 
pode-se perceber que seu papel foi ainda mais além.
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Esse artigo é resultado da leitura de livros da disciplina Teorias do Jornalismo realizado no 
curso de Jornalismo da Unidavi com os acadêmicos da quinta fase. Desta forma, foi optado por 
analisar uma rádio comunitária específica, sendo esta, a Rádio Mais FM localizada no município 
de Pouso Redondo, com o propósito de estudar e conhecer a maneira com que a programação é 
pensada para atingir as pessoas daquela localidade. O presente estudo apresenta ainda o conceito 
de rádio comunitária, programação, perfil dos comunicadores e a importância para a população. 
São objetivos relatar a importância das rádios comunitárias nas cidades em que estão inseridas, 
bem como, para a população; compreender o conceito de rádio comunitária e o conhecimento 
da regulamentação da lei; retratar por intermédio das entrevistas com os funcionários da Rádio 
Mais FM, a realidade da emissora e também dos comunicadores que nela atuam, destacar a 
programação e o diferencial para transmitir a informação à comunidade local. Este trabalho 
é resultado de pesquisas bibliográficas no livro: Rádio: o veículo, a história e a técnica, de 
Luiz Artur Ferrareto; publicações que servem de apoio, como a organizada por Ilza Girardi e 
Rodrigo Jacobus intitulada: Para fazer rádio comunitária com “C” maiúsculo; pesquisas no site 
do Ministério das Comunicações e entrevistas com a locutora da emissora. A partir do momento 
em que uma emissora comunitária veicula conteúdos de emissoras comerciais deixa de ser 
comunitária e passa a transmitir informações que, na maioria das vezes, não são de interesse 
comunitário. Através da pesquisa pode-se observar que a emissora estudada, Rádio Mais FM 
87,5, atua como rádio comunitária, tanto pela programação desenvolvida, como pelo modo com 
que as mensagens são veiculadas. Através de seleção das notícias a rádio tem a percepção do 
que é de interesse comunitário e, o que não é. Os comunicadores que atuam nessas emissoras 
também percebem a relevância do trabalho que desenvolvem para as pessoas dessa localidade. 
Concluindo-se assim, que uma rádio para ser comunitária é de extrema importância que as 
pessoas participem, questionem e expressem opiniões, para que se sintam representada pelo 
meio. Ressaltando-se que o acesso à comunicação é direito de todos. É, através das rádios 
comunitárias, que a população pode expressar suas ideias, ajudando ainda, a conservar os 
valores, tradições e costumes da localidade onde vive.

Palavras-chave: Rádio Comunitária. Comunidade. Democratização da Informação.
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A RÁDIO COMUNITÁRIA  COMO fERRAMENTA PARA A  EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE
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Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br

Trata-se de um estudo do Grupo de Pesquisa Políticas e Práticas em Saúde na linha de Educação 
e Comunicação em Saúde formado por acadêmicos e professores dos cursos de Graduação em 
Enfermagem e Jornalismo da Unidavi. Apresenta a Educação em Saúde como a possibilidade 
de aliar conhecimento com a utilização de mídias. A Educação em Saúde constitui-se em uma 
ferramenta que contribui para que as pessoas possam cuidar melhor de si e de seus familiares. 
Entre os objetivos estão promover a produção e veiculação de áudios direcionados para a 
Educação em Saúde, a fim de ampliar a disseminação da informação. No intuito de ampliar 
os espaços para Educação em Saúde criou-se o movimento “Saber Saúde”, composto por um 
elenco de programetes de áudio inserido na rádio comunitária de um município do Alto Vale 
do Itajaí. O material técnico-científico foi selecionado por membros do curso de Enfermagem 
e adaptado para a linguagem radiofônica por acadêmicos de Jornalismo. A elaboração das 
peças radiofônicas “Saber Saúde” foi dividida em quatro etapas: produção textual; produção 
das vinhetas de abertura e encerramento; gravação das locuções e edição dos conteúdos. A 
produção e locuções foram realizadas por professores e acadêmicos (bolsistas e voluntários) 
do Jornalismo. A gravação e edição do material contou com a colaboração da equipe da Rádio 
Educativa Universitária Unidavi FM. Na produção do “Saber Saúde” optou-se por inserir 
elementos sonoros visando o potencial expressivo que os mesmos representam. Tais elementos 
sugerem imagens multissensoriais ao ouvinte e são representados por meio da associação do 
texto e sua relação com a performance da voz; dos efeitos sonoros; da trilha musical; do silêncio 
e, ainda, do tratamento técnico (gravação, mixagem e efeitos de pós-produção) aplicados às 
peças radiofônicas. Em tempos onde a mídia se faz presente entre as famílias, entende-se que 
seja esse um recurso que favorece a comunicação e a implementação da Educação em Saúde 
nas comunidades. As rádios comunitárias são muito próximas da população e servem como 
ponto de referência para a divulgação de informações. Conclui-se, ainda, que a produção dos 
materiais radiofônicos utilizados nesse projeto, além de contribuir com ações de ensino, pesquisa 
e extensão, incentiva o potencial criativo dos acadêmicos, enquanto autores, e os aproxima da 
comunidade.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Mídia. Comunicação.
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ANÁLISE DO JORNALISMO ON-LINE POR MEIO DA SEMIóTICA  - SITE 
RBA TV

Juliete Regina Tambosi
tambosi.july@yahoo.com.br

Historicamente o Jornalismo ocupa-se do processo de comunicação, a quantidade de mídias 
disponíveis na atualidade faz com que a atração do leitor/espectador seja fundamental para o 
processo de fidelização. Neste contexto, a expressão visual é tão necessária para a compreensão 
da informação quanto a organização do conteúdo. A parte de design está diretamente ligada 
ao complemento de informação, do conteúdo apresentado. Por isso, se destaca a importância 
do estudo e uso da semiótica, que é a ciência dos símbolos. O objetivo é salientar como cada 
elemento, usado no projeto gráfico, terá uma função na ideia que se busca transmitir. O artigo 
usa como ponto de estudo o site de notícias da emissora RBA TV, do Alto Vale do Itajaí (Rio 
do Sul). A partir do dia 07 de dezembro de 2010 a emissora regional passou a contar com 
o endereço online, www.rbatv.com.br, e desde então realizou mudanças de layout visando 
aperfeiçoamento. As alterações da interface, dentro do período de estudo, tiveram base na 
semiótica e foram analisadas no presente artigo. Importância do estudo: a informação corre 
por vários meios, e todos os que fazem uso da parte visual precisam hoje planejar a questão 
da aparência. No caso dos sites e portais de notícias, esse planejamento vai corroborar para o 
tempo de permanência do visitante, e pode ser decisivo também no retorno dele ao site, além 
de poder criar o hábito de visita. A navegabilidade é quase tão importante quanto os conteúdos 
disponibilizado. Quando se fala em notícias on-line, logo se pensa em informações rápidas e de 
fácil acesso. E, por isso, através da semiótica se entende como os sinais “falam”, como cores e 
formas podem ser fundamentais junto ao mundo do Jornalismo.

Palavras-chave: Semiótica. Jornalismo. Online.
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COGNITIVAS: 13 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 
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Há 13 anos o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) 
abriga um grupo de pesquisa que tem contribuído para o desenvolvimento científico da região. 
Formado em 2003, por iniciativa do professor Doutor Nivaldo Machado, o Grupo de Pesquisa 
em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas reúne professores, acadêmicos e pesquisadores de 
diversas universidades brasileiras e internacionais, além dos próprios graduandos e egressos da 
Unidavi, sendo hoje liderado pelo professor fundador Nivaldo Machado e pelo professor Doutor 
Luiz Henrique de Araújo Dutra (UFSC). Atualmente o grupo é integrado por 39 pesquisadores e 
46 estudantes-pesquisadores cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil junto ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e possui cinco linhas 
de pesquisa: a) Aprendizagem e Cognição, b) Epistemologia das Neurociências e Neuroética, 
c) Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas, d) Neurofilosofia e Filosofia do Cérebro e e) 
Psicologia Evolucionária e Neurociências. A equipe assume caráter multidisciplinar, agregando 
pesquisadores e estudantes de diversos cursos como Filosofia, Psicologia, Direito, Educação 
Física e Jornalismo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal avaliar as atividades 
desempenhadas pela equipe em mais de uma década de pesquisa. Busca-se alcançar tal objetivo 
através de uma pesquisa exploratória, do tipo descritiva e documental, por meio dos registros 
de pesquisas realizadas pelos membros e participação em eventos científicos, discussões 
disponíveis no blog Filosofia da Mente e Cognição (filosofiadamenteecognicao.blogspot.com.
br), atas das reuniões, publicação de trabalhos, entre outros indicadores. O exame do percurso 
do grupo não se esgota com o presente trabalho, no entanto, é possível afirmar que as atividades 
desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas têm sido 
fundamentais para a formação científica dos estudantes da região do Alto Vale do Itajaí. Haja 
vista que os grupos de pesquisa são pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer 
Instituição de Ensino Superior (IES) do país, os trabalhos produzidos no grupo de pesquisa 
estudado são fundamentais para a consolidação do que preconiza o Ministério da Educação 
para a educação superior no Brasil, desde 2012: a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 
da extensão. Sendo assim, confirma-se que as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa 
em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas têm sido essenciais para a formação de futuros 
pesquisadores e renovação da comunidade científica atuante no Centro Universitário e na região.
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JORNALISMO DIGITAL: O MUNDO DA INfORMAÇÃO ONLINE

Tainá Caroline Schmitz
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Sônia Regina da Silva
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Deise Bilinski
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Este artigo teórico é resultado de uma leitura de livros da disciplina Teorias do Jornalismo 
realizado no curso de Jornalismo da Unidavi com os acadêmicos da 5ª fase. Desde a invenção 
da World Wide Web a rede não para de crescer e inovar. Tanta tecnologia afeta também a vida e 
a rotina de muitos profissionais, principalmente jornalistas. Mostrar aos profissionais dos meios 
de comunicação quais os melhores métodos de escrever na rede e sua base histórica; apresentar 
os primeiros navegadores; explicar de que maneira os testes de usabilidade são realizados; 
apontar como tornar um site acessível; destacar quais os erros mais comuns ao escrever na 
rede; dar dicas e sugestões e citar exemplos de sites jornalísticos são alguns dos objetivos. Este 
trabalho é resultado de pesquisas bibliográficas em livros e teve como principal instrumento 
teórico a autora Pollyana Ferrari. Também foi utilizado um artigo e documentário online. Pode-
se perceber que a internet passou por grandes mudanças e tende a continuar a crescer. Assim 
como na web, os veículos de comunicação também devem evoluir cada vez mais e acompanhar 
esse avanço tecnológico. A “Guerra dos Navegadores” proporcionou um grande avanço na 
rede mundial de computadores. Os testes de usabilidade são essenciais para quem pretende 
tornar o site acessível. A partir desses experimentos é possível torná-lo agradável e útil para os 
usuários. Com algumas dicas e sugestões sobre como escrever na rede, pode-se observar que 
trabalhar com o jornalismo digital não é algo difícil, mas é preciso tempo, compreender o meio 
e, principalmente, gostar do que se faz.

Palavras-chave: Jornalismo. Como Escrever na Rede. Base Histórica da Web.
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JORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DAS NOTÍCIAS
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa científica realizada na disciplina Teorias do 
Jornalismo ministrada no curso de Jornalismo da Unidavi. São apresentadas as teorias que 
influenciam no contexto das matérias jornalísticas, como: Teoria do Espelho; Gatekeeper; 
Organizacional; Ação Política; Construcionista; Estruturalista e Interacionista. Essas teorias 
têm como objetivo explicar o porquê das notícias serem como são. Neste estudo encontra-
se também o surgimento do Jornalismo e o processo de aceitação perante a sociedade como 
profissão. São objetivos: entender as teorias do jornalismo na produção das notícias; compreender 
a origem do jornalismo e sua importância na sociedade, bem como a influência da mídia no 
pensar das pessoas. Sendo que, no desenvolvimento textual é apresentado: o que é Jornalismo; 
Jornalismo da democracia; o quarto poder; o novo Jornalismo; a profissão, Jornalismo é ou não 
profissão; teorias do Jornalismo e produção das notícias. Este trabalho é resultado de pesquisas 
bibliográficas em livros, sendo: Teorias do Jornalismo - porque as notícias são como são, de 
Nelson Traquina; Teorias da Notícia e do Jornalismo, de Jorge Pedro Sousa e o artigo online: 
O dialogismo no gênero discursivo notícia, de Sonia Aparecida Lopes Benites e Dora Rosa da 
Silva. Pode-se observar que essas teorias explicam o que acontece no mundo da informação. 
Essas bases teóricas estão presentes em muitos fatos do cotidiano. Fatos estes que, por vezes, 
são censurados por uma interpretação errônea do público, que desconhece o que se passa por 
trás de apenas divulgar uma notícia. Hoje a comunicação é inevitável na vida das pessoas e o 
público está cada vez mais entrosado e dependente da informação e dos meios de comunicação. 
Sendo importante o desenvolvimento do diálogo entre as pessoas, o que é indispensável para a 
construção das notícias.
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O presente artigo aborda a construção da imagem do Jornalismo brasileiro através das 
influências com que ele sofreu ou se beneficiou ao longo de sua história. O objetivo é 
analisar esse aculturamento vindo das práticas norte-americanas e sua relação com a prática 
efetiva dos profissionais da área hoje. Tal abordagem se justifica à medida que percebe-se os 
constantes problemas presentes nesses procedimentos, como a falta de debates e publicações 
dedicadas a desenvolver uma metalinguagem e o abandono da autocrítica por meio dos 
veículos de comunicação. Este artigo tem por objetivo debater as fundações ideológicas a que, 
historicamente, estiveram sujeitos os ideais do Jornalismo brasileiro, bem como contribuir 
para discussões sobre os formatos do Jornalismo entre acadêmicos, pesquisadores e demais 
profissionais envolvidos na área; servir como fonte bibliográfica para outros estudos que possam 
acrescentar ao tema; e servir como ponto de partida para outros questionamentos a respeito da 
prática jornalística que mereçam ganhar novos enfoques. Essa pesquisa baseou-se em diversas 
obras sobre Comunicação Social e ainda em estudos realizados por pesquisadores brasileiros 
acerca da metodologia empregada nas mais diversas publicações nacionais. Entretanto, levou-
se em consideração que a simples comparação de um diário brasileiro com um norte-americano, 
por exemplo, não representa a totalidade do Jornalismo empregado pelos veículos. Ao levantar 
o debate em que o presente trabalho está fundamentado, esbarra-se em uma pergunta destacada 
por muitos estudiosos, brasileiros e estrangeiros, ao longo do tempo. É este questionamento 
responsável por encaminhar o andamento da pesquisa bibliográfica. Tomando como base os 
registros conhecidos da história da imprensa brasileira e de como a incorporação dos valores 
internacionais se deu no Jornalismo impresso, essa pesquisa foi desenvolvida em cima de várias 
questões teóricas. Pode-se avaliar a influência das interferências internacionais, primeiramente 
europeias e logo depois norte- americanas, e se elas persistem na construção do estilo brasileiro 
de Jornalismo até os dias atuais. Ao discutir teoricamente sobre o Jornalismo empregado nesses 
países, foi possível identificar características predominantes. Assim, é possível entender como 
o jornalista fica em meio a esse cenário e como seu trabalho pode ser afetado.
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O artigo traz de uma forma simples e objetiva diversas dicas para jornalistas e, demais pessoas 
que têm interesse em exercer a profissão. Apresenta os desafios enfrentados no dia-a-dia 
desses profissionais e como lidar com as novas tecnologias aliadas ao jornal impresso e diário. 
Também, responde à problematização: se ainda é possível fazer um bom jornal diário, sendo 
que o autor pesquisado prova que sim, bastando força de vontade e criatividade. O objetivo 
deste trabalho é responder a diversas perguntas complexas do que é fazer um jornal diário: o 
que pode-se encontrar no jornalismo impresso atualmente; como funciona a rotina de trabalho 
de jornalistas e quais as suas funções e deveres, ou seja, conscientizar a sociedade sobre a 
importância do bom jornalismo e de um jornal impresso enquanto instrumento de transformação 
e de opinião. Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica que teve como 
principal referência o livro: “A arte de fazer um jornal diário”, de Ricardo Noblat. A obra de 
Noblat traz de uma maneira simples e objetiva a visão do dia-a-dia da profissão e apresenta 
dicas de como enfrentar dificuldades e desafios na produção do jornal impresso. O autor orienta 
o jornalista a ter uma visão crítica da sociedade, ser bom de faro e buscar formação constante. 
Veículos podem passar por um processo de falência caso não se adaptem à atual forma de fazer 
jornalismo. É possível fazer um bom jornal diário seguindo algumas dicas do jornalista Ricardo 
Noblat ou de outras pessoas ligadas à área de comunicação. Também, é necessário arregaçar as 
mangas, ter boa vontade e muito estudo e criatividade para ser diferente dos jornais impressos 
concorrentes. Pode-se concluir que é preciso se atualizar para não perder espaço para outros 
meios e, com isso, nos próximos anos o jornal impresso se torne apenas uma relíquia em um 
acervo. A internet e as mídias digitais não acabaram com o rádio e sequer com a TV, assim, 
acredita-se que o jornal impresso e diário, apesar da baixa procura, também não terá seu fim. 
Para tanto, é necessário que seja modernizado, que jornalistas e proprietários de empresas de 
comunicação inovem suas práticas.
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Este trabalho é resultante de uma pesquisa bibliográfica baseada nos livros indicados na 
disciplina de Teorias do Jornalismo da 5ª fase do curso de Jornalismo da Unidavi. O estudo 
procura esclarecer quais fatores interferem no processo de construção de uma notícia, já que se 
sabe que a imparcialidade no fazer jornalístico não existe. Mesmo que o repórter tente fazer de 
sua narração o mais fiel relato da verdade, sempre haverá fatores, pessoais ou não, que façam 
recortes do relato real, tornando assim o produto final um material com alguma inclinação 
diferenciada do verdadeiro acontecido. A intenção do estudo foi entender por quais filtros as 
informações são submetidas antes de chegar ao público. Além disso, procurou-se: investigar os 
principais critérios a fim de responder a problemática da pesquisa; explanar quais as intervenções 
que sofrem uma informação; apresentar como são trabalhados os temas até chegarem ao produto 
final da notícia; elaborar o processo de construção da notícia; apresentar um melhor método 
para a seleção das informações. Desta forma, pretende-se responder a grande questão: o que 
influencia na construção da notícia? Para resolver esta indagação a pesquisa se baseou na leitura 
de livros e artigos científicos relacionados ao assunto. Dentre os autores estudados estão: Jorge 
Pedro Sousa, Nelson Traquina e Pamela Shoemaker. Através da análise do material pode-se 
concluir que existem seis principais constrangimentos que tornam uma notícia como ela é, aqui 
identificados por ações: pessoal, social, ideológica, cultural, do meio físico e tecnológico e 
histórica. No decorrer do estudo cada ação foi explanada e colocada à prova.
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INTERDISCIPLINAR NA fEIRA DO LIVRO DE RIO DO SUL/SC

Jeorgea Scarlatt Waltrick
je.waltrick@hotmail.com

Deise Bilinski
bilinski@unidavi.edu.br
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Este artigo apresenta a execução do Projeto Experimental: Sala de Imprensa realizado pelos 
acadêmicos do curso de Jornalismo da Unidavi. Resultado da parceria com a Fundação Cultural 
de Rio do Sul/SC. Foi desenvolvido durante a Feira do Livro, promovida entre os dias 08 e 13 
de setembro de 2015 e considerada o maior evento de Literatura do Alto Vale do Itajaí. Além 
da comercialização e lançamentos de livros a Feira promove uma programação artística variada 
com apresentações de música, teatro, cinema, contação de histórias, palestras e atividades de 
formação cultural e literária. Recebe um público de todas as faixas etárias e a entrada é gratuita. 
Entre os objetivos do Projeto estão: promover a vivência prática da atividade de Assessoria de 
Comunicação a fim de fazer com que o ambiente universitário sirva como fonte de reflexão 
entre a formação do jornalista, sua atividade profissional e o mercado de trabalho; oportunizar 
o contato real com o fazer jornalístico diário para aquisição de experiência, companheirismo, 
aprendizado e amadurecimento intelectual e profissional. Orientados por professores e 
divididos em pequenos grupos os acadêmicos tiveram o desafio de praticar o exercício da 
profissão e se revezar nas atividades de cobertura jornalística e fotográfica, atendimento à 
imprensa, organização de entrevista coletiva e atualização de conteúdo em sites e redes sociais. 
Também, com o apoio da Rádio Educativa Unidavi FM foram transmitidos flashs ao vivo e 
boletins informativos diários durante a programação da emissora. Para assimilar e aplicar 
conhecimentos teóricos e práticos foram envolvidas no Projeto Experimental as disciplinas de: 
Assessoria de Comunicação e Media Training; Jornalismo Especializado II (Cultura e Turismo) 
e Radiojornalismo I, bem como seus respectivos professores. As atividades ocorreram nos 
períodos matutino, vespertino e noturno durante seis dias consecutivos. Conclui-se que o Projeto 
Experimental demonstrou estar diretamente relacionado a técnicas, ações, comportamentos e 
linguajar do cotidiano da profissão. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem do Jornalismo deve 
se fazer entender para além dos limites da realidade das tarefas elementares do fazer jornalístico 
diário. Vê-se necessário superar as perspectivas superficiais do que seriam suas funções. O 
jornalista atua em um mundo complexo, se valendo de temas e tecnologias que avançam a 
cada dia. Assim, o Projeto Experimental Sala de Imprensa se propôs a apresentar o “real” ao 
acadêmico, sem deixar para trás a possibilidade do futuro jornalista perceber a complexidade 
das várias realidades que cercam o contexto social onde irá atuar.

Palavras-chave: Jornalismo. Projeto Experimental. Feira do Livro.
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TÔ A fIM DO TEU LIVRO: VEM PARA O TROCA-TROCA UNIDAVI - UM 
PROJETO PARA COMPARTILHAR  LEITURAS E CONHECIMENTOS

Sônia Regina da Silva
sore@unidavi.edu.br

Andreia Senna de Almeida da Rocha
andreias@unidavi.edu.br

Trata-se de um projeto de Extensão desenvolvido pelo Sistema de Bibliotecas e a Editora Unidavi, 
intitulado: “Tô a fim do teu livro: vem para o Troca-Troca Unidavi”. Com o envolvimento de 
acadêmicos do curso de Jornalismo da Instituição o projeto é parte integrante das atividades 
comemorativas ao Dia Nacional do Livro, 29 de outubro. A comunidade regional é convidada a 
integrar-se ao ambiente acadêmico e participar ao lado de estudantes, professores, funcionários 
e egressos da Unidavi, envolvendo desde a Educação Infantil até a Pós-Graduação. Entre os 
objetivos estão: promover a troca de livros como forma de compartilhar conhecimento e despertar 
o interesse pela leitura; estimular a construção do conhecimento; difundir o livro; divulgar o 
papel da Biblioteca e da Editora como instrumentos de democratização da informação; integrar 
a comunidade acadêmica e regional; incentivar a renovação do acervo pessoal e profissional; 
contribuir para a responsabilidade social, por meio de doação de livros não trocados.  Junto ao 
projeto foi criado um regulamento com a finalidade de estabelecer as regras da troca de livros 
que compreendem: gibis, didáticos e ou literatura. O recebimentos dos livros a serem trocados 
é realizado pelo Sistema de Bibliotecas no mês de outubro. O participante recebe o cupom 
vale-troca no ato da entrega do livro. Durante datas e horários, previamente informados, são 
montadas bancas em espaço acessível de modo que os participantes possam escolher o material 
a ser trocado. São aceitos para troca, livros novos e usados, desde que apresentem bom estado 
de conservação. Cada livro equivale a 01 (um) vale-troca e este somente poderá ser trocado uma 
única vez. Livros didáticos são trocados por didáticos, literatura por literatura, gibis por gibis. 
Os didáticos devem ser editados a partir de 2010. Não são aceitos livros político/partidários; 
religiosos; pornográficos; dicionários, lista de endereços e telefones; guias, teses; dissertações; 
enciclopédias. O projeto possui apenas fins culturais e não é permitida nenhuma forma de 
comercialização. Os livros não trocados não serão devolvidos. O participante que não efetivar a 
troca nos dias determinados estará, automaticamente, doando o livro para entidades beneficentes 
da região do Alto Vale do Itajaí, a serem definidas e divulgadas pelos organizadores. Ainda, para 
fins de doação, cupons não trocados podem ser depositados em urna especial disponibilizada 
no local e data da realização do projeto. Na primeira edição, realizada em novembro de 2015, 
foram trocados 496 exemplares. Outros 124 livros foram disponibilizados para doações ao Lar 
Beneficente João 3:16, de Braço de Trombudo e ao Abrigo Mão Amiga - AMA, de Ituporanga. 
Buscar-se-á realizar o Projeto anualmente e sempre no mesmo período, entre outubro e 
novembro, como forma de integrá-lo aos demais projetos extensionistas da Unidavi.

Palavras-chave: Livro. Leitura. Troca-Troca de Livros.
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WEBTV NO JORNALISMO DIGITAL: UMA ANÁLISE DA TV fOLHA

Renata Bomfim Oliveira
reh.bomfim@hotmail.com

Lívia de Souza Vieira
liviasvieira@uol.com.br

O trabalho “WebTV no Jornalismo Digital: uma análise da TV Folha”, apresentado pela 
pesquisadora Renata Bomfim Oliveira para a conclusão no curso de Comunicação Social/
Jornalismo e orientado pela professora e mestre, Lívia de Souza Vieira, no Instituto Superior 
e Centro Educacional Luteano Bom Jesus/Ielusc, em dezembro de 2015, buscou estudar 
os processos de construção da ‘televisão fora da televisão’, que migra para a internet e se 
caracteriza como webTV. A internet é um meio genuinamente audiovisual. Em se tratando de 
aparato tecnológico, hoje muita informação está nas redes divulgadas por esse meio. Por mais 
que a internet seja uma mídia de rápida dissenimação de notícia, mesmo assim o rápido não é 
sinônimo de qualidade. Com isso, a TV Folha constrói a webTV não por meio da velocidade 
de chegar o que se produz em tempo recorde para os internautas, mas em chegar no tempo 
necessário para que se tenha todas as informações possíveis. Com isso, o objetivo do trabalho foi 
analisar os bastidores e os processos de produção da TV Folha para entender como se estrutura 
a linguagem do webtelejornalismo na internet, sem exercer comparação com outros modelos de 
webTV e muito menos com a rotina de uma redação de televisão, mas pontuar o crescimento 
e apresentar algumas mídias que já contam com editoria voltada para o audiovisual. Para isso, 
a pesquisadora foi a campo e aplicou duas metodologias de pesquisa: observação participante 
e entrevista em profundidade. O objeto empírico deste trabalho desconstrói os padrões de se 
fazer televisão e cria, no audiovisual, um produto que se mescla com características de cinema 
e televisão.

Palavras-chave: Convergência. webTV. TV Folha.
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(RE)PENSANDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL A PARTIR DA ANTROPOLOGIA

Bárbara Luiza Dalpiaz
luizabarbaradalpiaz@unidavi.edu.br

Gabriela Cristina Krueger
gabrielakrueger@hotmail.com

Juliani Rafaelli
julyrafaelli@hotmail.com

No trabalho proposto pela disciplina de Antropologia, analisamos o quadro da Educação Especial 
na sociedade atual: sua importância, seu trabalho, aceitação, reflexões acerca da Educação 
Inclusiva, atendimento aos alunos especiais, formação dos profissionais da área e outras 
especificidades. Propiciar um conhecimento maior a respeito da Educação Especial, construir 
uma visão mais ampla sobre o objetivo do segundo professor de sala de aula, entender como 
funciona a relação entre escola especial e escola regular e qual o papel que os dois têm perante o 
aluno com deficiência, um breve comentário da história da Educação Especial no meio brasileiro 
e como ela se difundiu ao longo dos anos. Além, de despertar uma reflexão sobre a inclusão não 
somente no espaço escolar, mas diante de todos os desafios que ela tem de enfrentar ao longo 
dos anos. Foram elaboradas algumas questões relacionadas ao assunto para professores da área 
da Educação Especial seguida de uma visita de campo às instituições especiais. Concluímos 
que a visão sobre a Educação Especial e Inclusiva, contando com seu trabalho em sociedade 
possui grande importância e, em sua essência, possui a missão de ultrapassar o preconceito 
estabelecido pela sociedade no decorrer da história. Além de sua importância, apresentamos 
também as respostas obtidas por meio do questionário respondido pelos profissionais da área 
que expressaram, além da preocupação em relação ao aperfeiçoamento dos profissionais e das 
dificuldades cotidianas relativas à falta de infraestrutura das cidades para com a pessoa especial, 
uma reflexão em torno da possibilidade do termo “inclusão” que vem ganhando repercussão no 
cenário mundial.

Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Antropologia.
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A CORREÇÃO/AVALIAÇÃO INTERATIVA COMO ESPAÇO PARA A 
CONTRAPALAVRA DO PROfESSOR

Hugo dos Santos Konkel
hkonkell@hotmail.com.br

A adoção da perspectiva sócio-histórica-cultural a partir das décadas de 80 - 90 apresentou uma 
mudança de objetos e objetivos do trabalho com a língua em aulas de Língua Portuguesa. Tal 
abordagem pressupõe que a análise da língua ocorra através de enunciados concretos, realizados 
dentro de situações interativas típicas, conhecidas como gêneros discursivos. O texto se constrói 
pelos envolvidos naquela situação de interação que, em trabalhos em sala, muitas vezes acabam 
por ser professor e aluno, interagindo em relação aos enunciados do outro. Este artigo busca 
discutir se o uso de bilhetes, deixados ao longo do corpo do texto do aluno, configura-se 
como contrapalavra do professor em relação aos enunciados proferidos pelo o aluno. Para tal 
discussão buscamos suporte nas concepções de enunciação nos escritos do círculo de Bakhtin, 
destes, destacamos (BAKHTIN, 1997 [1979]; BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2006 [1929]; 
MEDVIÉDEV, 2012 [1928]). Escritos que acabam por influenciar as concepções de Geraldi 
(1984; 1997; 2015), e Antunes (2003) sobre os estudos da língua em sala de aula. Para tais 
autores o objeto de estudo de Língua Portuguesa é o texto, inserido em uma situação concreta 
de interação. Consideramos também as reverberações da correção/avaliação no trabalho com a 
escrita de textos em sala de aula, discutidas em Antunes (2006), Ruíz (1998) e Serafini (1995). 
A adoção de uma abordagem sócio-histórico-cultural da língua requer do professor que atue 
como mais do que um avaliador/corretor, buscando estratégias e espaços para que efetivamente 
interaja com os enunciados do aluno. Dentre as diversas estratégias possíveis consideramos 
a correção/avaliação interativa como forma de o professor interagir com os enunciados, mais 
do que modificá-los. Este artigo divide-se em quatro partes, sendo a primeira uma retomada 
das concepções do Círculo de Bakhtin em relação à enunciação. Na segunda parte discutimos 
algumas perspectivas para o trabalho com a língua em aulas de Língua Portuguesa, e na terceira 
discutimos o uso da correção interativa e suas características interativas. Por fim, apresentamos 
considerações sobre os resultados obtidos nas diferentes discussões previamente apresentadas.

Palavras-chave: Texto-enunciado. Correção/Avaliação Interativa. Contrapalavra.
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGóGICO NAS 
INSTITUIÇÕES ESCOLARES

Taina Aline Ern
tainaern@unidavi.edu.br

fernanda Martins Salvador
fehhsalvador@gmail.com

Katia Regina Koerich fronza
katiaf@unidavi.edu.br

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é de fundamental importância, pois é o documento que 
norteia as ações pedagógicas da instituição, detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 
educativo a ser desenvolvido na escola, expressando as exigências legais do sistema educacional, 
bem como as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade escolar, ele reflete a 
identidade da instituição, indicando os caminhos para a formação do cidadão que a escola visa. O 
objetivo geral foi conhecer com maior profundidade o tema, e buscar informações acerca da sua 
organização, no chão da escola, juntamente com gestores e professores. Um estudo qualitativo, 
tendo como instrumentos de pesquisa estudos bibliográficos e, na parte empírica, entrevistas 
com gestores e professores. Também foi realizada análise documental de Projetos Pedagógicos. 
Os resultados ratificam aspectos teóricos apontados por Piletti (2010) o PPP deve ser elaborado 
por todos os envolvidos na comunidade escolar, tendo como referência uma consciência critica 
do seu cotidiano, de sua concepção de educação, de sociedade, do ser-humano em que se quer 
formar e de cidadania. Na parte empírica foi possível verificar a importância do PPP para o bom 
andamento da instituição; além disso, também foi constatada a necessidade do PPP deixar de ser 
um “documento de gaveta”, abandonando a característica da prateleira e trazendo as questões 
apresentadas nesse documento para a prática efetiva do chão da escola. Foi constatado também 
que a participação da comunidade, especialmente dos pais, é de fundamental importância para 
o processo educativo e, nesse sentido, a comunidade pode participar, desde o diagnóstico até 
a proposição de ações a serem desencadeadas. É sabido que a educação brasileira tem muito a 
avançar e que há uma lacuna entre o legal, o real e o ideal do processo educativo, entretanto, 
mesmo com esses entraves, o desafio da busca por uma educação melhor passa pela construção, 
consolidação e execução do PPP.

Palavras-chave: Projeto. Educação. Professor.
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A LINGUAGEM, A ESCRITA E A LEITURA: HABILIDADES COM 
IMPLICAÇÕES COGNITIVAS

Sandra Aparecida dos Santos
esasandra@unidavi.edu.br

Victória Gabriela Wetzstein
vicwetzstein@gmail.com

Stefany Johanna Lutz Sasse
stefant.sasse@gmail.com

A linguagem, a escrita e a leitura, enquanto recursos culturais, são pressupostos fundamentais 
para a compreensão mais qualificada do mundo e das interações nos fenômenos e relações desse 
mesmo mundo. A linguagem, segundo Maturana e Varela (1995, p. 253), nos constitui humanos 
sempre com os outros; como afirmam: “Realizamos a nós mesmos em mútuo acoplamento 
linguístico, não porque a linguagem nos permite dizer o que somos, mas porque somos na 
linguagem, num contínuo existir de mundos linguísticos e semânticos que produzimos com os 
outros. Encontramos a nós mesmos nesse acoplamento, não como a origem de uma referência, 
nem em referência a uma origem, mas sim em contínua transformação no vir-a-ser do mundo 
linguístico que construímos com os outros seres humanos”. Para Bakhtin (apud Stam, 1992, 
p. 72), o diálogo não só é relevante, como imprescindível, “Ser significa comunicar-se 
dialogicamente. Quando termina o diálogo, tudo termina”. Ao considerarmos então, a linguagem 
como recurso cultural, entendemos que o pensamento se constitui a partir dela; a mesma tem 
implicações cognitivas. Esclarece Galiazzi (2003, p. 99) que: “Na educação, pela linguagem se 
acessa e se reconstrói o conhecimento construído no passado. Este processo está muito longe 
de ser apenas transmissão e recepção. As ideias não existem separadas do processo semiótico 
pelo qual elas são formuladas e comunicadas. Além disso, uma vez que comunicação é um 
processo dialógico, os significados feitos pelos falantes e ouvintes, escritores e leitores, com 
respeito aos enunciados, são fortemente influenciados pelo contexto no qual ocorre o discurso. 
Conhecer é um processo situado e dialógico. “ É nesse contexto que entendemos a importância 
da investigação acerca da escrita e da leitura (processos que se ensina e se aprende) enquanto 
habilidades fundamentais para contribuir no efetivo processo de qualificação da linguagem 
em diferentes gêneros textuais que permeiam a sociedade, pelos quais ocorre a comunicação 
entre as pessoas. A partir de um questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas, 
foram entrevistadas 416 pessoas, divididas em categorias por gênero e faixa etária: até 10 anos, 
de 11 a 15 anos, 16 a 20 anos e a acima de 20 anos, constituintes da comunidade acadêmica da 
Unidavi. A análise dos dados evidenciou expressiva a habilidade da leitura; da mesma forma 
que os interesses variaram consideravelmente em relação aos temas e aos suportes de leitura, 
havendo predomínio da internet, livros e vídeos em detrimento das mídias de comunicação 
(TV e rádio) e periódicos. Os resultados indicam caminhos para a produção escrita, de modo 
a atender qualificadamente a comunidade acadêmica, possibilitando abrir um universo de 
sentidos e imagens outras.
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RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

331 

A UTILIZAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS EM SALA DE AULA: 
PERCEPÇÕES E CONSIDERAÇÕES

Sandra Aparecida dos Santos
esasandra@unidavi.edu.br

Anelise Grünfeld de Luca
anelise.luca@gmail.com

Os livros paradidáticos têm sido utilizados comumente na sala de aula por professores de diversas 
áreas, considerando as práticas de leitura e as possibilidades de desenvolver a criatividade, a 
escrita e a interação com outras linguagens que não a do livro didático. Tem-se observado que 
nas áreas de ciências além do uso de livros paradidáticos também ocorrem com frequência 
a utilização de livros de divulgação científica na intenção de favorecer os entendimentos 
dos conteúdos conceituais abordados, contribuindo para o aprendizado dos estudantes. As 
atividades de leitura e escrita são habilidades fundamentais, pois são elementos centrados nos 
processos de incorporação de conhecimento do “fazer científico”. Através da leitura e escrita de 
textos de divulgação científica pode-se promover a compreensão básica de termos e conceitos 
científicos fundamentais; a compreensão da natureza das ciências, dos fatores éticos e políticos 
que circundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 
sociedade e natureza, desde que pensado seus objetivos no e para o ensino. Nesse contexto, o 
presente trabalho, objetiva oportunizar reflexões acerca da leitura e da escrita nas produções de 
estudantes das Ciências, a partir de Livros Paradidático e/ou de Divulgação Científica (LPDCs) 
e, refletir o papel que a leitura e a escrita podem assumir no processo de ensino e de aprendizagem 
das Ciências, em particular da Química e da Biologia. Os sujeitos desta pesquisa foram 07 
professores de Biologia e acadêmicos do curso de Licenciatura em Química, participantes da 
oficina intitulada “A química e a biologia lidas e escritas a partir de livros paradidáticos e/ou de 
divulgação científica”, realizada no evento Construção dos Saberes Docentes (IFC - Araquari), 
em julho de 2015. A intenção era compreender as percepções sobre o uso dos paradidáticos na 
sala de aula, identificando o uso ou não pelos professores. Como instrumento de coleta de dados 
foi aplicado um questionário (antes e depois da oficina), estruturado com perguntas fechadas, 
mensuradas através da escala Likert e uma questão aberta, referente aos aspectos positivos 
e negativos da proposta apresentada na oficina, considerando a possibilidade de favorecer a 
aprendizagem dos conteúdos conceituais e fomentar discussões quanto à contextualização 
desses conceitos, além de promover a leitura e a escrita de modo que os estudantes assumam o 
papel de sujeitos nas interações sociais. A partir da tabulação e da análise dos dados coletados 
foi possível organizar três categorias de representação: o LPDC como complementação do livro 
didático, a utilização de LPDCs como possibilidade de desenvolver a alfabetização científica 
e a utilização de LPDC proporcionando a interdisciplinaridade. Quanto a questão aberta foi 
possível identificar as seguintes categorias: interdisciplinaridade como eixo estruturador do 
trabalho com os LPDCs, o uso de LPDCs como estratégia de ensino: facilitador do ensino e da 
aprendizagem.
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ARTE DE DALI COMO PRETEXTO PARA TRABALHO INTERDISCIPLINAR

Michele Zanella
michelemz85@gmail.com
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João Paulo Roberti Junior
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Com base nos benefícios da interdisciplinaridade para o desempenho acadêmico, este trabalho 
relata a experiência vivida em uma escola da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Situada 
na capital do estado, a unidade escolar em questão possui aproximadamente 700 alunos, 
que frequentam os anos do Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio. Neste recorte, são 
relatadas as vivências com o os alunos do Ensino Fundamental I e II - duas turmas do 5º. 
ano matutino e vespertino e,  aproximadamente, 230 alunos dos 6º., 7º. e 8º. anos, também 
dos períodos matutino e vespertino - albergando conteúdos de Artes, Inglês e Matemática. É 
importante enfatizar que, nesse momento do ciclo vital, os alunos estão entrando na puberdade, 
ou fazendo a transição da puberdade precoce para os meados da adolescência e esse é um 
período crucial de desenvolvimento social, físico e intelectual pessoal, de incertezas e de muitos 
questionamentos. Pensando nisso, este trabalho teve, também, como objetivo ajudar os alunos a 
desenvolver os conhecimentos, atitudes e habilidades para participar ativa e responsavelmente 
em um mundo de inter-relações, que está em constante mudança. A ideia esteve pautada em 
colocá-los no centro do processo de uma aprendizagem voltada para a visão holística do 
conhecimento, com vistas a cultivar o envolvimento deles na construção do conhecimento, 
numa relação estreita com a aprendizagem interdisciplinar. Os assuntos e a integração entre as 
disciplinas tiveram a extensão de um bimestre letivo e envolveram, além das três disciplinas, 
a escola e os pais dos alunos, no apoio à compra de materiais e ao incentivo nas atividades. 
Este esforço resultou em um processo que levou alunos e professores a evitarem soluções 
simples e a buscarem o movimento da experiência pessoal atrelada à experiência coletiva; a 
desenvolver cada vez mais o pensamento em profundidade como, por exemplo, a percepção 
do simbolismo e da autorreferência nas artes visuais, ao se afastarem da concepção tradicional 
para um sentido mais conceitual, ao compreender a importância do tempo/horas através do 
tema e dos trabalhos propostos. Assim, o processo ensino/aprendizagem se tornou muito mais 
significativo. Os alunos examinaram um tópico, através de perspectivas disciplinares distintas 
e reuniram conhecimento e habilidades, aprendidas nas diferentes disciplinas, aprofundando 
e enriquecendo sua compreensão. Os trabalhos tiveram seu desfecho com a apresentação e 
exposição de todos os trabalhos interdisciplinares realizados no bimestre. Com a colaboração 
de toda a escola, realizou-se uma exposição de relógios diferentes (inclusive um deles com o 
formato dos relógios moles do Dali).

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Aprendizagem Significativa. Aprendizagem 
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ARTE E INCLUSÃO NO ACOLHIMENTO àS DIfERENÇAS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Michele Zanella
michelemz85@gmail.com

Idonézia Collodel Benetti
idonezia@hotmail.com

João Paulo Roberti Junior
joaoroberti@gmail.com

A inclusão é um esforço para se certificar de que diferentes alunos - aqueles com deficiências, 
culturas diferentes, lares e vidas familiares diferentes, diferentes interesses e maneiras de 
aprender - estejam expostos a estratégias de ensino que alcancem a todos. Assim, uma proposta 
de educação inclusiva privilegia todos os alunos, independentemente de seus pontos fortes 
ou fracos em qualquer área, e maximiza seu potencial. Este trabalho denominado “Jardim da 
Ressureição” objetivou a aplicação de conteúdos relacionados à páscoa judaico-cristã para alunos 
do ensino fundamental nas disciplinas de Artes, Inglês e Matemática. A necessidade partiu das 
observações dos alunos que, sendo muitos deles evangélicos, não se sentiam confortáveis em 
realizar trabalhos envolvendo ovos, cestas e coelhos. Então, pensou-se em abordar conteúdos 
que contemplassem as necessidades destes alunos já que, além das queixas e observações, 
alguns mais ortodoxos deixavam de realizar determinadas atividades por não concordar com 
o que tradicionalmente se costuma trabalhar nesta data comemorativa. O presente trabalho 
caracteriza-se por ser um relato de experiência sobre um projeto educativo interdisciplinar, 
realizado com alunos de sétimos e oitavos anos nas disciplinas de Artes, Inglês e Matemática. 
Foram realizadas conversas e discussões englobando os tipos de conteúdos e atividades que 
poderiam ser utilizados para contemplar a diversidade religiosa presente na escola. Para realizar 
este trabalho, foram necessárias seis aulas de Artes, 10 aulas de Matemática e 14 aulas de 
Inglês. As turmas do 7º. , 8º. e 9º. anos tiveram os conteúdos inclusivos. Como resultado, 
observou-se aprendizagem ativa - ensino centrado no aluno, que “experimenta” e coloca a 
“mão na massa”, autonomia e criatividade, promoção dos princípios da democracia na sala de 
aula e na escola, ambiente encorajador, incentivo a temas do universo do aluno, em forma de 
problematização e ação dialógica focalizada no conteúdo-alvo. Tempo dedicado à leitura de 
material integral, original, aprofundamento de um determinado tópico, atividades realizadas de 
forma cooperativa e colaborativa, promoção da habilidade de pensar criticamente ao aprender 
conceitos de um assunto, diversificação no uso de técnicas variadas de avaliação, oportunidades 
de participação significativa: participação de todos os envolvidos no ambiente escolar, onde 
todos tiveram responsabilidades pelo que ocorreu na escola, porque tomam as decisões em 
conjunto, planejam e fixam metas juntos.

Palavras-chave: Arte. Inclusão. Interdisciplinaridade.
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fORMAÇÃO DE PROfESSORES POR MEIO DE COMUNIDADES DE 
PRÁTICA: UM ESTUDO DE CASO

Marcus E� M� Ribeiro
profmarcus@yahoo.com.br

Sandra Aparecida dos Santos
esasandra@unidavi.edu.br

A formação de professores, em particular de Ciências, tem se constituído numa forte 
preocupação entre os professores formadores e os respectivos cursos de graduação e programas 
de pós-graduação. Analisando-se propostas de diferentes grupos de formação, podem ser 
encontradas várias alternativas de trabalho com professores em início de docência e, mesmo, 
com professores já experientes. Uma proposta de formação inicial e continuada de professores 
são as comunidades de prática (WENGER, 1998). Assim, conforme Santos e Arroio (2015, 
p.31), para Wenger, “Comunidades de prática são formadas por grupos de indivíduos que 
apresentam projetos em comum e se engajam na realização de práticas em prol desses projetos, 
resultando na aprendizagem e na formação de uma identidade enquanto comunidade”. Esse 
estudo de caso refere-se a uma formação de professores por meio de uma comunidade de prática 
constituída por professores de Ciências e Matemática (n=9) em uma cidade do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Essa investigação teve como objetivo responder à seguinte questão de pesquisa: 
Como a participação de professores em uma comunidade de prática modifica suas concepções e 
práticas sobre educação? Também procurou-se investigar em que sentido a participação em uma 
comunidade de prática modifica o interesse dos alunos pelas aulas de Ciências e Matemática 
nas escolas. A referida comunidade de prática constituída reuniu-se semanalmente ao longo de 
cinco meses. Os professores participantes, bem como seus alunos das escolas nas quais atuam, 
responderam a questionários semiestruturados, compostos por perguntas abertas. As reuniões 
foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. Os produtos dessa investigação, a citar, 
as respostas aos questionários e a transcrição das reuniões, foram tratados por Análise Textual 
Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). A investigação mostrou que alunos e professores 
têm compreensão semelhante sobre as causas do desinteresse dos alunos pelas aulas de Ciências 
e Matemática, que envolvem professores, alunos e a própria escola, como instituição. Entre as 
principais causas desse desinteresse pelas aulas de Ciências, podem ser citadas a abstração 
dos assuntos tratados e as estratégias pedagógicas usadas pelos professores; a inadequação da 
linguagem usada pelos professores; a dificuldade do aluno em estabelecer algum vínculo entre 
o conteúdo trabalhado em sala de aula e o seu cotidiano (RIBEIRO, 2013). Os participantes 
compartilharam experiências profissionais e, apropriando-se de novas concepções sobre 
educação, passaram a usar estratégias pedagógicas que permitiram o aumento do interesse dos 
alunos pelas aulas, o que pôde ser observado no relato desses alunos. Entre essas estratégias, 
segundo Ribeiro (2013) pode-se citar o uso da pesquisa em sala de aula, a valorização da 
pergunta feita pelos alunos, o envolvimento dos alunos com as decisões sobre o que e como 
estudar e a participação em aulas experimentais.

Palavras-chave: Formação de Professores. Comunidades de Prática. Estudo de Caso.
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fORMAS DE REPRESENTAR O fUTURO: UMA PROPOSTA DE AÇÃO 
DIDÁTICA PARA A AÇÃO DOCENTE

Cíntia franz
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Priscila de Sousa
prof_prii@hotmail.com

Os documentos parametrizadores indicam metodologias que devam prever um ensino 
sistemático de reflexão, uma vez que, no contexto educacional a língua tem sido tratada como 
um sistema homogêneo e vista de forma descontextualizada, ignorando os sujeitos que dela 
fazem uso. Embora os documentos parametrizadores indiquem que as metodologias abordadas 
devam prever um ensino reflexivo, muitos professores ainda embasam a prática docente com 
vistas a atividades presentes em gramáticas normativas com prescrições linguísticas ou ainda 
em livros didáticos que muitas vezes não trazem uma reflexão maior em torno do fenômeno que 
representa a língua. O objetivo dessa exposição é a apresentação de uma proposta didática que 
visa refletir sobre frequência a maneira pela qual é concebida o ensino de gramática na Educação 
Básica, desde os Anos Iniciais até o Ensino Médio. Como objetivo geral da proposta é levar ao 
debate que o docente precisa ter clareza da concepção de língua e de sujeito que estão inclusos 
nos espaços escolares de tal forma que possa haver uma compreensão das diferentes formas 
utilizadas pelos falantes na produção de discursos. Essa proposta de ação didática descreve a 
importância e tem como objetivo, deixar clara que a concepção de gramática é primordial para 
a análise de uso, seja em produções oral ou escrita. Nossa proposição é especificada dentro 
da metodologia de prática social que inclui a análise linguística, através do uso de variados 
gêneros. A questão-exemplo a ser abordada é verbo IR tendo como tempo verbal o futuro. 
Apresentaremos a proposta didática com o objetivo de orientar a ação docente de modo a ter 
as práticas de uso da língua como ponto de partida. Dessa forma, apresentar uma abordagem 
reflexiva sobre a concepção de variação e análise linguística em consonância com o ensino de 
gramática nas aulas de Língua Portuguesa na Educação Básica à luz do planejamento docente 
em que a sistematização/apropriação da escrita ocorra na própria produção escrita do aluno. 
Como resultados esperados, objetiva-se que os professores reflitam acerca do planejamento e 
incluam nas ações didáticas questões relativas a variação linguística, quebrando paradigmas em 
relação ao preconceito linguístico existente na sociedade.

Palavras-chave: Concepções de Gramática. Análise Linguística. Proposta de Intervenção 
Pedagógica.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

336 

GÊNERO E SEXUALIDADE NA SOCIEDADE: COMPARTILHANDO 
EXPERIÊNCIAS

Hallien Correia Antonio
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Diana Nunes
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Sabe-se que nos dias atuais o problema com sexualidade e gênero vem ocorrendo com bastante 
frequência, e sendo assim, pode-se perceber não é um assunto tão fácil para se lidar, pois as 
diversas opiniões sobre o tema muitas vezes entram em conflito, havendo assim desrespeito de 
opiniões. Tendo como importância pôr em debate o tema nas escolas e na sociedade. O sexo 
é definido biologicamente. Já a sexualidade está relacionada às pessoas por quem sentimos 
atração. E o gênero está ligado a características que a sociedade atribui a cada sexo. Como 
por exemplo, a ideia de que o homem deve ser o chefe da casa e a mulher ser submissa. Nos 
dias atuais as punições, com as discussões sobre gênero e sexualidade desvelam-se, assumindo 
a forma de piadas, humilhações, agressões físicas e psicológicas e também se presencia a 
exclusão, tanto na sociedade como na própria família. No meio de tudo isso podemos estar 
nos perguntando onde a escola entra nessa situação? E o que a criança tem a ver com isso? 
Como os pais podem de uma forma delicada abordar o assunto para que a criança cresça sem 
preconceito? A escola e até mesmo em casa (família) é um dos primeiros lugares em que a 
criança se depara com as diferenças, inclusive as de gênero. Então é de grande importância que 
se tenha na grade curricular, matérias que tratem do assunto (ou tema), para que os professores 
possam ter subsídios e saber lidar com diversas situações sem constrangimento, e para que os 
pais acompanhem o aprendizado da criança e consigam manter uma relação de aprendizagem 
para a mesma.

Palavras-chave: Sexualidade. Gênero. Escola.
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INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA:  CONCEITOS, DEfINIÇÕES E AÇÕES 
SOBRE ELEMENTOS CADA VEZ MAIS fREQUENTES NO CONTEXTO DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS

Denise Maria do Prado Wilvert
dewilvert@hotmail.com

fernanda Souza
fernandasouza@unidavi.edu.br

O objeto de estudo deste artigo é a emergência de três elementos no âmbito escolar: indisciplina, 
violência e criminalidade, bem como, as perspectivas sobre esse assunto e possíveis proposta 
de ações e soluções elencadas por pesquisadores como Silva (2014) para esse problema. O 
interesse no tema foi despertado ante aos diversos casos e situações cada vez mais próximas de 
criminalidade nas escolas públicas do país e mais especificamente na região do Vale do Itajaí. 
Diante desse contexto, esta é uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida no primeiro semestre 
de 2015, vinculada à linha de pesquisa: Direitos, Vulnerabilidade e Violência, do programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu, do curso de Especialização em Educação, Diversidade e Redes 
de Proteção Social, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED/SC), 
por meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior 
(FUMDES). Como objetivo geral da investigação definimos explorar as possíveis ações - 
elencadas no aporte teórico pesquisado -, propostas para minimizar a emergência da indisciplina 
e da violência no contexto das escolas públicas. Convém salientarmos que o ato de explorarmos 
tais propostas, não tem o intuito de difundir a sua utilização posterior como meras receitas de 
bolo, aplicáveis a todo e qualquer caso e a qualquer tipo de escola. Mas sim, contribuir com o 
processo de reflexão das escolas da região do Alto Vale do Itajaí, no sentido de perceber-se que 
os conceitos de indisciplina escolar, violência e vandalismo não possuem o mesmo significado 
e, quando algum incidente ocorre, ele não pode ser simplesmente tratado como se fosse 
indisciplina escolar, ou seja, deixando claro que os conceitos de indisciplina e violência, não 
podem ser tratados como se fossem um mesmo fenômeno. Assim, o presente artigo não se propõe 
a construir muros para abolir a confusão conceitual de violência e indisciplina, mas apresentar 
a necessidade da consciência de tais conceitos para que não se atue de maneira equivocada na 
ocorrência de situações que impliquem no conhecimento dos referidos conceitos. Como base 
para a pesquisa utilizamos o acervo bibliográfico da biblioteca da Unidavi e artigos publicados 
em sítios eletrônicos especializados como o Portal de Periódicos CAPES/MEC. Encontramos, 
entre os anos de 2012 e 2015, 05 artigos, 02 livros, 08 dissertações de Mestrado e 01 tese de 
Doutorado, destes escolhemos como aporte teórico principal Silva (2014). Por fim buscou-se 
ainda aproximar o teórico do prático, evidenciando-se a falência das formas tradicionais de se 
impor disciplina, dando azo à apreciação detalhada e específica sobre a eminente - se não já 
instaurada - crise de valores morais, éticos que atentam contra a dignidade de todos aqueles 
envolvidos na esfera escolar.

Palavras-chave: Redes de Proteção Social. Indisciplina. Violência.
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LEITURA COMO PRÁTICA PARA A fORMAÇÃO DA CIDADANIA
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Ler representa um fenômeno social, ou seja, o trabalho realizado por meio da leitura de 
texto é muito mais que decodificação de signos linguísticos, é um processo de construção de 
significado e atribuição de sentidos, é uma atividade que ocorre no meio social por meio do 
processo histórico da humanização. Diante desse contexto, essa é uma pesquisa exploratória, 
desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, no primeiro semestre de 2015, vinculada 
à linha de pesquisa: Direitos, Vulnerabilidade e Violência, do programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu, do curso de Especialização em Educação, Diversidade e Redes de Proteção Social, do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), em parceria 
com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED/SC), por meio do Fundo de 
Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES). Como objetivo 
geral da investigação definiu-se compreender o papel da leitura na construção do exercício 
da cidadania. Como base para a pesquisa utilizou-se o Portal de Periódicos CAPES/MEC 
e o acervo da biblioteca da Unidavi. Foram encontrados 06 artigos, 16 livros, destes foram 
escolhidos como aporte teórico materiais entre os anos 1987 e 2009. Como principal resultado 
destaca-se a compreensão de que a leitura já foi considerada apenas decifração de códigos, 
hoje, porém, ela é instrumento para formação da cidadania, pois, é por meio da leitura que 
podemos criar cidadãos críticos, condição indubitavelmente indispensável para o exercício da 
cidadania. No percurso da pesquisa, emergiram questões que envolvem, o mundo da leitura, 
sua história, sua trajetória dentro das grandes sociedades, destacando a leitura como um ato de 
conhecimento, tendo em vista que ler significa perceber e conhecer as relações da sociedade 
em que vivemos. Assim, o ato de ler dirigi-se para o desenvolvimento do senso crítico, pois 
a sua prática oportuniza a cidadania e tende a influenciar na criação da personalidade dos 
indivíduos. Desta maneira, entende-se a leitura como um possível elemento de conexão entre 
os profissionais envolvidos com a Educação Escolar e com as Redes de Proteção Social. Pois, 
compreende-se que, imersos no ato da leitura, os atores envolvidos nas esferas educacional e de 
proteção social, têm a possibilidade de refletir sobre o mundo que os cerca, e assim, auxiliar na 
viabilização da construção de um pensamento crítico, essencial para a construção do exercício 
da cidadania.

Palavras-chave: Prática de Leitura. Formação da Cidadania. Conexão entre Educação Escolar 
e Redes de Proteção Social.
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MULHER DO SéCULO XXI: CONQUISTAS E DESAfIOS DO LAR AO LAR
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O tema principal deste trabalho circula em torno das conquistas e desafios da mulher do século 
XXI. Neste contexto, observamos que muitas mulheres relatam estar em uma situação de 
sobrecarga, pois, as atividades do lar se mantiveram as mesmas após a sua entrada no mercado 
do trabalho. Assim, configurou-se como uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida no primeiro 
semestre de 2015, vinculada à linha de pesquisa: Direitos, Vulnerabilidade e Violência, do 
programa de Pós-Graduação Lato Sensu, do curso de Especialização em Educação, Diversidade 
e Redes de Proteção Social, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí (Unidavi), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina 
(SED/SC), por meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação 
Superior (FUMDES). Como objetivo geral da investigação definimos compreender o processo 
histórico de construção do papel e do compromisso da mulher do século XXI. Como base para 
a pesquisa utilizamos o periódicos CAPES e o acervo da biblioteca da Unidavi. Encontramos, 
com as palavras-chave mulher, história e desafios, discriminação feminina, 23 artigos, 10 livros 
e 37 dissertações, destas escolhemos como aporte teórico principal, Zirbel (1998), Vygotsky 
(1998), Grossi (1994, 2004), Hanada, D’Oliveira e Schraiber (2010), Adriao, Toneli e Maluf 
(2011), Barsted e Pitanguy (2011). Utilizando de recursos bibliográficos acadêmicos reunimos 
elementos que nos levaram a querer dar continuidade e aprofundamento à história da mulher, que 
por sua vez teve um árduo caminho a percorrer até ser dada certa atenção a seus anseios. Com 
sua inteligência e competência esta mulher poderá não ser mais pré-julgada, e sim, reconhecida 
como um ser de valor, que contribui muito para o andamento da história, independente de seu 
gênero.

Palavras-chave: Questões de Gênero. Feminismo. Conquistas e Desafios da Mulher.
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O LÚDICO NA APRENDIZAGEM: DESENVOLVENDO JOGOS PARA A 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
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O presente trabalho tem como objetivo observar de que maneira o lúdico auxilia, favorece e 
contribui para a aprendizagem de estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). 
Verificou-se ao longo desse estudo, qual a importância da utilização de jogos e brincadeiras 
para a inclusão e aprendizagem do estudantes com NEE, visto que o lúdico proporciona uma 
forma mais prazerosa de aprender, além de ser uma ferramenta indispensável na estimulação. 
Trabalhar com a ludicidade na Educação Especial torna-se um meio de inclusão, aprendizagem 
e desenvolvimento, pois os jogos e brincadeiras apresentam uma infinidade de possibilidades 
ao professor, que pode utilizar esses meios para encantar e ensinar, assim como ocorre com 
os educandos sem deficiência que aprendem com mais facilidade quando o processo de 
aprendizagem acontece por meio da ludicidade. Nessa perspectiva, durante a criação dos 
jogos, percebeu-se que não são necessários muitos recursos, pois se pode utilizar materiais 
recicláveis, o importante é que o professor saiba aproveitá-los da melhor maneira possível, 
tornando-se imprescindíveis no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes 
com deficiência. Levando-se em consideração a importância de jogos e brincadeiras como 
instrumento pedagógico facilitador da aprendizagem, foram confeccionados os mais variados e 
criativos trabalhos, no qual destacamos: “As caixas mágicas”, brincadeira que tem por objetivo 
proporcionar a interação entre estudantes com e sem deficiência, além de contribuir para o 
processo de estimulação e aprendizagem. Consiste em descrever os objetos que estão separados 
por caixa. Na caixa do tato, do olfato e do paladar, os participantes da brincadeira não podem 
utilizar a visão, caracterizando uma limitação a ser superada e favorecendo a inclusão. Por meio 
desta brincadeira tem-se a compreensão que todos temos limitações. Com esta experiência 
observamos que os estudantes com NEE apresentam dificuldades, mas que podem ser mediadas 
com o auxílio do professor, trabalhando de maneira diferente, sem inferiorizar ou impossibilitar 
o aprender e o viver como crianças.

Palavras-chave: Aprendizagem. Inclusão. Ludicidade.
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O USO NOCIVO/ABUSIVO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA: 
CONSEQUÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE UMA VIDA ERRANTE
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Os adolescentes iniciam o uso de bebidas cada vez mais cedo. Cabe destacar que, independente da 
quantidade consumida, o uso do álcool por adolescentes está associado apenas a consequências 
negativas. Assim, buscou-se como objeto de investigação a realidade vivida pelos adolescentes 
e as consequências acarretadas devido ao uso precoce dessa substância psicotrópica. Diante 
deste contexto, esta é uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida no primeiro semestre de 
2015, vinculada à linha de pesquisa: Direitos, Vulnerabilidade e Violência, do programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu, do curso de Especialização em Educação, Diversidade e Redes 
de Proteção Social, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(Unidavi), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina (SED/SC), 
por meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior 
(FUMDES). O objetivo geral da pesquisa é explorar os principais elementos que compõem 
questões históricas, culturais e implicações para a saúde de adolescentes que fazem uso de 
bebidas alcoólicas. Como base para a pesquisa foi utilizado o acervo da biblioteca da Unidavi, 
publicações do Portal de Periódicos CAPES/MEC, bem como, publicações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. Foi encontrado, 
entre os anos de 2004 e 2015, 29 artigos, 02 livros, 20 dissertações de Mestrado e 01 tese de 
Doutorado com as palavras-chave: álcool e adolescência. Entende-se como essencial para os 
profissionais que atuam nas redes de proteção social, a compreensão de questões que permeiam 
o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, pois, para que se possa atuar em momentos 
posteriores, é preciso primeiro compreender o contexto histórico, cultural e de saúde vivenciado 
pelos adolescentes.

Palavras-chave: Alcoolismo. Álcool. Adolescência.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO I - PROESDE:  PROPOSTA CURRICULAR DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

Elaine Cristina farias
elaine.farias13@gmail.com

Kauana Maria Capistrano
kauanamcapistrano@hotmail.com

Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

O trabalho é uma pesquisa que está vinculada ao Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional -  PROESDE - Licenciatura que tem como objetivo divulgar a 
nova Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina. A primeira ação desse projeto foi no 
intuito de conhecer a instituição, com entrevistas com a direção e professores. Aos professores 
foram direcionados quatro perguntas que tratavam da Proposta Curricular, livros utilizados, 
elaboração do planejamento, conteúdos trabalhados ao longo do ano e as formações continuadas 
a respeito dos conceitos fundamentais da nova Proposta Curricular de Santa Catarina. A 
pesquisa foi realizada na Escola Estadual Básica Frei Manoel Philippi, localizada no centro da 
cidade de Imbuia, na 13ª Gerência Regional de Educação - GERED de Ituporanga. A situação 
socioeconômica da comunidade escolar é em sua maioria formada por filhos de agricultores e 
filhos de comerciantes locais. Seu eixo filosófico se baseia na teoria sócio interacionista. No 
Projeto Político Pedagógico - PPP, consta que a avaliação deve estar clara para aquele que 
avalia, que sua atuação também é parte integrante do processo avaliativo. Os educadores são, 
em sua maioria, Admitidos em Caráter Temporários - ACT’s, no total de 23 e,  a escola conta 
também com 21 professores efetivos. Os níveis de ensino estão divididos em 04 categorias, 
o ensino dos Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e Sala de Apoio ao Estudante com 
Deficiências -  SAED. Atualmente conta com 799 alunos. Dentre estes 160 no ensino de 1º 
a 5º ano dos Anos Iniciais, 401 no Ensino Fundamental de 6º a 9º ano, 219 no Ensino Médio 
no período matutino e noturno, e, SAED 19 alunos. Os indicadores da escola têm como base 
a Provinha Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, nos resultados constam que 
no ano de 2014, os anos iniciais do ensino fundamental estavam acima da média, com nota de 
6.2, nos anos finais do ensino fundamental o resultado foi à baixo da media, nota 4.2, no ensino 
médio não houve avaliação, pois menos da metade dos alunos, fez o exame nacional do ensino 
médio. Observou-se que a maioria dos professores utiliza da Proposta Curricular como base 
para escolher seus conteúdos (currículo) e montar seus planejamentos anuais, mas, que não 
conseguem seguir seus planejamentos como previstos no início do ano letivo. Uma informação 
que os professores repassaram foi que a formação continuada é oferecida pela GERED para que 
todos possam se atualizar, e que apenas uma pequena porcentagem não realiza o curso.

Palavras-chave: PROESDE Licenciatura. Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina. 
Currículo.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PROESDE LICENCIATURA: DIVULGANDO A 
PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Bianca Aparecida Elvira Poleza Souza
biancaepsouza@hotmail.com

Rafael ferrari
rafael.ferrari90@hotmail.com

Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

O presente trabalho se desenvolve a partir do Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional – PROESDE - Licenciatura, sendo este um curso de Extensão que 
tem como objetivo promover a qualificação dos acadêmicos das licenciaturas, de modo a intervir 
na qualidade da Educação Básica. Desta forma buscamos articular o curso com atividades 
a se desenvolverem nas unidades escolares públicas de Educação Básica, fundamentando-
se na Proposta Curricular de Santa Catarina. O objetivo deste trabalho é divulgar a Proposta 
Curricular de Santa Catarina e conhecer a unidade selecionada de forma a investigar se esta 
faz parte do âmbito escolar. A metodologia utilizada foi uma pesquisa-ação, enriquecida com 
algumas entrevistas junto à gestão escolar, buscando dados da escola que nos levassem a 
conhecer toda a realidade da instituição. Além dos dados fundamentais que são a quantidade de 
alunos atendidos, procuramos compreender a realidade socioeconômica da comunidade escolar, 
como se dá o processo avaliativo e alguns indicadores da escola. Entrevistamos também um 
total de 10 professores que trabalham com o Ensino Fundamental e Ensino Médio, afim de 
tomar conhecimento de como estes profissionais trabalham em sala de aula, como é feita a 
definição do conteúdo a ser trabalhado durante o ano letivo, se há uso de livros didáticos como 
base norteadora e de que modo é feita a escolha dos mesmos, se estes trabalham a diversidade 
em sala de aula e também se participam de formação continuada que envolvem os conceitos 
fundamentais da Proposta Curricular de Santa Catarina. Esta pesquisa nos proporcionou 
tomar conhecimento de tudo que envolve unidades de educação, para que possamos assim, 
ter entendimento daquilo que fará parte de nossa realidade futuramente. Com este trabalho 
tentamos divulgar a Proposta Curricular e realizar uma pesquisa-ação que nos levasse a 
conhecer a unidade escolar selecionada e todas as práticas que ocorrem neste ambiente. Além 
disso, buscamos conhecer o Projeto Político Pedagógico, pois este é o documento que sustenta 
as práticas pedagógicas, e busca abordar tudo aquilo que cerca a realidade. Com os resultados 
desta primeira intervenção conseguimos enxergar como se trabalha em uma instituição e como o 
Projeto Político Pedagógico é importante, tendo o papel de mostrar a organização da instituição 
e o que ela idealiza. Além de perceber que muitos professores estão em constante contato com 
a Proposta Curricular de Santa Catarina.

Palavras-chave: PROESDE Licenciatura. Educação. Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina.
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PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DO MST: UM OLHAR EMANCIPADOR

Naiara Gracia Tibola
naiaratibola@unidavi.edu.br

Adolfo Ramos Lamar
ajemabra@yahoo.com.br

Este resumo é um recorte da dissertação de Mestrado intitulada “Emancipação Humana na 
proposta de educacional do MST”,  que está vinculada ao grupo Educogitans - Filosofia e 
Educação, na linha Filosofia e Educação do Campo. Esta pesquisa teve como objetivo central 
compreender a noção de Emancipação Humana a partir de Paulo Freire que perpassa a proposta 
de educação do campo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. A pesquisa 
é de caráter qualitativo, pois busca compreender os indivíduos em seu local de origem e de 
natureza bibliográfica, pois busca confluências, em obras escritas sobre a Educação do Campo, 
em especial, a Educação proposta pelo MST para as escolas localizadas em assentamentos e 
acampamentos orientados por esse movimento popular. A pesquisa teve como principal teórico 
Paulo Freire, que em seus livros relata a busca por uma educação libertária e de autonomia 
e que valorize o local do indivíduo e suas características. Para a análise dos dados a palavra 
Emancipação Humana foi utilizada como uma categoria e subdividida em três categorias 
de suporte: o que representa o diálogo no movimento; o trabalho coletivo; a formação do 
pensamento e consciência crítica. A análise de dados está voltada para a proposta de Educação 
do MST, nos Cadernos de Educação, que serão analisados a partir dos conceitos elencados nos 
livros de Paulo Freire. Analisar os Cadernos de Educação é pensar a realidade vivenciada em 
assentamento e acampamentos. O MST quer propor a partir da construção de seu material para 
a educação reflexões e análises quanto à pedagogia que é trabalhada na escola tradicional. Um 
local em que crianças e jovens possam pensar uma educação coletiva, e que os educandos tenham 
consciência crítica sobre suas ações e sobre a sociedade. A dinâmica organizativa e processual 
de formação educativa que se desenvolve junto às comunidades nomeadas como “sem-terra”, 
mostra como a experiência de formação humana é possível e isso pode ser constatado na 
medida em que esse processo é compreendido a partir de seus fundamentos e especificidades, 
que valorizam desde as preocupações específicas da pedagogia, aqui entendida como teoria 
e prática da formação humana, até a preocupação com a educação das novas gerações que 
são desafiadas a estimuladas pelos avanços tecnológicos midiáticos, que chegam a todos os 
rincões do planeta, carregados de uma ideologia de consumo e de dominação, que se mostra 
com natureza colonial, colonizadora e colonialista. Pesquisar a proposta de educação do MST 
e o próprio movimento que está envolvido neste processo, faz com que o olhar para a educação 
se torne mais compreensível e humano. Faz com que conseguíssemos enxergar uma educação 
que valoriza a pessoa. Uma educação da construção de identidade e da humanização.

Palavras-chave: Emancipação Humana. MST. Educação do MST.
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REfLEXÕES TEóRICO-EPISTEMOLóGICAS SUBJACENTES A AÇÃO 
DOCENTE: A PRÁTICA SOCIAL COMO PONTO DE PARTIDA E PONTO DE 

CHEGADA

Cíntia franz
cintiafranz@hotmail.com

Com o objetivo de compreender a concepção de educação referente ao ensino da língua materna 
sob uma orientação que contribua com a formação humana integral, ao mesmo tempo em que 
proporcione a imersão dos sujeitos na cultura escrita (BRITTO, 2012), de modo a facultar a 
apropriação do sistema de escrita alfabética, esta exposição ocupar-se-á com o debate sobre 
a escolha da metodologia da ação docente. Para isso, faz-se necessária a coerência entre a 
fundamentação teórico-epistemológica e os procedimentos metodológicos elencados pelo 
professor, objetivo central dessa exposição. Trata-se de um recorte do projeto de dissertação 
do Profletras - Mestrado Profissional em Letras pela UFSC, que traz como escopo uma 
convergência com a ação didático-pedagógica pautada na prática social, definida por Saviani 
(2012 [1983]) em aproximação à base teórico-epistemológica histórico-cultural (VIGOTSKI, 
2007 [1968]). A metodologia a ser utilizada neste estudo delineia-se em uma pesquisa-ação, 
com base em Thiollent (2009 [1985]), em que o professor e alunos são participantes integrais 
na geração de dados. O objetivo desta pesquisa volta-se para a apropriação/consolidação/
ressignificação das práticas de leitura em/de diferentes gêneros por parte de alunos de 6º ano 
de uma Educação Básica da Rede Pública Municipal de Rio do Sul - SC. O encaminhamento 
metodológico defendido pelo autor e que está estritamente ligado a este estudo, com vistas ao 
planejamento da ação docente, tem como ponto de partida e de chegada do trabalho pedagógico 
a prática social e pode contribuir para um processo de formação humana que vai ao encontro 
de uma necessidade habitual constatada no cotidiano escolar, ou seja, transformar a informação 
cotidiana em conhecimento científico que faculte a elevação do genérico humano (HELLER, 
1970). Para elucidar a metodologia da Prática Social, Saviani (2012 [1983]) apresenta o 
conjunto de cinco passos orientadores do método proposto que inclui a prática social, comum ao 
professor e ao aluno, a problematização, a apropriação dos instrumentos teóricos, a catarse e o 
quinto e último passo que consiste, novamente, na própria prática social. Como resultado dessa 
pesquisa, que será analisado após a geração de dados pois a mesma está em andamento, espera-
se que a ancoragem nessa perspectiva se oriente para uma formação omnilateral (MARX, 2004 
[1932]; FRIGOTTO, 1999; FERREIRA JR.; BITTAR, 2008), permitindo o desenvolvimento 
integral das potencialidades humanas, superando as pedagogias alienadoras que predominam 
na sociedade e consequentemente contribua com a efetiva aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Base Epistemológica. Metodologia. Prática Social.
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A ASSISTÊNCIA à SAÚDE MENTAL INfANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA: 
ALGUMAS INSERÇÕES ENTRE TEORIA E PRÁTICA

Cleuseméri Rahn
cleusi@gmail.com

Marcos Erico Hoffmann
marcoserico@yahoo.com.br

Pensar sobre saúde mental nos dias atuais, é entendê-la como sinônimo de qualidade de vida, 
deste modo, é fundamental que gestores e profissionais que atuam na área dediquem um 
cuidadoso olhar sobre a questão e suas implicações. No que tange a infância, ainda há uma 
carência de diretrizes políticas para a instituição do cuidado das crianças na área da saúde 
mental, a qual, em sua maioria é preenchida por instituições privadas e/ou filantrópicas, as 
quais foram, por muito tempo, as únicas opções, acarretando em desassistência, abandono 
e exclusão. Esta pesquisa foi elaborada a partir de uma revisão de textos e documentos 
elaborados pelo Ministério da Saúde, os quais discutem a respeito da saúde mental infantil e a 
atenção básica à saúde. Tal estudo proporciona maior visibilidade quanto aos atendimentos que 
vêm sendo oferecidos na atenção básica à saúde para a demanda infantil relacionada à saúde 
mental, bem como tem sido construídas as relações entre os serviços de Atenção Básica e os 
cuidados dispensados à criança. Para tanto, a busca foi realizada nos sítios Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e tiveram como 
critério de escolha a centralidade nas temáticas: atenção básica à saúde e saúde mental infantil. 
Três, dos sete artigos encontrados, relataram como vem ocorrendo o atendimento das crianças 
com problemas de saúde mental em seus serviços, ressaltando que a maioria das crianças é 
encaminhada a outros órgãos ou serviços, não sendo acolhidas no serviço de referência, no 
caso, a atenção básica à saúde.

Palavras-chave: Atenção Básica à Saúde. Saúde Mental. Infância.
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A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS

Katia Gonçalves
katia@unidavi.edu.br

Marielena Conti
lyahmarie.conti@unidavi.edu.br

Michele Cimardi
michelecimardi@gmail.com

Os desastres naturais afetam cada vez mais pessoas em todo o mundo, causando sofrimento 
psicológico às populações atingidas, notadamente àquelas que vivem em piores condições 
econômicas e sociais, seja sob o aspecto dos danos físicos sofridos, com perdas de moradias 
e bens materiais, seja no aspecto social, pela desestruturação das políticas sociais, ou ainda, 
pelos danos psicológicos diante das perdas vivenciadas. No Brasil, entre 2000 e 2010, sessenta 
desastres naturais atingiram o país, deixando sete milhões e meio de brasileiros sem casas, 
com prejuízos econômicos, físicos e psicológicos. Em nosso contexto regional, o quadro não 
é diferente, situações de desastres naturais (enchentes, por exemplo) estão tornando-se cada 
vez mais presentes, e suas consequências vão além de perda de bens materiais, atinge-se os 
aspectos psicológicos dos indivíduos. Estudos mostram que o desenvolvimento de Transtorno 
de Estresse Pós-traumático tem sido frequente em pessoas que passaram por situações de 
desastres. Em situações de trauma o indivíduo perde a capacidade de fazer limites, perde 
o manejo energético, sua capacidade de aterragem e de testagem da realidade. Por conta 
disso, profissionais da Psicologia são importantes no auxílio a esses indivíduos e famílias, 
buscando trazê-los novamente para a realidade. Frente a isso o trabalho tem como objetivo 
abordar o papel do psicólogo, suas estratégias e manejos em situações de desastres naturais e 
tragédias humanas. Para suprir esse objetivo, realizou-se uma pesquisa de artigos e referências 
bibliográficas de forma geral (livros e revistas), por meio de um levantamento com as palavras-
chave: psychology; natural disasters; TEPT. No que se refere às ações preventivas de desastres, o 
trabalho da Psicologia nos desastres naturais é desenvolver ações que ultrapassem a intervenção 
sobre os efeitos na condição mental dos indivíduos e compreendam também o caráter dinâmico 
das redes sociotécnicas das quais o indivíduo faz parte. A contribuição da Psicologia neste 
campo é a construção de comunidades mais seguras e capazes de criar redes de apoio para 
enfrentar os desastres naturais. Os profissionais que trabalham com emergências precisam ter 
em mente duas necessidades abrangentes durante o desastre. A primeira é baseada em uma 
abordagem ampliada, usando uma variedade de meios e práticas de orientação à comunidade 
afetada, com foco na resiliência individual e coletiva e na criação de estrutura social, de forma a 
proporcionar estabilidade, incentivando a interação e coesão comunitárias. A segunda consiste 
em estabelecer tratamentos baseados em evidências adaptados à cultura local. Para os mais 
vulneráveis, é fundamental a intervenção junto à família, a valorização dos recursos naturais da 
própria comunidade, bem como a detecção das pessoas propensas a desenvolver Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático - TEPT.

Palavras-chave: Desastres Naturais. Atuação do Psicólogo. TEPT.
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A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA SOCIOHISTóRICA PARA A ATUAÇÃO DO/A 
PSICóLOGO/A NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS)

Cleidi Mara dos Santos
cleidims@hotmail.com

Marcela de Andrade Gomes
marceladeandradegomes@gmail.com

O presente material é resultado de uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2015, 
como fruto do trabalho de conclusão da Especialização em Psicologia Social Comunitária da 
Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac). O objetivo geral foi desenvolver reflexões sobre 
a presumível contribuição da Teoria Sociohistórica para a atuação do/a psicólogo/a na Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS). Trata-se de uma pesquisa qualitativa com objetivo 
exploratório que utiliza as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Seus objetivos foram 
utilizados como critérios para a seleção e guia para a leitura crítica e reflexiva dos materiais 
elencados. Esta pesquisa se caracteriza a partir da análise da conjuntura na qual vem acontecendo 
a inserção dos/as psicólogos/as na PNAS, bem como da construção teórico-prática em uma área 
de atuação marcada pela recém entrada deste profissional. Inicialmente caracterizou-se a PNAS: 
a quem se destina; quais seus objetivos e pressupostos; de que forma está organizada e deve ser 
desenvolvida nos diferentes territórios. Em seguida, selecionou-se a perspectiva Sociohistórica 
de Lev Semenovich Vygotsky como substrato epistemológico entendida aqui como coerente 
à proposta de atuação da Psicologia no Sistema Único de Assistência Social. Por partir do 
pressuposto da gênese social do psiquismo humano, entende-se que esta perspectiva se mostra 
extremamente pertinente ao trabalho voltado aos sujeitos que vivem em contextos de múltiplas 
vulnerabilidades e sofrimentos. Por compreender os processos inter e intrasubjetivos a partir de 
uma lógica crítica e contextualizada, colabora com a desconstrução de teorias que naturalizam, 
normatizam e patologizam os comportamentos e práticas sociais. Ao superar a dicotomia entre 
psiquismo e sociedade, formular o conceito de “zona de desenvolvimento proximal” e apostar 
na mediação de processos de criação e potencialização dos sujeitos, infere-se que a perspectiva 
Sociohistórica é uma abordagem que vem ao encontro dos preceitos da PNAS, revelando-se 
como um importante instrumental epistemológico para sustentar a intervenção do psicólogo 
neste âmbito, a qual deve estar voltada para as necessidades sociais e comunitárias. Ao focar nos 
processos de autonomia e potencialização de sujeitos e comunidades, a Psicologia Sociohistórica 
vem auxiliar a construção de ferramentas e instrumentos que venham mediar a construção de 
estratégias de superação de situações de sofrimento e vulnerabilidade, contribuindo com as (re)
invenções metodológicas e técnicas no campo da Assistência Social. Estudos teóricos como 
este auxiliam na qualificação da relação dialética existente entre teoria prática, ampliando e 
aperfeiçoando as múltiplas ações desenvolvidas nas políticas públicas de forma geral. Por fim, 
este trabalho busca contribuir com a ampliação e complexificação dos saberes e fazeres dos 
psicólogos/as que vêm lutando para a qualificação de ofertas e serviços destinados à população 
que se encontra em situações de riscos e vulnerabilidades, inserindo-se na garantia e promoção 
dos direitos humanos da atual sociedade.

Palavras-chave: Política Nacional de Assistência Social. Teoria Sociohistórica. Atuação da 
Psicologia.
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A PARTICIPAÇÃO DA PSICOLOGIA NAS  POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Luísa dos Santos
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A atuação do psicólogo junto à comunidade é ainda recente em nosso país. O campo social 
vem abrindo espaço para os profissionais, mesmo que de forma lenta, em razão da necessidade 
do saber psicológico quando se trabalha com situações que envolvam problemas sociais, em 
especial aquelas que se relacionam com a transgressão de direitos básicos. Os estudos no campo 
social possibilitaram a construção de uma vasta base teórica para a prática do psicólogo, o 
qual, a partir da criação de políticas públicas voltadas à seguridade social, pode inserir-se e 
intervir no meio social e comunitário. A participação da Psicologia nesse avanço das políticas 
de seguridade social foi tímida, motivada principalmente pela necessidade que este mercado 
demonstrava. Esse fato, unido ao despreparo acadêmico, culmina na dificuldade do psicólogo 
de desprender-se das práticas tradicionais clínicas. Este trabalho objetiva explanar de forma 
sintetizada como ocorreu a disseminação da Psicologia Social Comunitária em nosso país, 
frisando qual a participação do psicólogo na construção e aprimoramento das políticas de 
assistência social. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que parte fundamenta-se nos 
principais autores da Psicologia Social Comunitária e parte provém do levantamento de dados 
históricos relacionados às políticas públicas de assistência social, em especial à legislação 
que as regula. Os resultados encontrados referem-se à percepção de que atualmente há uma 
mobilização no sentido de inserir o estudo do meio social e das políticas públicas no espaço 
de formação dos psicólogos. Além disso, constata-se que há uma busca por ampliar os limites 
da dimensão política da atuação do psicólogo, bem como aprimorar as matrizes curriculares 
da formação. Com este aprimoramento almeja-se a inclusão de outras possibilidades teórico-
técnicas, a fim de aproximar o profissional do campo social, dando-o as bases necessárias para 
uma atuação ética e coesa para com as demandas encontradas no meio comunitário e social.

Palavras-chave: Psicologia Social. Políticas Públicas de Assistência Social. Formação dos 
Psicólogos.
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A PRÁTICA DA PSICOLOGIA SOCIAL: UMA PROPOSTA DE ESTÁGIO 
ESPECÍfICO

Regiane Cristina Dias
regidias_@hotmail.com

Este trabalho tem como intuito apresentar a proposta de estágio específico em Psicologia Social 
a ser desenvolvida pela acadêmica ao longo do ano de 2016 em uma instituição APAE do Alto 
Vale do Itajaí, com o objetivo de obter experiência prática e teórica para um amplo conhecimento 
e formação no curso de Psicologia. O psicólogo social, e nesse caso, a estagiária, deve zelar 
sempre pelo bem de todos dentro de qualquer contexto e, no caso do espaço educacional onde 
o estágio ocorrerá, usará de práticas de socialização, intervindo nas relações interpessoais e de 
ensino-aprendizagem, trabalhando junto à direção e coordenação da escola, professores, alunos, 
pais e demais profissionais envolvidos no local. Trabalhando em conjunto com todos os atores 
sociais envolvidos, almeja-se integrar a todos no ambiente institucional e promover crescimento 
e reflexão de temas relevantes à vida dos indivíduos. Segundo o olhar da Psicologia Social para 
este contexto, todas as dificuldades identificadas são manifestação de uma totalidade histórico-
social, e não do âmbito individual. O estágio será realizado no município de Taió, tendo como 
participantes, os alunos, professores, pais, equipe multidisciplinar e comunidade envolvida. 
As atividades serão realizadas uma vez por semana, num total de quatro horas semanais na 
instituição. Primeiramente será feito o trabalho de observação e levantamento de demandas, 
onde tudo será anotado para posterior estudo e análise, a fim de, num momento posterior, serem 
apresentadas propostas e realizadas intervenções com base nas necessidades identificadas 
anteriormente. Os instrumentos utilizados serão as conversas com alunos, pais e professores, 
anotações, observações, encontros em grupos, encontros individuais, técnicas de dinâmicas 
de grupo, entre outros instrumentos que se fizerem necessários ao longo do estágio. Todas as 
práticas de estágio a serem realizadas serão embasadas no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, e na resolução do 
CFP nº 013/2007 que trata das especialidades da Psicologia, bem como nos aportes teóricos 
da Psicologia Social. Espera-se, através da realização deste estágio, que a acadêmica agregue 
vivências e experiências relevantes para sua formação profissional, além de colaborar com o 
contexto escolar e todos os envolvidos nesse contexto, minimizando e prevenindo dificuldades, 
bem como propor estratégias de melhoria.

Palavras-chave: Psicologia Social. Estágio. Formação Acadêmica.
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A PSICOLOGIA DENTRO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO 
HOSPITAL REGIONAL: O ESTÁGIO QUE RESULTOU EM AMOR

Sabrina Schulz
sabrinaschulpsico@gmail.com

Quando o adoecimento ocorre em um sistema familiar, a desestruturação do grupo, as reações 
e as cargas emocionais são sobrecarregadas a todo contexto, todos são afetados. A doença 
se instala além do paciente, ou seja, para todo seu sistema. A família representa um grupo 
organizado, uma estrutura. Quando ocorre a manifestação de uma doença, observamos o 
desequilíbrio do grupo familiar. Quando um membro familiar adoece e é hospitalizado pode 
reagir de diferenças maneiras. E, é a partir da Psicologia Hospitalar que o psicólogo se descobre 
como sendo instrumento de alívio, como um dos enfoques mais sofridos da realidade humana, 
a morte. A Psicologia Hospitalar traz como uma nova esperança de que a dor seja entendida de 
uma forma mais humana, e que assim, os próprios profissionais da saúde possam então escutar 
a angústia, sofrimento, ansiedade e medo presentes diante dos níveis orgânicos do paciente a 
partir do sofrimento emocional. O estágio, realizado no Hospital Regional de Rio do Sul no 
ano de 2015, teve como objetivo geral, acolher e orientar os familiares dos pacientes internados 
na UTI e específicos trabalhar a prática do acolhimento e da humanização dentro do hospital; 
mostrar a importância do autocuidado dos familiares diante da situação vivenciada; orientação 
e acolhimento para os familiares durante o tratamento do paciente. No decorrer do ano, ficou 
visível o quanto a Psicologia faz a diferença nesse setor. Muitas vezes, durante o tratamento, 
preocupam-se somente com o paciente e esquecem do sistema que o envolvem. A condição 
emocional do acompanhante também precisa ser observada e estudada. Ali, muitas coisas foram 
vistas, ouvidas e vivenciadas. Momentos difíceis e delicados, mas que contribuíram ainda mais 
para a formação de psicóloga.

Palavras-chave: Família. Psicologia Hospitalar. Psicólogo na UTI.
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E AS SUAS INTERfACES EMOCIONAIS: 
PSICOSSOMÁTICA

Michele Cimardi
michele@unidavi.edu.br

Marielena Conti
lyahmarie.conti@unidavi.edu.br

Katia Gonçalves
katia@unidavi.edu.br

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) se caracteriza pela instalação de um déficit neurológico 
focal, determinado por uma lesão cerebral, secundária a um mecanismo vascular e não traumático. 
Podemos encontrar AVCs secundários à embolia arterial e processos de trombose arterial e/ou 
venosa, causando, assim, isquemia e/ou hemorragia cerebral. O AVC pode ser classificado em 
isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico (AVEI) pode ser causado por embolia ou trombose 
arterial. O AVC hemorrágico (AVCH) pode ser subdividido em hemorragia intracerebral, que 
corresponde a presença de lesão intraparenquimatosa (hematoma), levando a sinais e sintomas 
neurológicos secundários; e hemorragia subaracnóidea, onde não se observa sinais de sofrimento 
cerebral intraparenquimatoso, somente se houver complicações posteriores. A incidência de 
AVC é maior após os 65 anos, dobrando a cada década após os 55 anos. Após o período de 
internação hospitalar, o idoso que sofreu AVC pode retornar ao lar com sequelas físicas e 
cognitivo-comportamentais que comprometem a capacidade funcional, a independência e a 
autonomia e também podem ter efeitos sociais e econômicos que invadem todos os aspectos da 
vida. Psicossomática, em síntese, é uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre as práticas 
de saúde. É um campo de pesquisas sobre estes fatos e, ao mesmo tempo, uma prática. Hoje o 
termo psicossomática está mais restrito à visão ideológica e às pesquisas que se fazem destas 
ideias, sobre a relação mente-corpo e os mecanismos de produção de enfermidades, notadamente 
sobre os fenômenos do estresse. Este trabalho tem como objetivo analisar o quanto o sofrimento 
emocional pode elevar o risco de um Acidente Vascular Cerebral e quais as possibilidades 
de prevenção e diminuição da reincidência em pacientes já acometidos pelo AVC. Para isso 
realizou-se a busca de artigos empíricos indexados em base de dados eletrônica, por meio de um 
levantamento com as palavras-chave: Psicossomática; Estresse; AVC. Diante das possibilidades 
de relação entre a psicossomática e o AVC e observando as manifestações sobre o aparelho 
cardiovascular, onde as emoções e situações de estresse as favorecem, verificou-se grande 
possibilidade de influência das emoções na ocorrência do AVC. De difícil conceituação, as 
emoções constituem uma classe de fenômenos que, sentidos como internos, trazem, ao mesmo 
tempo, manifestações ou sinais externos (somáticos e comportamentais). Como exemplo de 
manifestações psicossomáticas, podemos citar as situações de ansiedade. Nessa situação, 
podem repercutir sobre o aparelho cardiovascular: elevação da frequência cardíaca, elevação 
da pressão arterial, vasoconstrição periférica, aumento da coagulação sanguínea, entre outros. 
Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o Acidente Vascular Cerebral é uma síndrome 
neurológica frequente em adultos e idosos, sendo uma das maiores causas de morbimortalidade 
em todo o mundo.

Palavras-chave: Psicossomática. Estresse. AVC.
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ÁCIDO LISéRGICO DIETILAMIDA (LSD) E SEUS EfEITOS 
PSICOfISIOLóGICOS

Marielena Conti
lyahmarie.conti@unidavi.edu.br

Michele Cimardi
michele@unidavi.edu.br

Katia Gonçalves
katia@unidavi.edu.br

As substâncias de abuso, conhecidas como Club Drugs, são utilizadas maioritariamente por 
adolescentes e jovens adultos, geralmente em grupos em contextos de festas com intuito de 
recreação ligadas a contextos de lazer. Uma das substâncias que faz parte deste grupo é a 
dietilamida do ácido lisérgico (LSD), que foi primeiramente sintetizado em 1938, nos laboratórios 
Sandoz, na Suíça, pelo químico Albert Hofmann. A dietilamida do ácido lisérgico é sintetizada 
a partir da cravagem de um fungo do centeio fazendo primeiramente Ácido Lisérgico obtido 
a partir da hidrolisação da ergotamina (substancia obtida no fungo) então é feita uma adição 
redutiva da Dietilamida formando Dietilamida do Ácido Lisérgico (LSD). Também conhecido 
como Ácido, Doce, Papel, Selo e diversos outros nomes, o LSD pode ser encontrado em forma 
de cubos de gelatina, cartelas de papel, micropontos ou em sua forma líquida e é geralmente 
consumido por via oral, absorção sublingual ou injetável, sendo que a mais comum é via oral. 
O trabalho tem por objetivo conhecer sobre esta substância e seus efeitos psicológicos nos 
usuários e para isso realizou-se uma pesquisa em artigos e teses de sites científicos, por meio 
de um levantamento com as palavras-chave: LSD, Hallucionogens; Young and Drugs. O LSD 
provoca diversas sensações e alterações na capacidade de percepção e, através das pesquisas, lê-
se relatos de alguns usuários que fazem o uso deste alucinógeno pois o mesmo possibilita uma 
viagem psicodélica transcendental e uma experiência de autoconhecimento espiritual, ou apenas 
para ‘sair da realidade’. O LSD não provoca dependência física nem síndrome de abstinência e 
apresenta uma dependência psicológica baixa, porém, além de seus efeitos serem considerados 
passageiros, o abuso desta droga pode causar efeitos adversos físicos e psicológicos leves ou 
agudos. Usuários crônicos da droga podem manifestar alguns tipos de psicoses, que podem 
ser passageiras ou duradouras, porém o LSD não é a causa, mas acelera o início da doença em 
alguém que já possui pré-disposição à ela. Os usuários também podem desenvolver problemas 
sociais profundos, perdem o interesse no mundo à sua volta pois se sentem desconectados de 
tudo, a realidade deixa de ser interessante. Dificilmente vê-se pessoas dependentes de LSD em 
clínicas de reabilitação, pois causa rapidamente uma tolerância à substância, por isso usuários 
que utilizam por mais de uma semana acabam precisando de quantidades maiores para atingir 
o estado de alucinação. Essa falta de confiança nos resultados acaba gerando desinteresse, 
porém há consequências após tanto tempo de uso. As sequelas causadas pelo abuso de LSD 
necessitam de tratamentos específicos, tanto químico quanto psicológico. Por isso, entende-se 
a importância da atuação do psicólogo nessa área.

Palavras-chave: LSD. Alucionógenos. Efeitos Psicológicos das Drogas.
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ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO AOS fAMILIARES DA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL REGIONAL

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

Larissa Carpes Waldrich
larissacarpeswaldrich@hotmail.com

De acordo com Camon (et al., 1996), a Psicologia Hospitalar é o presságio de uma nova revisão 
na própria prática clínica. Ela é determinante para novos modelos teóricos de atendimento. Tem 
como perspectivas determinantes de uma trajetória de conquistas e realizações. A Psicologia 
Hospitalar vem crescendo e ganhando espaço a cada dia nas universidades, publicações 
e nos eventos científicos. Os familiares são afastados do paciente, e esta separação é quase 
que imposta. Os ambientes em que os pacientes se encontram possuem propensão a ser hostil 
para o paciente, e também, para os familiares, pois estes percebem os mais diversos detalhes 
do ambiente, que muitas vezes é frio e agitado. Além dos familiares sofrerem pela separação 
do ente, eles sofrem pela ansiedade e com o que pode acontecer devido à pouca informação 
que eles recebem dos funcionários do hospital (Gotardo e Silva, 2005). A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) é um ambiente que possui muitos recursos tecnológicos e uma equipe que está 
em permanente atenção. Essa equipe possibilita as manobras potencialmente necessárias para 
que acolha o paciente (Silva, 2007). A maneira de organização da UTI precisa ser de uma forma 
que respeite o caráter terapêutico facilitando a ação da equipe, e também, para não agravar o 
quadro clínico do paciente (Silva, 2007). O presente trabalho tem como objetivos: acolher e 
orientar os familiares dos pacientes internados na UTI; trabalhar a prática do acolhimento e da 
humanização dentro do hospital; mostrar a importância do autocuidado dos familiares diante 
da situação vivenciada; orientar e acolher os familiares durante o tratamento do paciente. O 
projeto será realizado no Hospital Regional do Alto Vale, na cidade de Rio do Sul. O estágio 
terá como objetivo colaborar e orientar os familiares durante o período de espera de internação 
na UTI de um membro da família, na busca por um atendimento mais humanizado tanto para os 
pacientes como para seus familiares. Espera-se com este trabalho trazer ao Hospital Regional e 
à população atendida um melhor acolhimento e atendimento hospitalar humanizado.

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar. UTI. Família.
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ADOÇÃO: ENTRE A EXPECTATIVA E A REALIDADE

Katiana Bagatoli
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Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

A adoção é uma forma de procriação, porque permite trazer à existência um filho, que se vincula 
ao pai, mãe ou pais, não pelo sangue, mas por um ato de amor juridicamente protegido. É 
modalidade de estabelecimento do vínculo de filiação de origem civil. Segundo parte da doutrina, 
a adoção imita a filiação natural, contudo, como as demais formas de estabelecimento da filiação 
- socioafetiva e originária de reprodução humana assistida, a adoção vai além, rompendo com o 
modelo heteroparental e biológico, estabelecidos pelos limites da natureza (LÔBO, 2008). No 
momento em que se decide pela adoção, questões complexas e delicadas surgem dentro e fora do 
seio familiar. Preparar-se adequadamente para enfrentá-las é fundamental para o bem-estar do 
novo relacionamento. Este estudo enfoca a questão dos aspectos psicológicos e emocionais nos 
períodos anteriores e posteriores à adoção. A escolha do tema dá-se pelo interesse de investigar 
esses aspectos junto a pessoas que participaram do processo de adoção. A espera pelo filho 
adotivo é longa e difícil em muitos casos. Ainda que os candidatos saibam que estão em uma 
lista oficial de espera e que serão chamados assim que a criança estiver disponível à adoção, 
a sensação de muitos candidatos é de que nada está acontecendo (REPPOLD et al., 2005). Os 
participantes desta pesquisa serão pessoas que participaram de um processo de adoção nos anos 
de 2010 a 2015. Para alcançar tal objetivo será feito uma entrevista com perguntas abertas com 
duração de tempo indeterminado. As entrevistas serão transcritas na íntegra com as falas dos 
participantes, será feito a análise qualitativa dos dados através da hermenêutica. A pesquisa é 
importante de ser realizada pois deve trazer como benefícios o espaço reflexivo aos pesquisados, 
situação esta não encontrada muitas vezes no ambiente de realidade vivenciado pelos mesmos.

Palavras-chave: Adoção. Aspectos Psicológicos. Expectativa. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A fUNÇÃO DO ESPAÇO “APOIO 
PEDAGóGICO” OfERECIDO POR UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR NO 

MUNICÍPIO DE BLUMENAU

Raquel Reif
raquelreif@hotmail.com

O presente trabalho refere-se a uma experiência acadêmica, em nível de estágio básico, e teve 
como objetivo observar e identificar a função do espaço de Apoio Pedagógico em uma instituição. 
Essa vivência se deu em uma escola da rede particular de ensino, em nível de Educação Infantil 
localizada na cidade de Blumenau/SC, que no período de contraturno à escola oferece a prática 
de Apoio Pedagógico. No decorrer do desenvolvimento deste estágio, atendia oito crianças entre 
6 e 14 anos de idade. A metodologia utilizada foi a realização de uma pesquisa documental, 
juntamente com a professora da turma, acerca das diferenças individuais de cada aluno, 
atividades lúdicas, dinâmicas com o grupo de alunos, rodas de conversa e brincadeiras voltadas 
à interação entre a turma. A pesquisa documental compreendeu informações como: nome, 
idade, escola de origem, série, desempenho, há quanto tempo frequenta o Apoio Pedagógico, 
frequência semanal, horário e motivo pelo qual o frequenta. Essa experiência permitiu 
identificar que a proposta do Apoio Pedagógico oferecido pela instituição se caracteriza pelo 
atendimento às demandas familiares, relacionadas à organização do cotidiano dessas famílias 
originada pelas demandas sociais, exclusivamente relacionadas ao cotidiano dos pais dessas 
crianças, que necessitam deixá-las em algum espaço de proteção enquanto trabalham. Isso se 
evidenciou quando no processo de levantamento de dados, assim como no relato dos alunos 
apareceram falas como: ‘meus pais não querem me deixar sozinho em casa, e então venho para 
o apoio’. Além disso, outras questões que merecem atenção como ter um planejamento quanto 
às atividades a serem realizadas no decorrer do semestre e a separação dos alunos por faixa 
etária, ou período regular de ensino, foram outras demandas encontradas naquele espaço em 
questão, e que de acordo com o propósito pedagógico das práticas voltadas ao Apoio Pedagógico 
se fazem necessárias. A presente experiência possibilitou identificar como a demanda social 
atual frente à escola ultrapassa a proposta educativo-pedagógica, na medida em que o espaço 
do reforço pedagógico em contraturno acaba por se confundir com o lugar onde a criança 
contemporânea/filho/aluno pode ficar. Diante dos fatos, é possível concluir que o resultado 
dessas intervenções como um todo foi bastante positivo para se pensar sob a elaboração e o 
planejamento da prática do Apoio Pedagógico em uma instituição, principalmente quando nos 
referimos aos processos de desenvolvimento de uma criança, sua organização cognitiva e o seu 
respectivo tempo de maturação, bem como a escola pode se organizar diante de demandas que 
ultrapassam a proposta educativa.

Palavras-chave: Educação. Apoio Pedagógico. Desenvolvimento.
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ÂNCORAS DE CARREIRA: TENDÊNCIAS DE ESCOLHA ENTRE 
ACADÊMICOS (UNIDAVI)

Sheina Marques
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fidelis Junior Marangoni
professorfidelis@unidavi.edu.br

A escolha de uma profissão está relacionada ao processo de desenvolvimento do indivíduo. 
As suas condições fisiológicas, psicológicas e o meio onde vive marcam essa escolha e, é a 
partir dessas condições que a escolha será operacionalizada. Cada indivíduo desenvolve um 
determinado perfil, uma inclinação para determinadas atividades, essa inclinação influenciará o 
processo de escolha, que é um momento em que o individuo procurará um “autoconhecimento” 
sobre seus interesses, competências e valores. Este trabalho comparou o perfil de três cursos 
distintos, para isso foi utilizado o inventário “Âncoras de Carreira”. Tratou-se de uma pesquisa 
exploratória, com uma análise quantitativa visando verificar a importância da escolha profissional. 
Participaram desta pesquisa 70 acadêmicos da Unidavi. Estes acadêmicos estavam divididos 
em três cursos distintos dentro da instituição, sendo eles Administração (n=40), Engenharia 
de Produção (n=13) e Psicologia (n=18). Não houve nenhum procedimento para priorizar 
número ou gênero dos acadêmicos, sendo priorizada apenas a média de idade destes, utilizando 
apenas turmas de 4ª fase dos respectivos cursos. É possível afirmar que o desenvolvimento 
desse trabalho trouxe informações e conhecimentos para a pesquisadora acerca da orientação 
profissional e orientação de carreira, a importância da orientação com jovens e adultos agregou 
maior interesse por esta atividade, além de proporcionar mais clareza da teoria ao relacioná-
la com a prática da pesquisa - e despertando o desejo de pesquisas ou práticas relacionadas à 
orientação profissional e de carreira.

Palavras-chave: Âncora de Carreira. Escolha Profissional. Acadêmicos da Unidavi.
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ANSIEDADE INfANTIL E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS

Jaine Mazzini Floriano Serafim
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O referido trabalho tem por objetivo apresentar o estado da arte do conhecimento produzido 
sobre ansiedade infantil, sob o enfoque da Gestalt-Terapia. Para isso, pretende-se realizar 
uma revisão sistemática da literatura em bases de periódicos nacionais, a qual está em fase 
de desenvolvimento. A literatura na área da Gestalt-Terapia constata que é comum crianças 
apresentarem determinadas fobias e medos. Isso faz parte do seu processo de crescimento. 
Estes acontecimentos retratam uma descoberta do mundo, é a distinção da própria tomada de 
consciência do mundo desconhecido fora dela. Cabe destacar que quaisquer sentimentos novos, 
que ainda não sejam passíveis de compreensão pela criança, geram sentimentos de insegurança 
e vulnerabilidade. Acontecimento este normal e necessário ao ser humano, ao longo de seu 
crescimento. Entretanto, se estes sentimentos tornam-se verdadeiros obstáculos para criança, 
como por exemplo, não conseguir dormir sozinha, pode haver um problema psicopatológico. Para 
compreendermos este processo, devemos ter em mente que a criança se espelha em sua família, 
pilar de sustentação de sua formação. Se a criança está inserida em uma família disfuncional, 
seus medos e aflições serão o resultado dos medos e aflições de seus pais, modificados a sua 
perspectiva. Existe uma linha tênue entre medo e ansiedade. O medo gera a ansiedade, que 
gera sintomas de cunho psicológico e fisiológico. Quando nos encontramos em situações 
ameaçadoras e reagimos como forma de proteger nosso bem-estar, agimos de forma saudável. 
Medo e ansiedade são sentimentos inerentes ao ser humano, que para a criança possuem o 
papel de demonstração de perigo, por exemplo. Porém, quando se tornam impedimentos para 
executar determinadas atividades, passam do estado natural ao prejudicial. Descreve a literatura 
que a preocupação dos pais com os medos de seus filhos, deve ser a partir de quando são 
provocadas alterações na rotina da criança, oriundas dos sentimentos aqui já destacados. A 
ansiedade excessiva se manifesta de maneira fisiológica, por meio da sudorese, taquicardia, 
dores de cabeça e mais precisamente nas crianças por meio da enurese noturna. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, os transtornos de ansiedade mais comuns na infância são: 
ansiedade de separação, ansiedade fóbica e ansiedade social. A criança pode apresentar, como 
sintomas de ansiedade excessiva, o choro fácil, ataques repentinos de raiva, e irritabilidade. 
A criança adoecida perde o controle de manter um relacionamento nutritivo consigo e com 
os outros, podendo desencadear fenômenos psicossomáticos. Com os resultados do presente 
trabalho, que se encontram em fase preliminar e que devem ser melhor desenvolvidos ao longo 
dos próximos meses, pretendemos obter uma melhor compreensão da ansiedade infantil sob 
um enfoque gestáltico, de modo a fundamentar atuações de prevenção e intervenção na área da 
Psicologia.

Palavras-chave: Criança. Ansiedade. Psicopatologia.
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APRENDER A APRENDER: CONSIDERAÇÕES SOBRE A METACOGNIÇÃO

Romario Schmitt
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A metacognição é um compilado de aptidões cognitivas, uma relação entre essas capacidades. 
Ela permite avaliar quando e como utilizar as estratégias avaliadas como as mais adequadas 
para executar determinada atividade/tarefa e então desempenhá-las de forma satisfatória. 
Em suma, ela permite a pessoa avaliar, planejar, dirigir da forma mais adequada seu próprio 
aprendizado. Além disso, também é um saber sobre o saber, uma forma de autoconhecimento 
sobre suas próprias capacidades, seus pontos fortes e fracos e o modo como se cria estratégias 
para assim superar dificuldades que possam surgir. A metacognição passa a ser estudada em 
torno da década de 1970, anteriormente a isso, estudos se pautavam apenas em processos 
cognitivos como a memória, atenção, consciência, concentração, linguagem, escrita, etc. Não 
há consenso sobre a idade em que surja, contudo alguns autores trazem que apareça em torno 
dos 7 anos de idade e se desenvolva conforme o crescimento, com aumento significativo na 
adolescência. O desenvolvimento da conscientização é um dos passos para se levar a desenvolver 
essa habilidade, além disso, mostrar a inter-relação entre ações (passadas, presentes e futuras) 
favorecem muito nesse processo. O psicólogo enquanto trabalha, se relaciona e intervém nos 
fenômenos psicológicos, acaba atuando de maneira direta ou indireta como um educador. O 
presente trabalho busca demonstrar aos participantes como esse fenômeno influencia no processo 
de aprendizagem, como ela é desenvolvida e como favorecer seu florescimento. O trabalho 
será realizado por meio de uma apresentação expositiva dialógica. Visando proporcionar aos 
participantes uma análise critica sobre o aprendizado na atualidade. Os resultados apontados 
pela pesquisa demonstram que o aprendizado não depende apenas da idade, experiência e nível 
intelectual, mas sim da aquisição de estratégias que possibilitem planejar e monitorar e tomar 
consciência dos processos que se utiliza para aprender.
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RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

361 

ASPECTOS NEUROCIENTÍfICOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
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O presente trabalho versa acerca de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no Grupo 
de Pesquisa Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas da Unidavi. Inicialmente mostra-se 
necessário elencar que o estudo acerca do desenvolvimento cognitivo objetiva compreender 
como os processos cognitivos vão se estruturando ao longo do desenvolvimento humano - que 
refere-se ao processo de mudança e continuidade. Ao tratar dos processos cognitivos, os quais 
correspondem à elaboração de conhecimento, ou seja, sensação, percepção, atenção, memória, 
pensamento, linguagem, emoção e aprendizagem, mostra-se conveniente investigar como 
ocorrem o desenvolvimento destes no cérebro humano. Para tanto, o respectivo estudo tem por 
objetivo elencar aspectos do desenvolvimento cognitivo em relação aos mecanismos físicos 
do cérebro envolvidos nos processos cognitivos a partir de referencial teórico da neurociência 
cognitiva, campo este, que combina técnicas da neurociência com estratégias experimentais da 
Psicologia. Para tratar da temática em pauta, utilizar-se-á um viés metodológico analítico com 
um trilhar investigativo, tendo-se como referencial bibliográfico importantes pesquisadores da 
área como: Robert Sternberg, Michael S. Gazzaniga, Georg Miller, Richard B. Ivry, George 
R. Mangun, Eric Kandel, Diane E. Papalia, Marisa L. Chudo e Roberto Lent. No que tange os 
resultados obtidos, os mesmos ainda encontram-se em desenvolvimento, visto a abrangência, a 
complexidade e o constante aprimoramento da temática em questão. Cabe ressaltar que elencar 
a respectiva temática no congresso  propiciará ao meio acadêmico a descrição de um tema de 
grande importância, em especial no campo da Neurociência Cognitiva e da Psicologia. Ao final 
do presente estudo almeja-se obter maior clareza acerca dos questionamentos mencionados, 
propiciando assim, maior compreensão do tema.
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ATUAÇÃO DO PSICóLOGO ESCOLAR -  RELATO DE EXPERIÊNCIA
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A prática do Psicólogo Escolar caracteriza-se por uma intervenção sistêmica, não voltada para 
a prática clínica, mas entendendo-se que todos estão se inter-relacionando, afetando e sendo 
afetados pelo contexto escolar. É de extrema importância que todos no contexto escolar estejam 
engajados na modificação positiva do sistema, uma vez que o psicólogo, trabalhando sozinho 
não conseguirá prover as mudanças necessárias. A investigação e observação são instrumentos 
essenciais na identificação das demandas que possam surgir no contexto escolar, tendo o 
psicólogo a tarefa de olhar por todos os ângulos possíveis as situações relatadas e observadas. 
O objetivo do presente resumo é relatar a prática de estágio obrigatório do curso de Psicologia 
no decorrer do ano de 2015, e este enquanto atividade acadêmica consistiu em vivenciar a 
prática do Psicólogo na área da educação frente às demandas que surgem na escola propondo 
estratégias de melhorias para todos que se encontram nesse ambiente de uma maneira geral. O 
estágio ocorreu em duas escolas do município de Rio do Sul - SC, e fora realizado na modalidade 
dupla. A vivência ocorreu no período de um ano. O método de trabalho dividiu-se em duas 
etapas, sendo que a primeira caracterizou-se por observações e diálogos para melhor conhecer 
o contexto, os indivíduos e as relações que ali se estabeleciam. As observações proporcionam 
um olhar que vem de fora a respeito de quem está dentro, bem como as investigações acerca dos 
acontecimentos proporciona uma visão mais ampla sobre os fatos. A segunda etapa foi marcada 
por propostas de intervenções de acordo com as observações e demandas identificadas no 
período anterior. Os resultados encontrados referem-se aos projetos elaborados e a constatação 
da grande participação dos alunos nas atividades, bem como avaliações positivas das estratégias 
criadas, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Adentrar no contexto escolar requer 
cautela e paciência. Através das intervenções notou-se que muitos olhares são direcionados ao 
estagiário como se o vissem apenas como mais um a tentar solucionar o que “não tem solução”. 
Alguns fazem o apelo paradoxal “quero mudar, sem mudar”. Outros, porém, são receptivos e 
cuidadosos, sendo perceptível que querem o bem comum. Pelo fato de a escola ser um contexto 
com indivíduos dos mais variados “tipos” é um contexto rico de informações. Certo é que, no 
ambiente escolar, nada poderá ser feito trabalhando sozinho. Entendendo que as mudanças se 
dão por meio de um olhar sistêmico, é necessária a colaboração e o empenho de todos, uma vez 
que os resultados são para o bem comum.
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DAS ENCHENTES NO 
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL: UMA PROPOSTA DE ESTUDO
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Rio do Sul é um município conhecido nacionalmente pelas recorrentes cheias, que acometem a 
região de maneira cíclica. Ao longo dos últimos cem anos foram registradas quase 50 enchentes, 
sendo as mais graves nos anos de 1983, 1984 e 2011. Eventos dessa ordem ultrapassam as 
dimensões ambientais, materiais e econômicas, repercutindo também nos aspectos psicológicos 
e sociais. Prejuízos emocionais, perdas as mais diversas e a necessidade de reestruturações 
do cotidiano, do trabalho e das relações sociais, são algumas das consequências vividas pelas 
pessoas que sofrem com as enchentes. Considerando esta realidade, entende-se necessário 
atentar para as repercussões desse fenômeno na vida da comunidade local. Com base nos 
aportes teóricos da Psicologia Social Comunitária, Psicologia Ambiental e Psicologia das 
Emergências e Desastres, este trabalho tem como propósito apresentar a proposição de um 
projeto de pesquisa a ser desenvolvido ao longo do presente ano na Unidavi, cujo objetivo 
geral é investigar os impactos psicossociais das enchentes nos bairros mais atingidos de Rio 
do Sul. Alguns dos objetivos específicos dizem respeito a identificar a percepção de risco dos 
moradores em relação às enchentes, visitar os bairros mais atingidos buscando contato com a 
comunidade e realizar entrevistas em profundidade com a população atingida a fim de ouvi-los 
quanto aos impactos psicossociais que as enchentes trouxeram em suas vidas. Considerando se 
tratar de pesquisa com seres humanos, somente após aprovação do projeto no Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos é que os componentes do grupo de pesquisa darão início 
às coletas de dados junto aos moradores dos bairros, sendo estes o público-alvo deste estudo. 
Como instrumentos para coleta das informações, serão utilizados um roteiro de entrevista 
semiestruturada, diário de campo e recursos fotográficos. Os dados serão analisados por meio 
de análise de conteúdo e do programa informático Iramuteq. Como resultados deste estudo, 
almeja-se a obtenção de um diagnóstico dos impactos psicossociais e da percepção de risco 
decorrentes das enchentes nas comunidades mais afetadas de Rio do Sul, de modo a conhecer 
suas reais necessidades e as possibilidades de atuação para o profissional psicólogo. Além 
disso, como resultados alcançados, busca-se ampliar diálogo entre os vários atores envolvidos 
(comunidade local, Unidavi, Defesa Civil, Secretarias da Assistência Social, Saúde e Meio 
Ambiente) a fim de reconhecer as dimensões dos danos de ordem psíquica e social às pessoas 
afetadas pelas enchentes.
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PSICOLOGIA EDUCACIONAL
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A escola é local onde as crianças passam o maior tempo de sua infância e é nesse período 
que elas se desenvolvem. Por isso, há necessidade de que este espaço seja rico em vivências 
e experiências que promovam amadurecimento emocional e cognitivo aos alunos. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de estágio específico em Psicologia 
Educacional, o qual ocorrerá em escolas, por meio do projeto “Ciranda das Emoções” ao longo 
do primeiro semestre de 2016. Este projeto é entendido como um programa de orientação para 
a educação socioemocional realizado através de um conjunto de atividades e temas nas escolas 
da rede municipal de ensino de Rio do Sul. Visa à prevenção das psicopatologias decorrentes 
da inabilidade da criança ao não saber identificar e manejar essas emoções como: ansiedade, 
violência, depressão e problemas psicossomáticos. Busca-se guiar as crianças a identificar 
cada emoção, podendo assim melhorar o relacionamento interpessoal, lidar com sentimentos, 
emoções, estimulando, a desenvolver a capacidade de resolução de problemas, empatia e 
comunicação. Assim, este projeto reforça a importância da atuação do psicólogo educacional. 
O papel deste profissional no espaço educacional visa acompanhar alunos, familiares, 
educadores e outros profissionais relacionados à educação no intuito de colaborar para que 
a escola ou instituição educacional represente um espaço democrático, onde todos acessem 
ao saber culturalmente instituído e tenham a produção de novos saberes. O método utilizado 
para a efetivação deste trabalho será através de oficinas semanais, potencializando as aptidões 
emocionais, comportamentais, sociais e resiliência de crianças em idade escolar. As oficinais 
serão coordenadas pelas acadêmicas, cada uma trabalhando em uma escola do município, em 
turmas do quarto ano do Ensino Fundamental. Os encontros terão duração de 45 minutos, e se 
darão durante o período de aula dos alunos. Almeja-se obter, como resultados deste trabalho, 
aprendizado prático e teórico às acadêmicas, para que aprofundem conhecimentos e qualifiquem 
a formação no curso de Psicologia. Além disso, espera-se que as crianças participantes do 
projeto sejam beneficiadas com maior progresso em âmbito emocional, habilitando-os a melhor 
lidarem com outras pessoas e com suas próprias emoções, entendendo ser relevante a aquisição 
de inteligência emocional no processo de desenvolvimento humano.
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CIRANDA DAS EMOÇÕES: UM PROJETO DE EDUCAÇÃO 
SOCIOEMOCIONAL PARA O CONTEXTO ESCOLAR� RELATO DE 

EXPERIÊNCIA
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O projeto “Ciranda das Emoções”, é um programa de orientação para a educação socioemocional 
realizado através de um conjunto de atividades e temas, desenvolvidos através de oficinas 
semanais, com o objetivo de potencializar as habilidades emocionais, comportamentais, sociais 
e resiliência de crianças em idade escolar das escolas da rede municipal de ensino de Rio 
do Sul. O conceito de educação socioemocional pode ser denominado como a capacidade do 
sujeito de criar motivação para os desafios, persistência, controle dos impulsos, capacidade 
de adiar uma satisfação, identificação e manejo das emoções, controlar tensão e ansiedade, 
empatia e autoconfiança. Estas aptidões emocionais podem ser desenvolvidas desde a mais 
tenra idade e está intimamente relacionada com o contexto escolar. Desenvolver e validar a 
educação emocional na escola tem como principal objetivo o desenvolvimento emocional 
saudável, a formação de caráter e de valores, aspectos fundamentais para o desenvolvimento 
pessoal e a integração do indivíduo em seu grupo social. Entretanto, essa ação educativa 
não apenas atende o lado psicológico, mas também influencia diretamente no desempenho 
pedagógico da criança. Muitos pesquisadores têm desenvolvido pesquisas sobre a eficácia 
de programas que buscam a promoção de saúde mental, desenvolvidos no contexto escolar 
com resultados bastante positivos e a escola tem sido indicada como lugar adequado para 
potencializar fatores promotores de saúde, os quais se constituirão como proteção a crianças e 
adolescentes (Neufeld, 2014). Caminha (2014) chama a atenção sobre a necessidade e urgência 
de se promover estas habilidades em programas de educação socioemocional nos sistemas 
educacionais. Salienta que a tendência ao comportamento social é inata, mas que as regras para 
uma socialização mais saudável e recíproca são aprendidas. Para desenvolver as habilidades 
supracitadas, as oficinas abordam temas relevantes e vivências presentes na infância, escola e 
família, tais como: emoções, preconceitos, agressividade, sexualidade, bullying entre outros. A 
metodologia do trabalho consiste em apresentação de oficinas expositivas, vídeos, atividades 
em grupos, música, atividades escritas para registros entre outras, com duração aproximada 
de 1h30min realizada uma vez por semana, na escola, durante o período de aula, totalizando 
aproximadamente doze encontros. O “Ciranda das Emoções” acontece desde o ano de 2013 
e é aplicado por acadêmicos do curso de Psicologia. O projeto ora apresentado sublinha a 
importância da atuação do psicólogo escolar nas instituições de ensino, apresenta-se como 
uma possibilidade de atividade ao que se refere a promoção de saúde mental. Os resultados 
apresentados não foram medidos de forma quantitativa, no entanto, qualitativamente observou-
se significativa melhora nos relacionamentos interpessoais, extensão do vocabulário para 
expressar e lidar com as emoções, bem como resolução de conflitos.
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COMO fORMULAR UMA ENTREVISTA DE SELEÇÃO ADEQUADA
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O planejamento de uma entrevista é essencial para o sucesso da mesma. É necessário que seja 
feita uma descrição e uma análise da função para qual se está recrutando, observar problemas 
peculiares a essa função na empresa, ver o local antes para evitar imprevisto, estabelecer uma 
distribuição de tempo para cada assunto, elaborar perguntas onde as respostas devam ser 
analíticas, manter o controle do tempo. Na prática (estágio) observou-se atitudes inadequadas 
da entrevistadora: ausência de um roteiro de entrevista e a elaboração de anotações durante 
a entrevista. A entrevista é momento de “avaliação” e cabe ao entrevistador avaliar inúmeras 
informações: pontos críticos nos currículos/fichas como rasuras, omissões, trechos riscados, 
número de cargos anteriores, a média de tempo de cada cargo, o salário em cada empresa, 
experiência relacionada com os deveres de cada cargo, os progressos nos cargos anteriores, 
o motivo da saída, a responsabilidade com a remuneração em cargos anteriores, formação 
escolar, cursos profissionais, estágios. Portanto, o objetivo foi formular um roteiro de entrevista 
que fosse utilizado na prática (estágio). Para fazer o roteiro foram pesquisados, em artigos e 
livros sobre recrutamento e seleção, as perguntas mais adequadas para a entrevista. Sendo o 
mesmo então formulado com 21 perguntas divididas em histórico profissional, que ocupa 40% 
do tempo da entrevista; formação escolar, que ocupa 20% do tempo; dados sociais, que também 
ocupa 20% do tempo, e por fim, algumas explicações tanto do candidato com o entrevistador, 
como do entrevistador com o candidato que ocupará os 20% restantes do tempo da entrevista.
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COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA: UMA MANEIRA EMPÁTICA DE SE 
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A Comunicação Não-Violenta, ou CNV, foi desenvolvida por Marshall B. Rosenberg e 
apresentada no livro “Nonviolent Communication - A Language of Life”, e se refere a uma 
maneira de comunicação (falar e ouvir), tendo como pressuposto uma entrega total e de coração, 
buscando a forma mais empática e honesta possível. A CNV nos ajuda a reformular a maneira 
pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. A intenção da Comunicação Não-Violenta é 
recuperar a forma compassiva natural que existe nos seres humanos, através de um modo de 
comunicar-se que foca a atenção para as necessidades do indivíduo e do outro com quem ele 
se comunica. Para alcançar esse objetivo, a CNV dispõe de um processo, que se inicia com a 
observação da situação, passando pela identificação do sentimento que existe nessa situação e 
pelo reconhecimento das necessidades de quem fala e de quem escuta, e por fim, com um pedido 
honesto e empático, que se refere a algo que realmente possa enriquecer a vida de quem pede, 
e que será compreendido por quem escuta. O objetivo do presente trabalho é apresentar esse 
método alternativo de comunicação, que pode ser utilizado nas mais diversas áreas, tanto dentro 
como fora do ambiente acadêmico, como forma de melhorar as relações entre os seres humanos, 
tendo em vista que muitos problemas, em todos os âmbitos, ocorrem devido à uma comunicação 
não eficiente e violenta. O estudo tem base no próprio livro de Marshall Rosenberg, que em 
português é intitulado “Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos 
Pessoais e Profissionais”. Devido ao fato desse método ainda não ser muito difundido na 
nossa região, existe a necessidade de buscar mais conhecimento e capacitação na área. Porém, 
através da observação dos resultados obtidos através da utilização da CNV em todos os tipos 
de relacionamentos e conflitos, acredita-se que pode ser uma ferramenta muito útil nas relações 
em todos os âmbitos. Dentro da prática da Psicologia, o uso da CNV pode ser uma ferramenta 
muito útil, podendo colaborar para uma relação mais empática e compassiva entre terapeuta e 
paciente. Tendo em vista os resultados positivos da utilização da CNV, principalmente dentro 
da Psicologia, conclui-se que é de grande valia o conhecimento e difusão desse tema.

Palavras-chave: Comunicação Não-Violenta. Relacionamentos Pessoais. Psicologia.
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CONCEPÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PSICóLOGOS NO SERVIÇO 
PÚBLICO

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

Kátia Gonçalves
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O Sistema Único de Saúde - SUS representa a materialização de uma nova concepção de 
saúde em nosso País. Surge com ele a noção centrada na prevenção dos agravos e na promoção 
da saúde que anteriormente era entendida como estado de não doença. Este estudo busca 
compreender as concepções de promoção da saúde por profissionais psicólogos atuantes no 
serviço público de um município do estado de Santa Catarina. Utilizamos como suporte teórico 
os sete princípios que a caracterizam: concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, 
participação social, equidade, ações multi-estratégicas e sustentabilidade. A pesquisa teve uma 
abordagem qualitativa, caracterizando-se pela rejeição a toda resposta fechada e dicotômica 
e priorizando questões abertas e a busca do aprofundamento por familiaridade, convivência e 
comunicação. Para a coleta de dados realizaram-se quatro oficinas com foco na problematização 
da realidade e, a análise do material das oficinas foi feita através da hermenêutica. Os dados 
apontam para um distanciamento entre concepção e atuação dos profissionais psicólogos, estes 
conseguem dialogar com os seguintes princípios da Promoção da Saúde, Concepção Holística, 
Empoderamento e Participação social. Os demais princípios, Intersetorialidade, Equidade, 
Multi-Estratégias e Sustenatabilidade são citados durante as oficinas, mas não se mostram 
enquanto pontos de referência nas atuações. Sendo assim, o conceito de Promoção de Saúde 
apresentado pelos pesquisados leva em conta não só aspectos biológicos do ser humano, mas 
também aspectos psicológicos e sociais que pressupõe a ideia de saúde como um processo e 
não apenas como um estado. Os dados coletados nos permitem afirmar que os psicólogos que 
atuam nos serviços de saúde, assistência social e educação deste município do Alto Vale do 
Itajaí demonstram diferentes formas de atuação, algumas se assemelham com o que tem sido 
nomeado pelos estudiosos como Promoção de Saúde, tal fato também se dá pelos diferentes 
entendimentos sobre a Promoção e o conceito de saúde e doença. A discrepância entre teoria e 
prática também se mostrou evidente, sendo por parte dos participantes, justificado e terceirizado 
para os demais profissionais da área, ou não e também a gestão e a própria população está em 
falta ou equivoco no momento da atuação.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO USO INDISCRIMINADO DE 
MEDICAMENTOS BENZODIAZEPÍNICOS

Taise Girardi Scheffmacher
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Luis Otavio Matsuda
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Os Benzodiazepínicos (BZDs) são medicamentos prescritos principalmente para o tratamento 
de insônia e ansiedade, possuindo ações sedativas hipnóticas, ansiolíticas, relaxantes musculares 
ou anticonvulsivantes. O uso prolongado, além da diminuição dos efeitos terapêuticos, 
demonstra uma gama de efeitos adversos. A dependência de altas doses do medicamento está 
relacionada a efeitos colaterais como sonolência, amnésia anterógrada, diminuição/alteração de 
reflexos na direção de veículos, descoordenação motora e demência. Além disso, a abstinência 
do medicamento pode trazer efeitos como ansiedade, nervosismo, sudorese, inquietação, 
irritabilidade, fadiga, sensação de cabeça vazia, tremor, insônia e fraqueza, levando a recorrência 
do uso. O uso indiscriminado dos BZDs, especialmente entre mulheres e idosos, vêm trazendo 
preocupações para a saúde coletiva. Apesar dos estudos relacionados à dependência, esse 
medicamente continua sendo amplamente prescrito, justificando a necessidade de mais 
pesquisas na área. Este trabalho objetivou investigar as causas e efeitos do uso prolongado dos 
BZDs. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, buscando a partir das bases de dados de 
pesquisa acadêmica Scielo, EBSCO e PubMed, artigos que referissem a temática. A busca foi 
realizada utilizando-se das palavras-chave: benzodiazepines, psychology and benzodiazepines 
e benzodiazepine dependence. Foram selecionados os artigos publicados nos últimos 14 anos. 
Os resultados mostrados na literatura apontam que o uso prolongado de BZDs está relacionado 
à falta de informação sobre os riscos, além da falta de acompanhamento médico. Um estudo 
demonstrou que os BZDs têm sido utilizados para lidar com sintomas de sofrimento psíquico ou 
transtorno psicológico, para controlar sintomas associados a outros transtornos, para aliviar os 
sintomas relacionados a substâncias e como busca de prazer. Outros estudos também apontam 
que o uso desses medicamentos está associado à falta de alternativas terapêuticas. Além disso, vê-
se a importância do profissional psicólogo se inserir em equipes multidisciplinares, trabalhando 
a partir da prevenção e formulação de estratégias terapêuticas que beneficiem esses usuários. Os 
quadros sintomáticos de ansiedade e insônia deveriam requerer, antes ou concomitantemente ao 
tratamento medicamentoso, uma avaliação acerca dos aspectos comportamentais voltados aos 
sintomas, para um tratamento que promova autonomia e qualidade de vida.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA UM PROJETO DE MEDIAÇÃO DE 
CONfLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Roseli Bonfante
rosepsibonfante@hotmail.com

O fenômeno da violência no ambiente escolar tem sido alvo de discussões na comunidade 
escolar e nos grupos de estudiosos, e apontam não só a indisciplina do estudante como causa 
principal, mas também a inabilidade do corpo docente em lidar de forma restauradora com 
o conflito, prejudicando não somente o estudante, como a escola no cumprimento de sua 
função social de lugar de socialização, aquisição de conhecimento e de formação humana. 
Neste espaço, as relações que se estabelecem tem papel determinante no cumprimento dessa 
importante função social, pois no ambiente escolar a gama de relações são variadas e se 
estabelecem afetos, sentimentos e emoções que podem gerar conflitos e, como afirma Ortega 
(2002), ‘o conflito emerge em toda situação social em que se compartilham espaços, atividades, 
normas e sistemas de poder e a escola é um deles’. Dentre as demandas que se apresentam para 
intervenção da coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Rio do Sul 
e Núcleo de Atendimento Multidisciplinar (psicologia, serviços sociais), as que se destacam 
são questões de indisciplina no ambiente escolar, violência entre estudantes, inaptidão dos 
professores no atendimento aos estudantes, relações conflituosas entre a equipe de profissionais 
na escola e a dificuldade na relação com a família. Este trabalho apresenta um relato de 
experiência de uma formação, realizada com professores de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
de uma escola de tempo integral da rede municipal de ensino de Rio do Sul, a qual propôs a 
Mediação de Conflitos como uma prática restauradora das relações no ambiente educacional. 
Os encontros com os professores aconteceram semanalmente com duração aproximada de duas 
horas. Foram mediadoras da formação uma psicóloga e uma assistente social. Entre os temas 
abordados pela área da Psicologia estão: análise crítica das práticas e ações dos professores 
na escola que podem contribuir para o surgimento de conflitos, tais como: regras rígidas e 
excessivas, competições, recompensas, punições desmedidas, comunicações disfuncionais 
e percepção de injustiça; o conceito de reparação de danos; o conceito de exteriorização do 
problema apresentado pela criança. Ao término da formação fora realizada uma avaliação com 
os professores, os quais ponderaram acerca da importância do assunto em pauta, ressaltaram as 
mudanças tanto no âmbito profissional quanto pessoal, observaram situações em que puderam 
se perceber como agentes ativos de formações de conflitos e consequentemente, como agentes 
ativos na resolução, mediação ou prevenção de conflitos e situações de violência. A partir de 
observações dos professores e dados qualitativos constatou-se significativa redução de situações 
de conflitos na escola, bem como, relevante qualificação nas relações entre os mais diversos 
atores do contexto escolar.
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DEPOIS DA ÚLTIMA ENCHENTE: ESTUDO DOCUMENTAL ACERCA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS E VEICULAÇÃO MIDIÁTICA SOBRE AS CHEIAS NO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Ana Maria Justo
anajusto@unidavi.edu.br

Bruna Nardelli
bruninhanardelli13@hotmail.com

Débora Regina Nau
dedeh_nau@hotmail.com

Rio do Sul é um município conhecido nacionalmente pelas recorrentes cheias, que acometem 
a região de maneira cíclica. Ao longo dos últimos cem anos, foram registradas quase 50 
enchentes, sendo as mais graves nos anos de 1983, 1984 e 2011. Diante da recorrência destas 
cheias no município, considera-se imprescindível a atuação da Psicologia, como ciência e 
profissão, de modo auxiliar a comunidade local no enfrentamento das adversidades. Eventos 
dessa ordem ultrapassam as dimensões ambientais, materiais e econômicas, repercutindo 
também nos aspectos psicológicos e sociais. Prejuízos emocionais, perdas as mais diversas e 
a necessidade de reestruturações do cotidiano, do trabalho e das relações sociais, são algumas 
das consequências vividas pelas pessoas que sofrem com as enchentes, sejam as que perdem 
suas casas, os seus familiares, ou as equipes profissionais que trabalham junto às comunidades 
atingidas. Os objetivos deste estudo envolvem uma articulação entre Psicologia Ambiental e a 
Psicologia das Emergências e Desastres, considerando-as como aporte teórico necessário para 
pensar as questões de vulnerabilidade e ameaça dos desastres naturais. Pretende-se identificar 
as políticas públicas desenvolvidas no município, estado e país desde 2011, relativas ao 
enfrentamento das enchentes. Além disso objetiva-se caracterizar como a mídia e os meios 
de comunicação difundiram as informações acerca das últimas cheias no município. Quanto à 
metodologia, trata-se de um estudo documental, com consulta de documentos da prefeitura do 
município de Rio do Sul, junto à Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social e Habitação, 
assim como levantamento das políticas públicas relativa a estes eventos. Os jornais locais serão 
submetidos a uma análise de conteúdo sistemática durante os meses em que houveram cheias a 
partir de 2011. Trata-se de uma etapa preliminar de uma pesquisa de maior amplitude e, ao final 
da execução do projeto, espera-se encontrar a sistematização de um diagnóstico dos impactos 
piscossociais e da percepção de risco decorrentes das enchentes nas comunidades mais afetadas 
de Rio do Sul, de modo a melhor conhecer suas reais necessidades e as possibilidades de atuação 
para o profissional psicólogo.
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DESAfIOS PSICOfISIOLóGICOS DA HIPERTENSÃO
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Desde a antiguidade já se relatava a influência das emoções sobre o organismo humano, 
existindo o reconhecimento de ser o coração o órgão mais sensível a reações emocionais. O ritmo 
alucinante da vida de hoje, a transitoriedade das coisas, das pessoas e dos valores, a valorização 
do bem material, individualismo crescente, falta de solidariedade e a premência do tempo e do 
sucesso estão fazendo surgir novos tipos de doenças, e entre elas, se enquadra a hipertensão. 
Usualmente chamada de pressão alta, significa ter a pressão arterial, sistematicamente, igual 
ou maior que 14 por 9. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os 
vasos nos quais o sangue circula se contraem. Variados experimentos que empregam estímulos 
ambientais estressantes contribuem para essas hipóteses. Isso tudo acaba por sugerir que, 
entre outros, pelo menos dois fatores ambientais conhecidos têm se destacado na gênese da 
hipertensão arterial: a ingestão de sal e o estresse. Interessa-nos as questões relacionadas ao 
estresse. A doença costuma ser estudada e entendida apenas pelo seu lado anatômico, clínico 
e sintomatológico. Esquece-se do lado emocional e psicológico envolvido no diagnóstico da 
patologia, bem como no tratamento que envolve múltiplas modificações comportamentais. 
Esse trabalho tem como objetivo abordar a relação e os aspectos psicofisiológicos encontrados 
em pacientes hipertensos. Para isso realizou-se a busca de artigos empíricos indexados em 
base de dados eletrônico, por meio de um levantamento com as palavras-chave: Hypertension; 
emotional aspects; coronary heart disease; A primeira questão a analisar, quanto aos aspectos 
psicológicos ligados ao tratamento da hipertensão, é a adesão ao tratamento. Prescrições 
medicamentosas, dietas, exercícios, exames e mesmo retorno a consultas são seguidos pelos 
pacientes que aderem ao tratamento e que avaliam positivamente a relação médico-paciente. 
Com base na hipótese de que o estado emocional interfere na variabilidade da pressão arterial, 
pesquisaram-se os efeitos da felicidade, da raiva e da ansiedade em pacientes com hipertensão 
arterial e concluiu-se que os três estados emocionais elevam a pressão. Além disso, o estresse é 
um importante causador dos níveis elevados de pressão. De grande valor na redução do estresse, 
há duas técnicas disponíveis na literatura que são o relaxamento (o paciente aprende a relaxar 
seus músculos em momentos de tensão) e o biofeedback (utiliza-se equipamentos que mostram 
ao paciente o nível de relaxamento de seus músculos). Por generalização, com essas técnicas, há 
uma indução de relaxamento por todos os músculos do corpo. Vários estudos demonstram que 
há realmente uma redução da pressão arterial durante os períodos em que o paciente encontra-se 
relaxado muscularmente.
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DIABETES MELLITUS E SUAS REPERCUSSÕES SOCIAIS: DIAGNóSTICO E 
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Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica e progressiva que necessita de cuidados diários, 
cujos tratamentos necessitam de uma ação conjunta entre o paciente, a família e a equipe 
de saúde. É considerada uma epidemia global, pois, já afeta entre 7% e 10% da população 
mundial - a maioria dos quais são de renda baixa e média - enquanto doenças relacionadas 
com a diabetes já representam mais de 12% das despesas em saúde. Os principais tipos são o 
tipo 1 mais comum entre crianças e adolescentes, o tipo 2 mais presente em idosos e pessoas 
com sobrepeso ou obesas, e o tipo gestacional que acontece durante o período gestacional. Os 
principais sintomas são: Poliúria (sede em excesso), Polifagia (fome em excesso) e Polidipsia 
(urina em excesso). O ser humano está constantemente descobrindo e aprendendo, em todas as 
fases da vida, em interação com o outro e o meio em que vive, e ter uma doença crônica pode 
modificar consideravelmente sua rotina. A medicina sozinha não consegue dar conta de ajudar 
no controle da doença para que não haja complicações, pois além de exames e medicamentos, 
é necessário dieta, exercícios físicos e um equilíbrio emocional, visto que estes aspectos 
influenciam diretamente a doença, descontrolando-a e agravando o quadro. Esse trabalho tem 
como objetivo abordar as consequências da Diabetes na vida social dos pacientes. Para isso 
realizou-se a busca de artigos empíricos indexados em base de dados eletrônica, por meio 
de um levantamento com as palavras-chave: Diabetes; social; psychology. Em uma doença 
incurável, muda-se a visão do eu com o mundo, surgem dificuldades de aceitação e adaptação 
à essa nova vida e rotina. O diabetes tem grande influência no cotidiano, acarretando diversos 
incômodos. Perante isso, alguns aceitam a doença e assumem o autocuidado, outros aproveitam-
se da condição para obter benefícios. Enquanto outros convivem com sentimentos que oscilam 
da tristeza à esperança pela cura. Deixa-se de fazer várias coisas que antes eram comuns e 
aparecem incertezas, além disso, incluem-se restrições alimentares, exames frequentes, prática 
adequada de exercícios físicos e uso de medicamentos. Grande parte dos estudos dirige sua 
atenção para a família, uma vez que esta representa, de maneira geral, uma fonte de apoio 
básica para os diabéticos. O apoio dos membros da família tem sido ainda identificado como 
um recurso fundamental para os diabéticos que lidam com o estresse da doença. Além disso, a 
Psicologia tem uma importante função perante os aspectos psicológicos gerados pela doença e 
suas consequências sociais.
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DROGAS ALUCINóGENAS: ASPECTOS HISTóRICOS E fISIOLóGICOS
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O trabalho visa abordar questões histórias e de cunho fisiológico das drogas alucinógenas 
(LSD, MDMA). Desde a primeira experiência sobre o efeito do LSD, por Albert Hoffman, em 
seu laboratório, até seus efeitos no sistema nervoso central. Da forma como os alucinógenos 
agem, e o que causam. Levantar questões sobre como é vista no meio social, colocar a dispor o 
olhar da Psicologia sobre este tema relacionando com a visão da sociedade, sendo os usuários 
cidadãos donos de si podem os mesmos escolher usar ou não, desde que considerem os riscos a 
saúde física e em suas próprias relações sociais. Mostrar que há sim preocupações em parte do 
Ministério da Saúde para os usuários de drogas, e que políticas públicas de implantação estão 
sendo desenvolvidas desde a Conferência Nacional de Saúde Mental. O objetivo é destacar 
que a questão é que, não se trata então de preconizar, e sim que comecemos a adotar atitudes 
acolhedoras, levando em conta que o mesmo traz consigo sua história de vida. Iremos esclarecer 
que alucinógenos sintéticos são substâncias fabricadas em laboratório, ou seja, não são de origem 
natural. Sendo que duas substâncias alucinógenas sintéticas se destacam pelo reconhecimento 
e facilidade de acesso, são eles, o LSD e o MDMA (Ecstasy). O LSD (dietilamida do acido 
lisérgico) é talvez a droga alucinógena mais potente existente, ela pode ser utilizada até mesmo 
misturada com o tabaco. Sendo que muito pouco é a quantidade necessária para produzir efeito 
psicodélico (do grego psico = mente, delos = expansão) no indivíduo que ingeri-la. Mas, nem 
todas as drogas alucinógenas são sintéticas. E algumas destas são utilizadas até mesmo em 
rituais religiosos, como exemplo, a Ayahuasca no Santo Daime. Para finalizar a apresentação 
e utilizando de termos de fácil entendimento no ramo da fisiologia, será esclarecido como 
agem as drogas alucinógenas sobre vários aspectos no SNC. Como por exemplo, a relação 
dos psicoativos com neurotransmissores de grande importância para o comportamento humano 
(Serotonina, Noradrenalina e Dopamina). Sendo que estes agentes desempenham funções 
agonistas sobre específicos neuroreceptores, quais podem causar alucinações mesmo após 
muito tempo sem serem ingeridas (após horas, dias, ou até meses). A metodologia se baseia em 
revisão bibliográfica de artigos e autores que foram considerados estopim para o surgimento e 
estudo de tais alucinógenos. É de total cunho da Psicologia abordar questões deste tipo, pois 
elas acabam com o tempo se tornando tabu, e como citado acima,não se trata de preconizar, e 
sim que comecemos a adotar atitudes acolhedoras, levando em conta que o mesmo traz consigo 
sua história de vida, seus fatores individuais, tendo sua própria bagagem cultural.

Palavras-chave: Alucinogenos. Fisiologia. Sistema Nervoso Central.
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O mundo da moda vive em constante processo de mudança, move-se rapidamente, principalmente 
se comparado com outras indústrias criativas; isso resulta no lançamento de novas tendências a 
cada estação. Neste contexto, os profissionais desta área precisam estar em constante processo de 
análise e pesquisa, a fim de manter-se atualizados e buscar inspirações para o desenvolvimento 
de suas coleções. Assim, começam a se desenvolver grupos específicos de pesquisadores de 
tendências, chamados de Cool Hunter; eles são rastreadores por excelência, com a missão 
de observar e descobrir movimentos culturais e atitudes individuais, que irão determinar as 
próximas macrotendências. Estas informações são identificadas através do mapeamento de 
comportamentos sociais e econômicos ao redor do mundo, assim, após identificar e compilar 
esses dados é possível apontar o que será tendência na próxima estação, pois, as informações 
coletadas apontam as necessidades do mercado de consumo, fornecendo parâmetros para o 
desenvolvimento de produtos que atendam aos desejos do público-alvo. Entre estes profissionais, 
os pioneiros da agência WGSN há tempos vêm ditando as macrotendências mundiais. Com base 
nestes princípios, o presente estudo, tem como objetivo demonstrar a importância da pesquisa 
de tendências no desenvolvimento de coleções, buscando evidenciar que as macrotendências 
dão o embasamento necessário para o alcance dos intuitos das mesmas, tornando-se ferramenta 
imprescindível para o sucesso de uma coleção. Para tanto, foram aplicados questionários em 
profissionais que trabalham na área de desenvolvimento e, após a pesquisa, foi elaborado 
um book de apresentação das macrotendências, visando dar ênfase a este nicho de mercado 
específico e demonstrar sua importância e aplicação.

Palavras-chave: Cool Hunter. Tendências. Pesquisa.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE PSICOLOGIA JURÍDICA

Rosa Woievoda
fro.rosa@hotmail.com

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

Este projeto tem o objetivo de apresentar a proposta de estágio específico em Mediação de 
Conflitos ao viés da Psicologia Jurídica. O estágio será realizado no Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ) da Unidavi, os atendimentos serão semanais onde a demanda será variada, 
visto que o NPJ atende diversas questões jurídicas, com predomínio na área de família. A 
atuação será supervisionada por um profissional de Psicologia e no local do estágio haverá o 
acompanhamento de um Professor Orientador de Direito. O estágio é uma atividade de suma 
sua importância, pois é através do mesmo que o acadêmico consegue unir a teoria à prática. Esta 
etapa é importante por propiciar aos usuários o acesso a um método cooperativo de resolução 
de conflitos de forma gratuita. O período de estágio tem grande relevância à comunidade, 
mas principalmente ao acadêmico por adquirir o conhecimento necessário para futuramente 
desenvolver suas atividades de forma assertiva e competente. Os mediadores trabalham os 
conflitos entre as pessoas e necessitam dominar esta técnica, além do conhecimento técnico é 
valido orientar o mediador em aspectos subjetivos, embora casos e crimes se pareçam, devemos 
focar a individualidade de cada um. Para acessarmos essas diferenças de forma mais assertiva 
possível, os mediadores sabedores da seriedade do seu trabalho precisam estar preparados 
para que ambas as partes saiam satisfeitas e o conflito solucionado, este é o principal intuito 
da mediação, assim justificam-se então os estágios específicos na área de Psicologia Jurídica 
para que haja um trabalho com comprometimento, e que gere bons resultados. O trabalho 
desenvolvido pela estagiária apresenta relevância quando relacionado ao grande número de 
processos judiciais e ao impacto psicológico que uma demanda judicial pode acarretar na 
vida dos envolvidos. O Poder Judiciário, por estar sobrecarregado, não consegue atender com 
primazia esta grande demanda. Este trabalho de estágio tende a atender nossas expectativas 
no que diz respeito à aprendizagem que o campo da Psicologia Jurídica oferece. Ampliando 
o conhecimento de sala de aula, o estágio proporcionará a oportunidade de conhecer novos 
procedimentos e novas maneiras de atuação. Sendo assim, buscaremos aproveitar o máximo 
das oportunidades disponíveis e aprender com as vivências inusitadas que surgirão durante o 
estágio. É relevante mencionar a importância deste serviço para os usuários da Comarca de Rio 
do Sul, pois até o presente momento os atendimentos e acolhidas realizados pela estagiária tem 
sido muito benéficos e relevantes, reforçando o fato de que realizar este trabalho pode trazer 
muitos benefícios de ordem pessoal e na esfera psicológica visto que o foco é o acolhimento na 
resolução de seus conflitos.

Palavras-chave: Estágio. Mediação. Psicologia Jurídica.
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ESTARÁ A PSICOLOGIA PARA A NEUROCIÊNCIA COMO A ALQUIMIA PARA 
A QUÍMICA?

Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br

Nivaldo Machado
nivaldo@unidavi.edu.br

A Alquimia surge e desenvolve-se por causa do interesse humano nas propriedades físico-
químicas da matéria. Apesar de ser responsável por inúmeras investigações relevantes que 
desenvolveram amplamente as ciências empíricas, a Alquimia também buscava coisas exóticas 
como a Pedra Filosofal (uma substância que transforma qualquer material em ouro), o elixir 
da vida eterna e uma poção que transformaria objetos inanimados em seres viventes. Chegou 
um tempo em que era nítida a diferença entre os resultados da alquimia: alguns pareciam muito 
com aquilo que hoje chamamos de ciência, pois o processo de obtenção de resultados era claro 
e racional, enquanto outras áreas de interesse da Alquimia não passavam de meras promessas 
místicas. Robert Boyle e Antoine Lavoisier são considerados os principais responsáveis pela 
fundação da química moderna. O primeiro desenvolveu a Lei dos Gases e foi o responsável 
pela explicação metódica e racional de uma série de substâncias e reações químicas, sem apelar 
para aspectos místicos exóticos. O segundo enunciou o princípio da conservação da matéria, 
refutou a Teoria do Flogisto e estudou e batizou um gás até então pouco conhecido, o Oxigênio. 
Ambos iniciaram um processo racional que desencadeou a formação da química moderna e 
o progressivo abandono da Alquimia. A Psicologia parece estar vivendo algo análogo. Até 
pouco tempo, pouco se sabia sobre a mente humana. Defendia-se que existiam poderes mentais 
ocultos, que nossas capacidades mentais eram muito pouco utilizadas, que poderíamos nos 
comunicar por telepatia, que tínhamos como estar presentes mentalmente em locais diversos 
daqueles em que estavam nossos corpos. Nada disso pôde ser cientificamente verificado e, 
gradativamente estas ideias sumiram dos debates acadêmicos sérios. Porém, continua-se a 
falar de coisas como ‘consciência’, ‘subconsciência’, ‘inconsciência’, ‘fenômeno psíquico’, 
‘id’, ‘ego’, ‘superego’, etc., sem que se possa oferecer resultados empíricos satisfatórios para 
apontar o que são essas coisas. Por enquanto, são meros conceitos que utilizamos para explicar 
comportamentos humanos, sem qualquer fundamentação empírica clara e sem clareza conceitual. 
Não existe fronteira clara entre a consciência, subconsciência e inconsciência; entre o id, o ego 
e o superego; entre fenômenos cerebrais e fenômenos psíquicos. As neurociências, entretanto, 
estão gradativamente mostrando como explicar aspectos relevantes do comportamento humano 
sem pressupor ou sem precisar apelar para conceitos obscuros, pouco esclarecedores. Os 
fenômenos cerebrais têm sido tornados cada vez mais claros e progressivamente se pode saber 
mais precisamente o que causa o comportamento humano por causa do cérebro, e não por causa 
dos conceitos místicos que são utilizados pelos psicólogos que desconhecem a neurociência. E, 
se é mesmo assim, a analogia entre a alquimia e a psicologia parece forte.

Palavras-chave: Psicologia e Neurociência. Ciência e Pseudociência. Alquimia e Química.
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IMPACTOS DO TRABALHO NA SAÚDE MENTAL DOS PROfISSIONAIS DE 
ENfERMAGEM

Regiane Cristina Dias
regidias_@hotmail.com

O presente trabalho traz a proposta de pesquisa a ser desenvolvida pela acadêmica para seu 
Trabalho de Conclusão de Curso em Psicologia ao longo do ano de 2016, tendo como tema 
a saúde mental do profissional da área de Enfermagem. A relevância no estudo deste tema é 
decorrente de que o ambiente hospitalar tem sido compreendido por pesquisadores como um 
espaço propício ao adoecimento mental, tendo em vista, que são diversos os fatores estressores 
presentes neste contexto de trabalho. Muitos profissionais não têm relevado a questão da própria 
saúde no trabalho, contudo, suas consequências negativas podem refletir na assistência aos 
pacientes, como na saúde do próprio profissional envolvido. Tal pesquisa tem como objetivo 
identificar os impactos do trabalho na saúde mental dos profissionais de Enfermagem. O estudo 
será realizado no Hospital Regional do Alto Vale do Itajaí, no município de Rio do Sul, tendo 
como participantes os profissionais de Enfermagem. O contato com os sujeitos pesquisados 
acontecerá somente após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 
seguindo todos os preceitos éticos. As entrevistas serão realizadas conforme a disponibilidade 
dos pesquisados e da acadêmica, num formato semiestruturado, individualmente, gravadas para 
posterior transcrição e análise dos dados. O local para realização das mesmas será a Clínica de 
Psicologia da Unidavi  assegurando o sigilo e a privacidade do profissional entrevistado. Espera-
se, através da realização desta pesquisa, que a acadêmica agregue vivências e experiências 
relevantes para sua formação profissional, além de colaborar para que estudos nesta área sejam 
aprofundados para possíveis intervenções, a serem planejadas enquanto prevenção, promoção 
de saúde mental e formas de tratamento aos profissionais de Enfermagem quando o adoecimento 
já estiver instalado.

Palavras-chave: Saúde Mental no Trabalho. Profissionais de Enfermagem. Trabalho de 
Conclusão de Curso.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

379 

INfLUÊNCIA DA PHYSALIS ANGULATA E EXERCÍCIO fÍSICO NO 
PROCESSO DE NEUROGÊNESE CEREBRAL EM CAMUNDONGOS C57BL6

Luis Otávio Matsuda
matsuda@unidavi.edu.br

Nivaldo Machado
nivaldo@unidavi.edu.br

Josie Budag Matsuda
josie@unidavi.edu.br

Hoje é aceito que a Neurogênese (NE) ocorre em regiões restritas do cérebro com a participação de 
células tronco neurais e, os fatores ambientais influem na proliferação de células neurais. Muitos 
trabalhos apontam que medicamentos serotoninérgicos (FLU), inclusive a utilização de plantas 
medicinais como Physalis Angulata (PD) e Exercícios Físicos (EF) influem na NE cerebral. 
Neste contexto, é aprazível estudos que envolvam experimentos que norteiam os processos de 
neurogênese, neste caso o desenvolvimento de drogas e procedimentos que possam contribuir 
na proliferação neuronal, já que doenças como: Alzheimer, Parkinson, Huntington, doenças 
causadas por príons, Depressão, Epilepsia, Esclerose Múltipla e Amiotrófica são exemplos 
suficientes que apontam a importância dos estudos em NE, sendo que a associação do uso de 
uma fração ativa da planta PD+ EF ainda não foi relatada em literatura. Será que a PD associada 
ao EF promovem neurogênese no giro denteado (GD) do hipocampo? O objetivo é investigar 
a participação da combinação de PD + EF na neurogênese do giro denteado do hipocampo. 
Esta é uma pesquisa experimental onde foram utilizados camundongos machos da linhagem 
C57BL6. O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa em Animais da 
Universidade de Ribeirão Preto, sob o número 153/03. Após 30 dias do nascimento os animais 
foram submetidos a exercícios físicos e a diferentes tratamentos: administração do fitoterápico, 
FD+EF e uma droga controle positivo (fluoxetina). Sendo que foi utilizado a fração isolada de 
Physalis angulata denominada FD na dose de 40 mg/kg corporal em injeção intraperitoneal. 
A detecção de células em processo de neurogênese deu-se pela inspeção qualitativa da área 
de microscopia padronizando o giro denteado, sendo que a contagem (quantitativa) obedece 
ao número de células ou a área que ela ocupa. No tratamento estatístico utilizou-se a análise 
de variância (ANOVA) das médias amostrais seguidas pelos pós-teste t de Student, sendo 
adotado o nível de significância de p< 0,05. O efeito de FD + EF sobre o aumento de células 
proliferativas na zona subgranular do GD foi evidenciado. Ocorreu aumento significativo do 
número de células se comparado ao grupo controle salino cuja respectiva área do número de 
células corresponde a 12,96±6,3 (FD + EF) e 12,96±6,3 (salino). Em contrapartida, efeitos 
positivos no aumento da área GD foram significativos se compararmos com o grupo controle 
positivo (FLU) onde a área foi de 19,24±5,4. Diante dos resultados da ação combinada de 
FD+EF, verificamos que a interação de PD frente ao estímulo fisiológico ambiental (EF) sobre 
a GD promove um aumento de células neuronais. Estudos futuros serão incorporados a esta 
pesquisa, inclusive o uso de imunohistoquímica nos procedimentos experimentais.
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LOGOSOfIA - CIÊNCIA DO AUTOCONHECIMENTO

Arlindo Cesar Scoz
cesarscoz@yahoo.com.br

A logosofia (do grego - logos = palavra, verbo e sophia = sabedoria, ciência original) é uma 
doutrina ético-filosófica, criada em 1930 pelo pensador, educador e humanista argentino Carlos 
Bernardo González Pecotche, que através de um método de ensino busca oferecer ferramentas 
de ordem conceitual e prática para obter o autoaperfeiçoamento, por meio de um processo de 
evolução consciente que conduz ao conhecimento de si mesmo. Estabelece que os pensamentos 
são autônomos e independentes da vontade individual, e que nascem e cumprem suas funções 
sob a influência de estados psíquicos ou morais, próprios ou de outrem. Tem como finalidade 
libertar as faculdades mentais das influências sugestivas, para que o indivíduo, pensando melhor, 
compreenda os verdadeiros objetivos da vida. A Logosofia convida o homem a realizar um 
estudo pleno de sua psicologia: seu caráter, suas tendências, seus pensamentos, suas qualidades, 
suas deficiências e tudo quanto direta ou indiretamente entra no jogo de suas faculdades mentais 
e diz respeito aos estados de seu espírito. Conhecer a si mesmo é uma tarefa incomensurável; 
é o homem frente à sua própria incógnita, querendo penetrar nela. O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma nova doutrina que através de um método próprio e vasta bibliografia conduz 
ao conhecimento de si mesmo, se obtendo com isto a capacidade de autodiscernimento dos 
motivos e razões da conduta adotada perante cada exigência da vida cotidiana, seja no âmbito 
profissional, social ou familiar. A metodologia utilizada para fazer esta pesquisa constitui de 
estudos em diversas literaturas do conhecimento humano nas áreas de Psicologia e Filosofia. 
Verificou-se que cada autor e sua respectiva época tentou compreender o ente humano, 
percebendo aspectos proeminentes que julgaram relevantes para fundamentar seus pontos de 
vista, sem que apresentasse elementos de discernimento para que outros pudessem alcançar 
também um alto grau de proficiência. Os resultados encontrados com esta pesquisa foram 
motivadores para se aprofundar no estudo desta ciência, onde se verificou sua eficácia em sua 
proposta ético-filosófica de aperfeiçoamento humano através do conhecimento de si mesmo.
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RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

381 

MEDIAÇÃO/ CONCILIAÇÃO DE CONfLITOS à LUZ DA PSICOLOGIA

Camila Weber
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Este trabalho foi resultado do estágio específico do curso de Psicologia em Mediação/ Resolução 
de Conflitos no ano de 2015. O estágio foi desenvolvido no NPJ - Núcleo de Prática Jurídica 
do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi. O estágio 
configurou-se como uma atividade de prestação de serviços voltada ao atendimento jurídico. 
Sua importância se deu pelo atendimento gratuito às demandas apresentadas, beneficiando a 
população que desfruta destes serviços e teve como objetivos: vivenciar a prática de Mediação em 
conflitos; desenvolver competências e habilidades profissionais na área da Psicologia Jurídica; 
possibilitar a resolução de conflitos através de técnicas da Mediação; aliar os conhecimentos 
da Psicologia à área jurídica. Considerando o trabalho empreendido por Cezar-Ferreira (2011), 
atualmente, o instrumento que melhor concretiza a aproximação entre as ciências Direito e 
Psicologia é a Mediação. A autora considera que o mediador pode facilitar a comunicação e a 
reflexão sobre a complexidade das situações, de modo que todos os envolvidos recuperem sua 
capacidade de escolha diante de uma fase de conflitos e mudanças. O trabalho desenvolvido 
durante o ano de 2015 no estágio específico demonstrou grande relevância no que se refere à 
prestação de serviços à comunidade. Pessoas de “baixa renda” tiveram a oportunidade de receber 
atendimento gratuito e de qualidade, na qual a escuta psicológica e o olhar humanizado quanto 
às demandas apresentadas fizeram considerável diferença. Pode-se perceber, que a Mediação de 
conflitos enquanto ferramenta psicológica é fundamentalmente importante quando o objetivo 
é preservar a relação adequada entre os indivíduos. Desse modo, conclui-se que os resultados 
trazidos destacam a importância da Mediação, assim como os outros meios não jurisdicionais 
de resolução de conflitos, denominados meios alternativos de pacificação social, dentre os quais 
se destacam: a Mediação, a Conciliação e a Arbitragem, que se tornam indispensáveis para a 
solução consensual de conflitos e a diminuição do sofrimento.

Palavras-chave: Mediação. Psicologia. Resolução de Conflitos.
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MULHERES EM RISCO: QUANDO O TRANSTORNO DE DéfICIT DE 
ATENÇÃO (TDA) PASSA BATIDO

Katia Gonçalves
katia@unidavi.edu.br

Taise Girardi Scheffmacher
taisescheff@gmail.com

O Transtorno de Déficit de Atenção-Hiperatividade (TDAH) é um quadro neurobiológico 
caracterizado pelo desempenho inapropriado dos mecanismos que regulam a atenção, 
reflexibilidade e atividade, de instalação na infância e que se caracteriza por desatenção, 
hiperatividade e impulsividade. De acordo com a literatura ele costuma acometer mais homens 
do que mulheres. Porém, permanece a dúvida se o TDA é realmente mais frequente em homens, 
ou se as mulheres estão sendo subdiagnosticadas. O tipo de TDA hiperativo é o menos frequente 
em mulheres, o que o torna mais difícil de ser diagnosticado. O objetivo central deste trabalho 
é compreender como se manifesta a patologia em mulheres e quais as dificuldades enfrentadas 
por elas. Para isso, foi realizada uma busca bibliográfica em livros e artigos científicos sobre o 
tema, utilizando-se das palavras-chave: mulheres; TDA; Psicologia. O preço a ser pago pelas 
mulheres quando o TDA não é diagnosticado é alto, devido ao estereótipo de mulher criado pela 
sociedade, de mulheres atentas, calmas, delicadas, organizadas e dedicadas para serem boas 
mães e esposas. Quando não atendem as expectativas, as mulheres são criticadas (desde muito 
cedo), gerando insegurança e ansiedade, além das próprias dificuldades inerentes ao transtorno. 
Apesar disso, as mulheres podem ter seus talentos inatos descobertos e desenvolvidos em 
qualquer um dos tipos de TDA (desatento, hiperativo/impulsivo ou combinado), desde que as 
exigências de comportamento não massacrem sua criatividade e iniciativa. Se a mulher com 
TDA é compreendida, pode se tornar uma excelente esposa e mãe, além de uma mulher com 
muito entusiasmo para o campo da política, da arte, do trabalho e da ciência.

Palavras-chave: Mulheres. TDA. Dificuldades.
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NIETZSCHE: AS REPERCUSSÕES DAS DIfERENTES VERDADES

Bianca Heuer Voltz
biaheuer@gmail.com

Desde os princípios de nossa existência, o homem parece estar se submetendo a uma força 
superior que ele julga existir. Se olharmos para nossa história veremos que há um momento de 
divisão devidamente importante para a nossa sociedade atual: o momento onde deixamos de 
viver na época cosmológica, e passamos a buscar a verdade sobre as coisas a partir de pesquisas 
e reflexões. Desde este momento até os dias de hoje nós tentamos por meio do conhecimento 
encontrar uma verdade que prevaleça sobre todas as coisas. O filósofo Friedrich Nietzsche 
em seus escritos, faz uma crítica a essa supervalorização da verdade, pois se foi o homem 
quem inventou o conhecimento, como poderia este ser imparcial, e servir então a uma verdade 
superior as outras? Ele ainda diz que cada indivíduo durante a sua vida, deveria construir seus 
valores, suas relações, e, portanto, suas verdades. Baseando-se nisso, podemos pensar então que 
quem somos, não é nada além de um produto do meio onde vivemos e dos conceitos que nos 
foram apresentados. Se direcionarmos o olhar de Nietzsche para analisarmos o comportamento 
criminoso, entenderemos que o indivíduo não nasce com o pensamento já direcionado para o 
crime, mas este caminho lhe é apresentado pelo seu meio social. Muitas vezes, quando noticiado 
um crime, a sociedade julga em primeira instância, e culpa o lado que está contra a Constituição 
Federal. Acontece que essa sociedade que julga, não busca compreender os dois lados da 
história, ou os fatores culturais que podem ter direcionado a pessoa para aquela tomada de 
decisão. O objetivo principal do trabalho seria a conscientização da população, demonstrando 
que há um erro comumente cometido pela maioria, por fazerem um julgamento equivocado 
de situações como a citada acima. A metodologia adotada para a realização da pesquisa foi 
a bibliográfica, e o conteúdo também se pauta em diversas discussões feitas em sala sobre 
conteúdos apresentados durante o semestre. Este é apenas um fragmento de um trabalho maior, 
e o que se espera dos resultados seria uma compreensão maior por parte da sociedade, gerando 
uma possível mudança de comportamento que, a longo prazo, pode acarretar numa igualdade e 
um certo acolhimento de ex-detentos dentro da sociedade.

Palavras-chave: Verdades. Nietzsche. Comportamento.
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O CONSUMO EXCESSIVO DE MEDICAMENTOS PSICOTRóPICOS NA 
ATUALIDADE

Marcela Nasario
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Andresa Jaqueline Toassi
andresasc@yahoo.com.br

O uso de psicotrópicos nos últimos anos mostrou-se crescente na sociedade, possivelmente 
por causa das novas cobranças do mundo atual, que representam um papel importante nesse 
processo. Desde o seu surgimento, os medicamentos são essenciais para o tratamento das mais 
diversas patologias, entre as quais os transtornos mentais, onde são usados, principalmente 
medicamentos psicotrópicos, a questão é que a utilização destas substâncias vem sendo cada 
vez mais indiscriminada e exacerbada. O presente trabalho, a partir desta realidade, apresenta 
como objetivo primordial discorrer sobre o consumo excessivo de psicotrópicos pela população 
contemporânea, buscando ainda, compreender os motivos deste fenômeno. Para alcançar 
essas metas foi pesquisado em obras literárias que relatam a existência deste excesso e suas 
consequências, para que se possa vir a compreender o porquê do mesmo. Desta forma, o 
trabalho apresentado refere-se a um estudo bibliográfico, de caráter qualitativo, apresentando 
ainda cunho descritivo, uma vez que não tem o compromisso de explicar os fenômenos, 
servindo apenas de embasamento para tais explicações. Findo o estudo, pode-se averiguar que 
os referidos medicamentos afetam diretamente o humor e o comportamento dos sujeitos, pois, 
apresentam uma ação complexa que abrange a atividade dos neurotransmissores centrais, com 
implicações sistêmicas no organismo. Assim sendo, seu consumo abusivo pode resultar em 
graves consequências à saúde dos usuários, ou ainda na interação medicamentosa, inclusive, 
levando à dependência dos mesmos. Os motivos deste “exagero” deve-se, principalmente, à 
banalização de diagnósticos de transtornos mentais e ainda à renovação automática das receitas, 
bem como, às características do contexto atual, onde não há tempo para momentos de desânimo 
e tristeza. É necessário maiores critérios com relação ao uso e também conscientização por 
parte dos profissionais da saúde, a fim de promover mudanças nesta situação.
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O PERCURSO HISTóRICO DAS RELAÇÕES MENTE-CORPO

Nivaldo Machado
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Pedro Toniazzo Terres
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Mickhael Erik Alexander Bachmann
mickhael@unidavi.edu.br

O presente trabalho versa sobre uma pesquisa de iniciação científica que vem sendo 
desenvolvida junto ao Grupo de Pesquisa Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Com o intuito de 
facilitar a compreensão de conceitos que compreendem a área de Filosofia da Mente e Ciências 
Cognitivas busca-se mostrar o histórico dos estudos e conceitos da área. Ao estudar os textos 
de Homero, evidencia-se que o conceito de mente e corpo era inexistente na cultura grega da 
época, e ambas as coisas entendiam-se como sendo diretamente relacionadas a órgãos, e o 
corpo não seria nada mais que um aglomerado destes. Os primeiros filósofos pré-socráticos, 
utilizando-se da noção de causalidade, criaram as primeiras hipóteses da relação mente-corpo, 
relacionando o corpo aos elementos naturais. Alcmeão de Crotona é o primeiro a apontar a 
mente como sendo criada pelo cérebro, além de diferenciar animais de seres humanos e de 
considerar compreensão e percepção como processos distintos. Estas ideias revolucionaram o 
conhecimento da época, e influenciaram diretamente o trabalho do médico grego Hipócrates em 
seu Corpus Hippocratum (onde relaciona o cérebro a transtornos neurológicos como espasmos 
e convulsões) e indiretamente a obra de Platão, em conceitos como mania e doenças da alma. 
Platão, também defensor do encefalocentrismo, em sua obra Timeu divide o conceito de alma 
em três, criando noções conciliatórias entre os paradigmas encefalocêntricos e cardiocêntricos. 
Aristóteles contrapõe seu mestre, defendendo que o ser humano era dotado de alma, e esta e 
todas suas faculdades residiam no coração. Na Alta Idade Média, o assunto da alma (anima) é 
de grande interesse, principalmente para Santo Agostinho, que afirmava que a alma e o corpo 
são substâncias separadas, porém cada alma tinha apenas um corpo designado a si. Avincena, 
influenciado pelo contato das obras de Platão e Aristóteles no médio oriente, consolida as 
ideias de divisão da alma em três de Platão. Chega-se então a Descartes, que é o primeiro a 
dar uma teoria forte de relação mente-corpo, defendendo o Dualismo Completo, ou seja, a 
mente (res cogita) é uma substância completamente diferente do corpo (res extensa). Thomas 
Hobbes defende o Monismo Materialista em sua obra “Leviatã”, ou seja, tudo é matéria, e tudo 
que sentimos são efeitos de fenômenos mecânicos no nosso corpo e no mundo exterior, sendo 
nosso o ser vivo apenas matéria em movimento (há uma relação direta aqui com a noção de 
movimento da física Newtoniana). Baruch Spinoza não nega a existência da mente, porém ela 
é condicionada ao corpo e aos seus desejos. Por meio destes 09 autores e suas visões, visa-se 
apresentar a literatura clássica da Filosofia da Mente, e suas principais correntes.
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O PRECONCEITO E A LITERATURA INfANTIL NA fORMAÇÃO 
CONTINUADA COM PROfESSORES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jully fortunato Buendgens
jfb0104@hotmail.com

Thaís de Oliveira Vieira
thaisvieiraa@hotmail.com

O presente trabalho apresenta o relato de um projeto de extensão universitária, intitulado 
PRELITE: o preconceito na escola - a literatura infantil como elemento mediador da ação 
docente, realizado no ano de 2015 por duas acadêmicas e duas professoras do curso de Psicologia. 
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência obtida, as dinâmicas desenvolvidas, seus 
resultados e reflexões mais relevantes em cada uma delas. Também irá apresentar algumas 
das dificuldades encontradas pelas acadêmicas, diferenças entre as escolas participantes e as 
possíveis implicações no desenvolvimento das formações. Este projeto ofereceu formação 
continuada aos professores de duas escolas públicas de Rio do Sul, tendo como foco os livros 
disponibilizados pelo Governo Federal que possuem como temática norteadora o preconceito. 
O objetivo da formação é propiciar aos professores do Ensino Fundamental da Educação 
Básica momentos de reflexão a partir de sua prática em sala de aula e com isso oportunizar 
uma melhora em sua qualificação profissional. Para tal feito, o primeiro semestre de 2015 foi 
voltado ao desenvolvimento teórico das acadêmicas a partir de estudos dirigidos e ainda a 
elaboração de um programa de formação a ser colocado em prática. O segundo semestre foi 
dedicado às formações, realizadas em cinco encontros em cada escola, tendo cada um deles 
um objetivo proposto que se buscou atingir por meio de dinâmicas e discussões a respeito do 
tema. O preconceito, tema que baseia este projeto, é um fenômeno que tem origem nas relações 
sociais e é produto da vida cotidiana principalmente pelas desigualdades no acesso aos recursos 
culturais produzidos ao longo de nossa história. A experiência desta extensão nos mostra que o 
preconceito é um tema de grande interesse dos professores da Educação Básica, mas que ainda 
temos um longo caminho pela frente no sentido de superar práticas alienadas. A maior parte dos 
professores afirma não possuir preconceitos, o que diante de discussões contraditórias, denuncia 
a falta de clareza e reflexão pessoal a respeito da construção histórica dos preconceitos de cada 
indivíduo. Pois, embora não seja possível eliminar o preconceito de nossa sociedade, tomar 
consciência dele, é um primeiro passo para eliminar ou ao menos combater a discriminação 
efetivada pelos preconceitos. Com isso, abordar temáticas promotoras de conflitos é um desafio 
para a escola, mas também uma necessidade que se mostra cada vez mais urgente.
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O RECONHECIMENTO DO EU EM MEIO à DOR

Miguel Donizete Wiggers
miguelw2005@gmail.com

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

A Psicologia Hospitalar, em teoria e prática deve ‘auxiliar o paciente em seu processo 
de adoecimento fornecendo suporte, visando minimizar o sofrimento provocado pela 
hospitalização. O profissional deve prestar assistência ao paciente, bem como seus familiares e a 
equipe de serviço, levando em consideração um leque amplo de atuações, diante da pluralidade 
das demandas’ CFP (2005). A prática do Estágio Hospitalar busca a promoção e a prevenção 
em saúde mental, auxiliando internados e familiares. As intervenções realizadas no Estágio 
propostas neste momento, serão feitas através das intervenções terapêuticas de acolhimento 
e escuta humanizada com pacientes e familiares, preservando sua identidade e prezando pela 
ética profissional. O processo de adoecimento desorganiza e transforma a vida do paciente 
e seus familiares. Nesse momento, junto a toda equipe multidisciplinar, surge a figura do 
psicólogo que escuta e acolhe o sofrimento do indivíduo. Enquanto a medicina visa curar a 
patologia, a Psicologia Hospitalar buscar ressignificar a posição do sujeito frente à doença. 
A escuta humanizada é diferenciada, pois engloba aspectos fundamentais como: Aceitação 
Incondicional, Empatia e Congruência. O acolhimento não se limita apenas ao ato de receber, 
mas compreender de forma mais ampla a necessidade do paciente em meio à dor. Acesso e 
acolhimento constituem-se como desafios na construção do cuidado integral e como elementos 
de fundamental importância para a gestão e avaliação de serviços de saúde. Com o acolhimento, 
vem a orientação, que significa facilitar o conhecimento e a análise de caminhos ou direções 
para a conduta, com base em referenciais pessoais, culturais e sociais, podendo ir desde um 
simples ouvir até o uso de bases psicológicas psicoterápicas. Rogers (1942, 1951) em seus 
escritos, diz que o psicólogo não deve se preocupar em estabelecer conceitos e definições, 
mas afirma que o aconselhamento e a orientação citados acima são métodos de assistência 
psicológica destinados a restaurar no indivíduo suas condições de crescimento e de atualização, 
fazendo-o perceber, sem distorções, a realidade que o cerca e a agir, nessa realidade, de forma 
a alcançar ampla satisfação pessoal e social.

Palavras-chave: Psicologia Hospital. Escuta Humanizada. Acolhimento.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

388 

O SER PSICóLOGO ATRAVéS DO VIéS GESTÁLTICO: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A PRÁTICA CLÍNICA
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A Psicologia é composta por uma série de correntes teóricas distintas, mas o acolhimento e 
a escuta são características comuns em todas elas. Dentre estas abordagens, encontra-se a 
Gestalt-terapia, que trata o sujeito como alguém que possui os instrumentos necessários para 
a resolução de seu problema, sendo necessário a experiência de compreender-se e perceber-se 
no mundo, responsabilizando-se por sua situação, o que lhe dá a oportunidade de evoluir por si 
só. A palavra Gestalt remete ao sentido de forma ou configuração, o que reflete a singularidade 
desta abordagem na medida em que não explora os porquês das situações vivenciadas pelo 
indivíduo anteriormente, mas preocupa-se em como estas são experimentadas no Aqui e Agora. 
Objetiva-se com este estudo explanar de forma sintetizada a atuação do Gestalt terapeuta, 
trazendo os fundamentos teóricos que embasam a postura deste profissional. Para isto, utilizou-
se como método a revisão bibliográfica de estudos de alguns dos principais autores da Gestalt-
terapia, que trouxessem as bases desta abordagem, bem como a aplicação prática das mesmas. 
Compreende-se o importante papel do psicólogo no auxilio do indivíduo a tomar consciência 
de si e de sua situação, e, consequentemente, tomar decisões por si só. Diferente das outras 
abordagens, a Gestalt-terapia dá ao cliente a possibilidade de perceber-se, não apontando o que 
este não vê, mas procurando enfatizar e amplificar o que ele sabe de fato. O Gestalt-terapeuta 
visa o aumento progressivo da percepção do cliente sobre si mesmo, em todos os níveis, a partir 
da promoção de trocas reais e autênticas, restauradoras da espontaneidade.
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ORIENTAÇÃO PROfISSIONAL COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO
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A Orientação Profissional (OP) constitui-se um processo que visa facilitar a escolha profissional 
de indivíduos que estão em dúvida ou que querem fazer uma escolha mais segura e melhor 
orientada. Esta prática proporciona o exercício de reflexão aos que dela participam, sendo 
trabalhados alguns aspectos ao longo do processo, tais como o autoconhecimento, o conhecimento 
do mercado de trabalho e a informação profissional para que os participantes possam finalizar os 
trabalhos mais bem esclarecidos a respeito de que profissão escolher. Atualmente esse processo 
não é incluído no Ensino Médio público, estando em poucas escolas particulares e estas, quando 
o disponibilizam, é por meio do famoso “teste vocacional”, que não menos importante, constitui 
apenas uma etapa de todo o processo de OP. O presente trabalho objetiva trazer um relato do 
Projeto de Extensão Universitária, realizada ao longo do ano de 2015, cuja proposta foi realizar 
grupos de orientação profissional com alunos do ensino médio das escolas públicas de Rio do 
Sul. Esta intervenção teve como objetivo auxiliar os adolescentes na reflexão de um projeto de 
vida, fornecer meios para o conhecimento das profissões e do dia-a-dia do profissional, bem 
como destacar a importância de, devidamente esclarecidos e informados, tomarem a decisão de 
sua escolha profissional. O método utilizado foi através de grupos operativos. Após a divulgação 
ter sido feita nas escolas pelas estagiárias, iniciou-se a etapa de organização dos grupos, tendo 
no máximo 15 participantes em cada um deles, os quais se realizaram em diferentes horários e 
dias da semana. Os grupos ocorreram semanalmente, totalizando dez encontros, tendo havido 
a participação de trinta adolescentes dos segundos e terceiros do Ensino Médio. Os resultados 
obtidos sugerem que, após o término dos grupos, os participantes mostraram-se mais seguros 
e informados para escolher sua profissão. As avaliações do processo de OP foram positivas 
em sua maioria. Entende-se que esta intervenção é bastante promissora, e pode contribuir para 
o esclarecimento e compreensão das possibilidades de graduação e de mercado de trabalho, 
auxiliando os jovens em uma escolha mais segura, sendo que os mesmos se encontram na etapa 
final do Ensino Médio.
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ORIENTAÇÃO PROfISSIONAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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O mercado de trabalho está cada vez mais diversificado. São novas profissões e, com isso, novas 
graduações, novos cursos técnicos e novas exigências são impostas no mundo do trabalho. Fazer 
a escolha profissional não é considerada uma tarefa fácil, principalmente quando ainda não se 
tem um projeto de vida. E, essa é a realidade de muitos adolescentes que estão no Ensino Médio. 
A escolha profissional acontece no mesmo período em que o indivíduo está se desenvolvendo, 
ocasião em que está se descobrindo e também desenvolvendo sua identidade, momento de muitas 
dúvidas. A orientação profissional visa colaborar nesse momento da escolha profissional, pois 
tem como objetivo ampliar a consciência dos sujeitos sobre si mesmos, utilizando processos de 
autoconhecimento, conhecimentos do mundo e do mercado de trabalho e, desta forma, facilitar 
a fase de escolha do jovem, dando auxílio na escolha, na compreensão de variadas situações, 
bem como na hora de decidir sua futura profissão. Pensando naqueles que não possuem uma 
base familiar para também auxiliá-los nessa escolha, no ano de 2015 foi realizado um grupo 
de Orientação Profissional em uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes, 
na cidade de Rio do Sul - SC. Fruto de um Projeto de Extensão que ocorreu naquele ano, a 
intervenção objetivou refletir sobre o projeto de vida e procedimentos necessários a inserção 
profissional, situando os adolescentes como agentes de sua formação pessoal. O presente trabalho 
tem como objetivo apresentar os resultados desse processo interventivo junto à instituição 
de acolhimento. Foram realizados cinco encontros, semanais, organizados nos módulos: 
autoapresentação, autoconhecimento, orientação financeira, conhecimento das profissões e 
mercado de trabalho. Em cada momento foram realizadas tarefas específicas fazendo com que 
cada adolescente refletisse sobre seus objetivos futuros. No final, eram abertos momentos de 
reflexões na qual cada componente falava como se sentiu naquele dia e o aprendizado que teve. 
Os resultados sugerem que o trabalho realizado dentro da instituição foi de grande relevância 
para os adolescentes que participaram do projeto. A realidade de vida deles é diferente da dos 
demais adolescentes que se está acostumado a receber em grupos de orientação profissional. 
Quando esses adolescentes completarem 18 anos, independente se estiverem estudando ainda 
ou não, precisarão sair da instituição e muitos deles não terão família, com isso precisarão 
tomar o seu próprio rumo na vida e ter autonomia diante das dificuldades e decisões. Com isso, 
fica explícita a importância desse projeto como meio de possibilitar um espaço para pensarem 
em suas vidas e planejarem o seu próprio futuro.
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OS DESAfIOS SOCIAIS E AS  CONTRIBUIÇÕES PSICOLóGICAS   PARA 
CONDUZIR O VOLANTE DA PRóPRIA VIDA: A IMPORTÂNCIA DE VENCER 

O MEDO DE DIRIGIR

Carlos Cabreira
capsicoedu@gmail.com

O referente trabalho traz uma amostra de uma realidade das ruas do Alto Vale quanto a importância 
da liberdade de dirigir um veículo. Liberdade esta interrompida quando fatores pessoais e 
sociais interferem na vida de algumas pessoas, ao ponto de desistirem de um sonho muitas 
vezes pela falta de coragem e apoio de enfrentarem o medo de dirigir. Com um olhar técnico 
em formação de condutores credenciado junto ao Dentran/SC juntamente com o conhecimento 
científico da Psicologia, buscou-se conciliar na atuação teórica e prática identificar e auxiliar 
as demandas estudadas e trabalhadas. O objetivo geral é identificar as causas do não dirigir, 
por condutores habilitados. Os objetivos específicos são identificar o gênero e faixa etária de 
pessoas que apresentam medo de dirigir e, os fatores principais desencadeadores do medo. Este 
estudo foi realizado no Alto Vale do Itajaí nos anos 2010/2015. Contou com a participação 
de 113 pessoas que passaram por uma anamnese. A pesquisa apresentada teve a participação 
por conveniência com um questionário para buscar rastrear quais principais medos, antes 
da realização de todo o processo prático com o veículo. Procura-se trabalhar autocontrole e 
autoconhecimento; controle da respiração e relaxamento muscular e como praticá-lo, exercício 
físico; conhecimento gradativo do carro, funções básicas, equipamentos e acessórios; passos 
da técnica da exposição assistida. Este trabalho ratifica vários estudos na área da atuação da 
Psicologia em contribuição ao enfrentamento ao medo de dirigir. Mas, também mostra que está 
dentro de cada um querer enfrentar seus medos. Algumas pessoas poderão não reunir todas as 
condições para conduzir um veículo, o que não é comum, porém é importante que se diga que 
isto não a desqualifica enquanto pessoa, pois poderá conduzir uma infinidade de outras coisas 
tão gratificantes quanto dirigir um automóvel.
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Sempre que falamos em saúde mental, voltamos o nosso olhar para as políticas públicas. Os 
dispositivos como os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e as Comunidades Terapêuticas 
- CTs são considerados fundamentais na promoção de cidadania, reabilitação e ressocialização. 
Suas formas de atuação têm princípios e diretrizes que devem priorizar a valorização, a autonomia 
e a singularidade dos indivíduos acometidos de transtornos mentais. No presente artigo 
procura-se compreender de que forma elas trazem benefícios para seus usuários, produzindo 
uma revisão bibliográfica e traçando contrapontos do atual contexto dos Serviços de Atenção 
Psicossociais. Fazendo uma breve busca histórica e atual, considerando os Manicômios, 
que prevaleceram e torturaram pessoas por tantos anos, e o marco da Luta Antimanicomial, 
que trouxe muitas conquistas, como novas formas de intervenção existentes hoje na área da 
Saúde Mental, é possível perceber que tais modelos em vigor, muitas vezes fogem do real 
propósito, de um movimento em prol da humanização: tornar o sujeito que antes se encontrava 
institucionalizado naquele de direitos à cidadania, visando a autonomia e a singularidade de 
cada um. As CTs apresentam aspectos que não vão ao encontro dos propósitos de Atenção em 
Saúde Mental hoje, se tornaram um lugar de imposição religiosa e embora visem a autonomia 
dos indivíduos, isto não ocorre, pois vivenciam uma rotina regrada, com níveis hierárquicos, 
tarefas pré-estabelecidas e o ideal que se busca é aquele da própria instituição, não é um ideal 
construído pelo próprio indivíduo, que seria uma busca por potencialidades e autonomia. É 
possível notar, como afirma Costa (2009) que atualmente a busca pela superação da ideia de 
que as CTs são apenas assistencialistas e com objetivos religiosos vem ocorrendo. Com isso, 
muitas comunidades vêm avançando para um trabalho mais próximo às diretrizes de políticas 
sociais, entretanto, a realidade atual das instituições ainda não está neste caminho. Portanto, é 
preciso um olhar crítico para estes serviços a fim de reproduzir a Reforma Psiquiátrica no seu 
sentido mais amplo, o qual preconiza um sujeito livre, com direitos e deveres, pois atualmente 
encontramos contradições em alguns destes serviços, no qual a realidade vai à contramão dos 
avanços que o movimento antimanicomial conquistou no Brasil. Esta pesquisa nos possibilitou 
ampliar os olhares acerca da Saúde Mental e dos serviços hoje existentes para abranger as mais 
diversas demandas da área. Trouxe uma maior compreensão da realidade atual de tais instituições 
e questionamentos sobre o que é possível ser feito para a mudança e desenvolvimento das 
mesmas. É preciso lembrar que isto não significa que as CTs estejam atuando de forma errônea, 
mas sim que é preciso repensar suas formas de atuação, valorizar e ir em busca dos ideais e 
preceitos alcançados até hoje pela reforma psiquiátrica: a autonomia dos indivíduos.

Palavras-chave: Saúde Mental. Luta Antimanicomial. Redes de Atenção Psicossociais.
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PRé-CATETERISMO E PRé-ANGIOPLASTIA: UM ACOLHIMENTO AOS 
PACIENTES CARDIOPATAS

Elizama Santos de Sousa freire
elizamafreire@yahoo.com.br

Juliana Rodrigues da Silva Santos
julianarodriguesdasilvasantos@gmail.com

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

O seguinte trabalho trata-se do Estágio Específico I, que vem sendo desenvolvido como pré-
requisito para a conclusão do curso de Psicologia da Unidavi. Trata-se de uma proposta de 
intervenção, onde o tema a ser trabalhado neste estágio será a cardiopatia: o pré-cateterismo 
e pré-angioplastia, sob uma perspectiva terapêutica psicológica de intervenção. O cateterismo 
cardíaco é um procedimento médico rápido e preciso que pode ser utilizado para fazer diagnóstico 
de doença cardíaca ou também como forma de tratamento para doenças como o infarto. Neste 
procedimento médico um tubo fino, chamado cateter, é inserido através de uma artéria ou veia, 
de uma perna ou de um braço até o coração. O cateterismo, não é uma grande intervenção 
cirúrgica, mas é feito no hospital para que coração seja controlado através do eletrocardiograma, 
e com anestesia local. Dependendo do objetivo, os cateteres podem ser utilizados para medir a 
pressão, observar o interior dos vasos sanguíneos, alargar uma válvula cardíaca ou desentupir 
uma artéria bloqueada. Na terminologia clínica de acordo com o dicionário médico online a 
angioplastia (Angioplastia Transluminal Percutânea - ATPC) significa dilatar, através de um 
balão inserido por cateterismo cardíaco, uma região da artéria coronária obstruída por uma placa 
de “gordura”. Método este invasivo mediante o qual se produz dilatação dos vasos arteriais 
afetados por um processo aterosclerótico ou trombótico. O objetivo geral deste estágio 
consiste no auxílio e manejo aos pacientes quanto ao enfrentamento da doença, através de uma 
intervenção de cunho psicológico e terapêutico individual de pacientes do pré-cateterismo e 
pré-angioplastia do Hospital Regional do Alto Vale do Itajaí. A proposta de estágio é realizar 
intervenções semanais em um período total de quatro meses com pacientes cardiopatas, onde 
as intervenções estão ocorrendo em dupla. Neste momento do estágio possuímos resultados 
parciais, onde percebemos que todos os pacientes que atendemos até o presente momento, 
já passaram por algum tipo de procedimento cardíaco, mesmo assim, estes se encontravam 
ansiosos e com medo de passarem novamente pelo mesmo procedimento. Enquanto estagiárias 
de Psicologia acreditamos que quanto mais se estreita o conhecimento e comprometimento 
acerca do objeto de estudo e intervenção, melhor poderá trabalhar com ele, e assim oferecer 
alternativas de tratamento e incentivar novas pesquisas, refletindo os benefícios para a 
comunidade e sociedade como um todo. O propósito deste trabalho de estágio é compreender 
o quanto a intervenção terapêutica psicológica pode contribuir no enfrentamento da doença 
cardíaca, mais especificamente no pré-cateterismo e angioplastia.

Palavras-chave: Pré-Cateterismo. Pré-Angioplastia. Psicologia Hospitalar.
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PREPARAÇÃO PARA A SAÍDA DO ABRIGO: INCERTEZAS E EXPECTATIVAS

Marizete Serafim Hoffmann
marizete@unidavi.edu.br

Juliete Chiarelli
juliete.chiarelli@hotmail.com

Juliana Aparecida Homem Heidrich
psicologajulianaheidrich@gmail.com

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes (2009) devem ser desenvolvidas ações que visem o fortalecimento 
de habilidades, aptidões, capacidades e competências das crianças e adolescentes, de modo a 
fortalecer gradativamente sua autonomia. A rede de serviço de acolhimento institucional, os 
abrigos, são espaços de proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes em situação 
de abandono ou condições inadequadas no lar. O que assegura a institucionalização é o ECA 
- Estatuto da Criança e do Adolescente. Com o trabalho de oferecer um local para reconstruir 
histórias marcadas pelo sofrimento da ruptura familiar. O abrigo é a substituição de um lar 
familiar e, apesar de que nem sempre está em condições saudáveis ou favoráveis, ainda pode 
ser o melhor que a maioria tem. Então, é preciso pensar em estratégias que possibilitem uma 
saída mais promissora e próspera para estes, e uma delas é a profissionalização. O Relatório 
da Infância e Juventude - Resolução nº 71/2011, ressalta que “A iniciação à profissionalização 
é uma das mais importantes ferramentas de preparação para o desligamento do adolescente da 
entidade de acolhimento. E ao mesmo tempo, o desabrigamento pode ser visto de forma mais 
esperançosa, porque ela representa a busca de autonomia.” A partir desse, o jovem precisa 
estar preparado para escolher e saber escolher; de ser desafiado e desafiar; tomar consciência 
do medo para enfrentá-lo; sentir-se protagonista de sua história; agir e ser independente; lidar 
com o surgimento de um novo lado de si mesmo; ter um projeto de vida, sonhar e desejar; abrir 
mão da proteção e assumir a própria vida; desvincular-se para se revincular; sentir a confiança 
de visitar o abrigo e manter o vínculo, com a garantia de que não haverá outra ruptura. No 
abrigo é trabalho da equipe, desde a chegada, que o trabalho realizado seja de excelência, 
onde o processo de abrigamento proporcione uma saída adequada. Os meninos e meninas 
abrigados nas instituições permanecem até atingirem a maioridade. Este torna-se responsável 
por sua própria subsistência e é autorizado a buscar fora do abrigo a sua liberdade. A Unidavi 
é parceira do Programa Mais Educação, desenvolvido pelo FIESC  -  Federação das Indústrias 
de Santa Catarina e TJ/SC - Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através de um programa 
chamado Novos Caminhos, que oferece 02 vagas para cursos de Extensão e 02 vagas para os 
cursos de Graduação, com enquadramento de valor da bolsa, através da legislação em vigor 
junto da Secretaria Acadêmica. O objetivo da Unidavi é promover o conhecimento e o melhor 
desenvolvimento por meio do Ensino, para os jovens, em situação de vulnerabilidade social, 
residentes nas casas lares das Comarcas de Rio do Sul, Ituporanga e Trombudo Central.

Palavras-chave: Desassistidos. Abrigo. Autonomia.
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PROJETO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍfICO EM PSICOLOGIA 
HOSPITALAR: UM OLHAR VOLTADO PARA O IDOSO

Rafael Gustavo de Liz
rafael_deliz@yahoo.com.br

Caroline Andreatta
cah_@msn.com

Lana Magneski
lana.magneski@hotmail.com

A Psicologia Hospitalar desperta interesse no fato de poder ajudar pessoas em momentos 
delicados de suas vidas, dando um tipo de conforto e acolhimento, em um lugar que 
normalmente as pessoas têm medo de estar. Este é um projeto que se destina às atividades do 
Estágio Supervisionado Específico I, em Psicologia Hospitalar, a ser realizado no primeiro 
semestre/2016, na modalidade dupla. O estágio é orientado semanalmente por um profissional 
habilitado nesta área. A atuação do estágio específico, amparada pela supervisão periódica de 
um profissional habilitado, proporciona a vivência e compreensão das primeiras experiências 
profissionais, possibilitando o desenvolvimento das competências requeridas de um psicólogo. 
Foi escolhido o Recanto Padre João Venturi para a prática desse estágio, pois, o mesmo tem 
muita demanda. É visto uma grande possibilidade de colocar em prática todo o aprendizado 
adquirido e também de trabalhar com um público que muitas vezes passa despercebida por 
todos os idosos. O objetivo geral desse projeto é realizar estágio em Psicologia da Saúde em 
um hospital situado no município de Rio do Oeste - Santa Catarina. Os objetos específicos 
são: identificar possibilidades de intervenções no campo da psicologia hospitalar; contribuir 
com as ações promotoras de saúde voltadas para os idosos de forma multiprofissional; 
desenvolver atividades para um melhor relacionamento interpessoal dos idosos; criar espaços 
de acolhimento e acompanhamento voltados para o campo da saúde mental; e avaliar os 
resultados alcançados ao longo do processo de estágio. Serão realizadas visitas semanais na 
instituição, com o desenvolvimento de atividades que proporcionem aos idosos um momento 
de escuta e acolhimento. Serão desenvolvidas atividades de recreação e arte terapia, como 
forma de priorizar o bem-estar do idoso. Espera-se com o desenvolvimento desse projeto, além 
do aprimoramento das capacidades práticas, o estreito conhecimento com a área hospitalar 
dentro do âmbito da Psicologia. O local do estágio abriga em média 108 idosos, com patologias 
de diversos níveis. Conta com uma equipe multidisciplinar diariamente, o que possibilitará 
conhecer o funcionamento da equipe e uma experiência de trabalho conjunta, visando o melhor 
aos abrigados na instituição. A realização do estágio hospitalar desperta interesse mútuo da 
dupla, por poder conhecer um novo cenário e ajudar pessoas em momentos delicados de suas 
vidas. Espera-se poder fornecer aos abrigados da instituição acolhimento e escuta através das 
atividades desenvolvidas.

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar. Saúde do Idoso. Promoção de Saúde.
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PROJETO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍfICO I: AÇÕES DE 
PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA IDOSOS NA ESTRATéGIA SAÚDE DA 

fAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA - SC

Pâmela Coelho
anavieira_2@hotmail.com

Rafael Gustavo de Liz
rafael_deliz@yahoo.com.br

Ana Clara Vieira
anavieira_2@hotmail.com

A Psicologia enquanto ciência e profissão, deve assumir o compromisso de contribuir com 
a saúde de inúmeros sujeitos, não se limitando em se preocupar apenas com a doença, mas 
sim focar em práticas voltadas para a promoção do bem-estar coletivo. O estágio específico I, 
realizado no primeiro semestre de 2016, na Estratégia da Saúde da Família (ESF), vem ampliar 
de forma prática e contribui para que possamos conhecer um espaço ainda tão timidamente 
ocupado por profissionais da Psicologia. Compreendemos que o profissional psicólogo(a) deve 
criar ações de promoção de saúde com a comunidade e projetos com grupos de mulheres, 
homens, gestantes, idosos, agricultores, crianças, a qual a abrangência sobre saúde e cuidados 
é infinita. É dentro desse cenário que temos possibilidades e desafios. Desenvolvemos nesse 
estágio práticas educativas ampliando as informações e levando conhecimento adquirido na 
Graduação aos idosos da comunidade. Julgamos que a Unidade Básica de Saúde não é um 
lugar de possibilidades de atuação pautado apenas em consultas médicas. O objetivo central 
deste projeto é a realização de ações de promoção em saúde para idosos na Estratégia Saúde 
da Família do município de Ituporanga - SC. Como objetivos específicos desejamos identificar 
demandas pertinentes ao campo da Psicologia Social; contribuir com ações promotoras de 
saúde na Atenção Básica do município de Ituporanga - SC; desenvolver práticas de educação 
e saúde para os usuários da Atenção Básica; avaliar os processos de trabalhos e os resultados 
alcançados ao longo da execução do projeto de estágio. Realizamos trabalhos de grupos com 
idosos, com o foco na promoção da saúde. A carga horária semanal do estágio é de quatro horas. 
Os grupos são realizados na Unidade Básica de Saúde, com idosos pertencentes ao território 
de abrangência. As ações têm duração de duas horas semanais, em um espaço que é reservado 
para realização das atividades, as outras duas horas de estágio são destinadas para visitas 
domiciliares e organização das atividades. No trabalho desenvolvido com os idosos, é dado 
ênfase nas atividades de promoção de saúde e em raros momentos são desenvolvidas ações de 
prevenção das doenças. Durantes todo o semestre de atividades realizadas na ESF, almejamos 
que os usuários acompanhados no processo de estágio, tenham na unidade básica de saúde, 
um espaço que seja capaz de ser promotor de saúde e que as relações de cuidados não sejam 
apenas pautadas no preventivismo, com o foco no adoecimento. Esperamos construir um grupo 
permanente de promoção de saúde.

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Promoção de Saúde. Atenção Básica.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO COM IDOSOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E fORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO 

DE RIO DO SUL

Michela da Rocha Iop
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fernanda Wessler Nehring
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Ao longo dos últimos anos vários fatores, como diminuição das taxas de natalidade, 
desenvolvimento das práticas relacionadas à saúde, questões relacionadas à segurança no 
trabalho, entre outras, contribuíram para o aumento da expectativa de vida, tanto da população 
mundial como também da brasileira. Nesse sentido, a tendência é que o número de idosos 
em diversos países aumente gradativamente. Para além da compreensão do fenômeno de 
envelhecimento populacional, é necessário refletir sobre o segmento desta população que vive 
em situação de vulnerabilidade social. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
proposta de intervenção de estágio específico, voltada ao trabalho com idosos em um Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na cidade de Rio do Sul - Santa Catarina. Tal 
intervenção ocorrerá ao longo do ano de 2016 e será amparada nos instrumentos teóricos e 
técnicos da Psicologia Social, em consonância com as orientações técnicas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo e da Proteção Social Básica. O método empregado 
foi a revisão bibliográfica de artigos acadêmicos, livros e capítulos de livros clássicos da área. A 
prática envolverá observação e coleta de dados no local, onde se fará a captação das informações 
relevantes para posterior estudo e intervenção, sendo o próximo passo a intervenção a partir da 
formação de um grupo, conforme as necessidades identificadas anteriormente. Os instrumentos 
utilizados serão observações, anotações, conversas individuais e grupais, encontros em grupo, 
técnicas de dinâmicas de grupo, entre outros que se fizerem necessários ao longo deste projeto. 
Ressalta-se que a execução das atividades deste estágio será pautada no Código de Ética 
Profissional do Psicólogo elaborado e aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Constata-
se que a Psicologia Social dispõe de muitos recursos capazes de dar suporte ao trabalho de 
proteção e prevenção de riscos, além de reforçar a importância do trabalho da Psicologia no 
âmbito das políticas públicas de Assistência Social referente às pessoas idosas. Assim, através 
dessa prática de estágio, almejam-se resultados satisfatórios e benefícios ao público-alvo, 
entendendo ser cada vez mais necessário ampliar a atuação das políticas públicas junto aos 
idosos.

Palavras-chave: Psicologia Social. Idosos. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO DE ESTÁGIO ESPECÍfICO EM PSICOLOGIA 
NA ESTRATéGIA SAÚDE DA fAMÍLIA, ATRAVéS DE AÇÕES DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE

Rafael Gustavo de Liz
rafael_deliz@yahoo.com.br

fiama Alves
fyama1@hotmail.com

Este é um projeto de intervenção do Estágio Supervisionado Específico I, realizado no 
primeiro semestre/2016, na modalidade individual. A escolha em trabalhar na área da 
Psicologia Social, dentre as outras modalidades de estágio oferecidas pela instituição, justifica-
se pelo interesse em atuar na Atenção Básica. O estágio é orientado semanalmente por um 
profissional habilitado neste campo. A atuação em Psicologia Social proporciona a vivência e 
compreensão das primeiras experiências profissionais, possibilitando o desenvolvimento das 
competências requeridas de um psicólogo na área da Psicologia Social. O objetivo desse projeto 
é desenvolver práticas promotoras de saúde na atenção básica no município de Ituporanga - SC. 
Como objetivos específicos tem-se: identificar demandas pertinentes às práticas de estágio em 
Psicologia na Atenção Básica; realizar atendimentos psicológicos individualizados em caráter 
de acolhimento; contribuir com os grupos de educação em saúde voltada à saúde pública; atuar 
com equipe multiprofissional que compõe a Estratégia de Saúde da Família (ESF); avaliar os 
resultados alcançados ao longo processo de estágio e conhecer as rotinas da Estratégia Saúde 
da Família. Este trabalho é realizado semanalmente no período de quatro horas, sendo elas 
divididas conforme demanda e disponibilidade da instituição e da acadêmica que realiza o 
projeto na Estratégia Saúde da Família (ESF). O projeto será desenvolvido até o mês de junho em 
primeiro momento, havendo a possibilidade de continuação até o término do ano letivo. Serão 
desenvolvidos trabalhos em grupos e individuais conforme a demanda e as possibilidades de 
intervenções. Contribuir com ações da Atenção Básica do município de Ituporanga - SC, adjunto 
com a equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família no cuidado compartilhado com a 
pessoa, procurando a expansão de todas as suas possibilidades, ainda que cativas de quaisquer 
transtornos (mentais, físicos, sociais, etc.), desenvolvendo ações que promovam recursos para 
a resolução adequada das crises naturais do desenvolvimento humano, trabalhando com a saúde 
coletiva.
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PSICOLOGIA ESCOLAR E A CIRANDA DAS EMOÇÕES

Juliana Aparecida Homem Heidrich
juliana_aph@hotmail.com

Ana Paula Leão Batista
ana@unidavi.edu.br

Andrea Caroline de Souza
andreacarolinersl@hotmail.com

Esta pesquisa foi resultante do estágio supervisionado em Psicologia Educacional, no ano de 
2015. A pesquisa foi pautada na proposta da Secretaria de Educação da cidade de Rio do Sul, 
realizado em uma escola municipal. O projeto intitulado ‘Ciranda das Emoções’ objetivou 
desenvolver oficinas semanais para potencializar as habilidades sociais, comportamentais, 
emocionais e resiliência dos alunos. O intuito foi promover saúde e qualidade de vida para 
as crianças da escola pública. Por isso, trabalhou-se o tema das emoções co-relacionado às 
habilidades sociais, abordadas transversalmente, para que se possibilitasse uma melhor 
compreensão e reconhecimento destes no cotidiano; para que facilitasse o manejo das emoções 
a curto e longo prazo, com o objetivo de amenizar e prevenir sofrimentos e consequências 
psicossociais, bem como os déficits de habilidades sociais. Buscou-se com este trabalho 
promover relações saudáveis e produtivas, competências sociais, além de melhorar a autoestima, 
esclarecer julgamentos negativos relacionados ao comportamento dos outros indivíduos, atenuar 
comportamentos agressivos e controle da raiva. Esta pesquisa, teve como objetivo principal 
assinalar e analisar como é conduzido a Psicologia Educacional na instituição de ensino, dando 
sempre um enfoque para questões emocionais e suas consequências. É importante salientar, 
que nos dias atuais a Psicologia Escolar vem a contribuir muito para alcançar os objetivos 
educacionais e para a recuperação da capacidade de transformação contínua da Instituição 
Educacional. Para tanto, questiona-se a eterna repetição dos discursos e das práticas que tomam 
como naturais ou individuais as queixas escolares, como a repetência, a evasão e os ‘maus 
comportamentos’. Nesse contexto, destacam-se entre os compromissos da Psicologia Escolar, 
o auxílio na garantia das possibilidades de acesso e permanência na escola, contribuindo para 
o processo de inclusão social. Finalmente, os resultados e dados da aplicação do presente 
trabalho foram fundamentados teoricamente, conforme literaturas indicadas pela professora 
orientadora, Ana Paula Leão Batista e pela psicóloga responsável da Secretaria de Educação, 
Roseli Bonfante.
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PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA COMO INSTRUMENTO PROMOTOR 
DE QUALIDADE DE VIDA PARA O CREAS

Juliete Chiarelli
juliete.chiarelli@hotmail.com

Michela da Rocha Iop
michela@unidavi.edu.br

A Psicologia Social Comunitária considera o homem em sua totalidade, e para isso, leva em 
consideração toda a sua história, suas experiências e realidade e a comunidade em que está 
inserido. Esta área da Psicologia concebe o grupo como uma estrutura social em sua realidade, e 
esse grupo é uma soma de membros, e esses, estabelecendo vínculos entre si, vão interdepender 
e se correlacionar como um todo. Nessa vinculação a linguagem é o elo essencial entre o 
indivíduo e a sociedade. A partir dessas premissas, Psicologia Social Comunitária, trabalhando 
juntamente com as políticas de assistência social, é uma prática muito recente no campo da 
Psicologia. Uma das possibilidades de intervenção da Psicologia Social Comunitária nas 
políticas públicas de assistência social é no Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS, um dos importantes dispositivos do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS. Tal dispositivo tem como proposta trabalhar em prol dos Direitos Humanos e, ao 
trabalhar com pessoas que tiveram seus direitos violados, no processo grupal e com toda 
uma análise da história de vida, ajuda os sujeitos a alcançarem seus objetivos, recuperando-
se dos acontecimentos que a trouxeram até a unidade, promovendo melhoria de vida em sua 
comunidade. Por ser recente a atuação da Psicologia na assistência social, torna-se relevante 
a abertura de espaços de estágios nesses locais para que os estudantes de Psicologia possam 
se aproximar dessa realidade das políticas públicas de assistência social. O estágio específico 
obrigatório tem como objetivo intervir na área da Psicologia Social através do embasamento 
teórico alcançado no decorrer do curso de Psicologia. Sendo assim, o presente trabalho tem 
como objetivo apresentar a proposta de estágio específico em Psicologia Social Comunitária a 
ser realizada no CREAS do município de Rio do Sul, ao longo do ano de 2016. O estágio será 
feito dentro da unidade CREAS, acontecendo em etapas, sendo que nas primeiras semanas será 
feita a observação do contexto e identificação das demandas da unidade. Depois das demandas 
identificadas, serão realizadas as intervenções de acordo com a necessidade da mesma. Todo 
o processo será supervisionado e haverá acompanhamento de psicóloga no local de estágio. 
Os resultados esperados vão desde o crescimento pessoal e profissional da estagiária enquanto 
futura psicóloga, bem como as contribuições destinadas aos usuários que poderão ser concedidas 
ao CREAS por meio dos trabalhos nele desenvolvidos.

Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária. CREAS. Estágio.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Gisele Aparecida Bach
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fidelis Junior Marangoni
professorfidelis@unidavi.edu.br

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso realizada 
na área de Psicologia das Organizações e do Trabalho. Os autores referenciais utilizados foram 
Ana Cristina Limongi-França, Idalberto Chiavenato, Hackman e Oldham, e outros. O principal 
objetivo desse trabalho é ressaltar a importância da qualidade de vida no ambiente laboral, por 
meio de teoria e técnicas, como abordagem teórica capaz de amparar profissionais da Psicologia 
no atendimento das diversas necessidades oriundas do campo das organizações no que se refere 
à qualidade de vida tanto para o sujeito que trabalha quanto para a os líderes de uma organização. 
A pesquisa se baseia primeiramente no histórico e estudos relacionados à Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) com diversas teorias e autores. Posteriormente, passa-se a explanar sobre 
os instrumentos utilizados para avaliação da qualidade de vida laboral seguido de estudos de 
caso. Em um quarto momento procede-se a abordagem do estresse laboral como um indicador 
de QVT e por último, tratar-se-á de estabelecer a relação da Psicologia com a QVT. Sobre os 
resultados obtidos destacar-se-á os avanços obtidos desde o surgimento desta área de trabalho 
da Psicologia bem como os resultados obtidos em diversas pesquisas significativas desta 
abordagem procurando demonstrar a importância do emprego da Psicologia Organizacional 
dentro da organização tanto para o colaborador quanto para o empregador e lideranças. Por 
meio das reflexões provenientes da realização deste trabalho de conclusão de curso, é possível 
reconhecer a abrangência do Psicologia das Organizações e do trabalho não somente sobre a 
qualidade de vida no trabalho dos cidadãos, mas também nas mais diversas áreas de sua atuação 
no ramo das organizações.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Estresse Laboral. Psicologia do Trabalho.
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RESTOS DE AMOR JOGADOS NO TRIBUNAL: ASPECTOS PSICOLóGICOS 
ENVOLVIDOS NO DIVóRCIO LITIGIOSO

Camila Weber
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Daiana Dalila Dolsan Vieira
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fernanda Graudenz Muller
psicologafernandamuller@gmail.com

A presente pesquisa é sobre aspectos psicológicos envolvidos num processo de divórcio 
litigioso. O intuito final deste estudo é auxiliar psicologicamente os casais nesse tipo de 
rompimento do vínculo conjugal, de forma que sejam alcançados aos mesmos, bem como a 
famílias, profissionais e pessoas diretamente ligadas a tais questões, esclarecimentos sobre 
essa problemática. Assim, prospecta-se ensejar maior compreensão de aspectos psicológicos 
envolvidos nesse processo, e, paralelamente, refletir acerca de medidas necessárias para a 
diminuição do sofrimento psicológico, ínsito a tais situações. Para tal finalidade realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica na literatura científica acerca dessa temática. Tendo em vista publicações 
de qualidade relacionadas ao tema, e com datas não consideradas atuais, não foi delimitado um 
período específico para a pesquisa. Utilizou-se como referências as bases de dados do Google 
Acadêmico, Scielo, periódicos e livros. As categorias manejadas foram as seguintes: identificar 
concepções acerca da idealização do parceiro; caracterizar o processo de luto decorrente da 
separação amorosa; citar aspectos emocionais da alienação parental; explicitar a necessidade de 
auxílio terapêutico durante o processo de separação. Diante dos resultados obtidos constatou-
se a importância dada por diferentes autores de trabalhos científicos, de distintas abordagens 
psicológicas, acerca da compreensão de aspectos psicológicos envolvidos num processo de 
divórcio, sobretudo em função do sofrimento psicológico causado pelo rompimento do vínculo 
conjugal. Nesse sentido, destaca-se a importância do papel do psicólogo, como profissional 
capaz de auxiliar as famílias que se encontram em tais situações, na qual se tem como objetivo 
promover o processo de reflexão a fim de minimizar os possíveis danos emocionais das pessoas 
envolvidas.

Palavras-chave: Divórcio Litigioso. Mediação de Conflitos Familiares. Psicologia.
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SAÚDE COLETIVA: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA A PARTIR DA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE

Katia Gonçalves
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Historicamente saúde é um tema em destaque, e em conjunto, a forma de atuação dos profissionais 
na mesma. O olhar acerca da doença foi mudando ao longo dos anos, inicialmente se tinha uma 
visão demoníaca das patologias, depois o viés era místico até surgirem as primeiras explicações 
biológicas e psicológicas, usadas até hoje na ciência. Saúde é, uma construção multifatorial, que 
inclui estilo de vida individual, influências sociais, fatores hereditários, sexo, idade, condições de 
habitação e trabalho, bem como culturais e ambientais. O bem-estar psicológico está relacionado 
com as vivências à percepção de controle sobre a vida, à liberdade de escolha, satisfação e 
autonomia. A pesquisa é classificada como bibliográfica, realizou-se a busca de livros e artigos 
científicos indexados nos bancos de dados eletrônicos. O objetivo deste trabalho é abordar a 
trajetória e a atual atuação da Psicologia no campo da saúde pública/coletiva com a perspectiva 
da promoção de saúde. O levantamento se deu através das palavras-chave: saúde, promoção de 
saúde, Psicologia e SUS. Promoção de saúde diz respeito a todo o processo de capacitação dos 
indivíduos para atuar na melhoria de sua qualidade de saúde e, por consequência, de vida, de 
forma a incluir a participação social nesse processo. A promoção de saúde deve gerar condições 
de vida estimulantes, agradáveis e satisfatórias. Ao se promover saúde busca-se o crescimento 
pessoal e social, pela divulgação e informação, intensificação das habilidades vitais e educação 
na saúde. Frente a isso, há um aumento na capacidade da comunidade de aprender durante toda 
a vida, preparando-se para as fases da vida, o que pode incluir até mesmo o diagnóstico de 
doenças crônicas. Historicamente, a Psicologia está muito ligada com consultórios particulares, 
escolas e empresas. Contudo, a profissão foi aproximando-se das políticas públicas, o que não 
ajudou apenas o cidadão, mas também a formulação e implementação das políticas. A Psicologia 
indiscutivelmente apresenta-se no SUS entrelaçada à saúde mental. No século XIX iniciou-se 
a presença da Psicologia nas instituições sociais, junto com a psiquiatria, porém, ainda ocorria 
de forma secundária, auxiliando a medicina nas patologias. Contudo, sentia-se a necessidade de 
uma Psicologia mais comprometida com as mudanças sociais. A atuação da Psicologia na saúde 
pública está pautada no trabalho com equipes multidisciplinares, desenvolvendo atividades 
individuais e em grupos. Porém, a principal função e objetivo da Psicologia nesse campo é a 
não alienação do paciente no processo saúde-doença, não exclusão de seu ambiente social, já 
que a vida social do mesmo é importante no processo de recuperação.

Palavras-chave: Saúde. Psicologia. Promoção de Saúde.
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SAÚDE MENTAL NO SéCULO XXI: A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA
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A Psicologia enquanto ciência vem se desenvolvendo historicamente desde 1879, quando 
Wilhem Wundt instala seu laboratório de Psicologia Experimental na Alemanha. No Brasil o 
ensino da Psicologia enquanto disciplina autônoma teve início na segunda metade do século XIX. 
Os psicólogos brasileiros utilizam-se de estratégias singulares em busca de sua consolidação 
no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Em relação à saúde mental percebe-se que 
o encontro dos profissionais psicólogos com as políticas sociais exige o reconhecimento dos 
modos com que reproduzimos nesses espaços como também a reflexão sobre as estratégias que 
estes espaços demandam. Trabalhar na saúde pública é difícil e exige do psicólogo um alicerce 
vasto de várias áreas do conhecimento o qual deve ser eficaz visando intervenção de grupos e 
não de sujeitos isolados, por isso há necessidade de maior qualificação dos profissionais para 
esse trabalho. É necessário que o psicólogo tenha o olhar ampliado sem jamais desconsiderar 
o contexto em que as pessoas estão inseridas. A Psicologia busca entender que cada pessoa 
tem sua subjetividade e que esta não pode ser esquecida. Há que se levar em conta este ser 
com sua história de vida, sua realidade, o contexto no qual está inserido, suas relações, suas 
possibilidades de desenvolvimento de habilidades. Mesmo sendo uma pessoa diagnosticada 
com doença mental ela possui direitos e estes devem ser garantidos. A pesquisa objetiva 
compreender a atuação dos psicólogos em relação a área de saúde mental. Especificar como se 
caracteriza a atuação dos psicólogos na área da saúde mental; relacionar elementos de atuação 
do psicólogo com os princípios e serviços norteadores da área de saúde mental; identificar a 
concepção de saúde mental para os psicólogos atuantes na área; apresentar contribuições para 
a atuação do psicólogo na área da saúde mental. Será utilizado o método qualitativo, com 
entrevista semiestruturada realizada com psicólogos que atuam na área da saúde mental no 
município de Rio do Sul - SC. Espera-se atingir com os resultados desta pesquisa uma maior 
abrangência no que diz respeito à atuação do psicólogo na área da Saúde Mental.

Palavras-chave: Saúde Mental. Psicologia. Contribuição.
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SAÚDE NAS ESCOLAS

Raquel Reif
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Talita Cristiane Sutter
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Este trabalho é o relato de uma experiência em nível de extensão acadêmica, vivenciado 
pela monitora dos Projetos Álbum de Família e Transando Saúde, desenvolvidos pelo Sesc/
Blumenau. O público-alvo destes Projetos são estudantes do Ensino Fundamental e Médio, 
professores e educadores das Escolas Públicas, Municipais e Estaduais de Ensino. Estes 
Projetos visam orientar os jovens sobre o planejamento familiar, promover o desenvolvimento 
de ações educativas em saúde de forma contínua, desmistificar tabus a respeito da sexualidade, 
das relações de gênero, dos métodos contraceptivos e contribuir para a prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis em diferentes faixas etárias. A metodologia utilizada foi a realização 
de palestras e oficinas, que propiciavam aos adolescentes refletir e discutir os assuntos abordados 
de forma participativa. Utilizou-se também uma caixa para perguntas, onde os estudantes não 
precisavam se identificar, garantindo o sigilo e o anonimato. Para a demonstração do uso 
correto do preservativo, apresentou-se o modelo genital masculino, elucidando a sua forma 
de manuseio e cuidados. Outros métodos contraceptivos também foram apresentados, porém 
através de tabelas ilustrativas com amostras de cada produto. Com o desenvolvimento deste 
projeto foi possível identificar que os estudantes possuem acesso às informações sobre as 
doenças sexualmente transmissíveis e sobre a forma de contágio, porém apresentam muitas 
dúvidas sobre os métodos contraceptivos. Os encontros com os adolescentes são oportunidades 
para desvelar tabus e orientar sobre a sexualidade responsável. Assim, possibilitando também 
a discussão dessas temáticas no cotidiano da Escola, sendo este o espaço que necessita ser 
aprimorado nas ações de educação em saúde.

Palavras-chave: Educação. Saúde. Sexualidade.
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SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL
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O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar um estudo sobre a Lei nº 12.318/2010, 
conhecida como a Lei da Alienação Parental, bem como a problemática psicológica que a 
Síndrome da Alienação Parental traz à criança e/ou adolescente. No que se refere à Síndrome 
de Alienação Parental (SAP), ela foi um termo proposto por Gardner, em 1985, sendo que foi 
identificada nos processos de separação conjugal, principalmente no momento em que havia 
certa disputa pela guarda do filho. Também é chamada de falsas memórias ou abuso do poder 
parental que é reconhecida como forma de abuso emocional. O comportamento desencadeado 
pelo genitor guardião tem por objetivo limitar ou impedir o convívio do outro genitor com o 
filho comum, após o rompimento do vínculo conjugal. Consiste num processo de fazer com que 
a criança odeie um dos seus genitores sem justificativa, de modo que a própria criança ingressa 
numa trajetória de desmoralização desse mesmo genitor. Neste caso, o alienador “educa” 
o filho no ódio contra o outro genitor, até conseguir que ele, de modo próprio, leve adiante 
esta situação. Lembramos que não são apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer 
parente ou outro adulto que tenha autoridade e responsabilidade com a criança ou adolescente. 
É importante ainda destacarmos que as divergências e conflitos na família se refletem, em maior 
ou menor grau, no comportamento da criança na escola e em seu rendimento escolar. Quando 
a criança está se envolvendo na Síndrome de Alienação Parental (em graus leve e moderado), 
os sentimentos positivos e negativos se misturam, formando ambivalências que são fontes de 
sofrimento para a criança. Mas, em grau profundo de envolvimento na SAP, esses conflitos 
desaparecem: a criança “faz dela” uma personagem de que “tudo está bem”, que não sente falta 
do pai ou da mãe, para que os professores e diretores não percebam que, no fundo está sofrendo 
sim a falta e, também para que a escola não tome nenhuma providência. Devido a todos estes 
fatores é de extrema importância incentivarmos os trabalhos de Mediação Escolar, que possam 
orientar pais e filhos a lidarem com os conflitos e litígios, auxiliando também esta criança a 
se desenvolver física, emocional e cognitivamente. Sendo assim, esse trabalho visa, através 
de uma pesquisa bibliográfica, a qual está em andamento no Núcleo de Apoio a Pessoas com 
Necessidades Especiais (NOPNE), uma análise da situação onde a criança vive em sofrimento 
psíquico, buscando reflexões a respeito de seus efeitos e consequências (sequelas) que possam 
atrapalhar o desenvolvimento normal da criança.

Palavras-chave: Alienação Parental. Síndrome. Mediação Escolar.
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O suicídio - termo cuja origem encontra-se no latim sui, que significa “si mesmo”, e caederes, 
que quer dizer “ação de matar” - ainda é visto como um tabu social, o que explica a pouca 
visibilidade do tema até pouco tempo atrás. Apesar disso, segundo a Organização Mundial da 
Saúde estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Esses dados 
são alarmantes e extremamente preocupantes, o que justifica sua inclusão entre os problemas 
de saúde pública. O presente estudo objetiva, precisamente, informar e publicizar a respeito 
do suicídio tendo em vista a promoção da vida. Este propósito encontra seu fundamento em 
estudos empreendidos acerca do conceito, contexto histórico, causas e tratamentos atinentes a 
pessoas acometidas com desejos suicidas. No que tange à metodologia emprega-se no estudo 
em tela a pesquisa bibliográfica qualitativa, a fim de conseguir uma cobertura mais ampla sobre 
o tema estudado. Dentre os resultados obtidos, tem-se que o suicídio vem sendo historicamente 
construído, tal como aponta Ana Lucia Santana, ao salientar que, já na Roma Antiga, mais 
importante do que a morte, era a forma ou meio de morrer, compreendendo um ato digno e 
realizado no momento certo. Entre os primeiros cristãos, morrer significava libertar-se deste 
mundo de dores e sofrimentos, dos pecados, de modo que a morte representaria um caminho 
mais curto ao Paraíso. Outro importante resultado diz respeito aos sinais ou indícios de uma 
suicida, a saber: alterações de humor extremas, raiva ou sentimento de vingança, altos níveis de 
ansiedade, sentimentos de culpa ou vergonha presentes com frequência, solidão e ou isolamento 
social, entre outros. Ao atentar para estes indícios, conclui-se no estudo que o melhor caminho 
para evitar o suicídio é a vigilância constante a estes sinais, estar disposto a ouvir mais do que 
falar e orientar a procura de um psicólogo.

Palavras-chave: Suicídio. História. Prevenção.
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A necessidade de revisarmos alguns conceitos construídos histórica e culturalmente, advém 
de que estas construções são pouco refletidas, havendo uma reprodução inconsciente, que 
permeiam a generalização e o pré-conceito. Ingerimos toxinas diariamente, por diversos meios, 
tendo como princípio de observação as interferências que elas causam em nossos organismos 
corpóreo, mental e espiritual. Nesse trabalho, assume-se o conceito de tóxico como aquilo 
que intoxica nossos organismos, desequilibrando-os de suas frequências usuais. Reconhece-
se a necessidade de abster-se destas toxinas, pois obstruem as compreensões fundamentais 
para uma evolução significativa. Como manejar a indispensabilidade de abster-se dos tóxicos 
para os seres que procuram transcender as buscas mundanas e frágeis em que se encontram 
imersos? Os métodos variam, mas sempre em concordância e harmonia com as necessidades 
de seus organismos, o estado evolutivo em que se encontra o ser, sua frequência comum, entre 
outros fatores determinantes. Após avaliar todos os fatores condicionantes em que o ser se 
encontra, inicia-se os procedimentos adequados. Há de se considerar duas situações, se o ser não 
estiver intoxicado, a evitação contínua destes tóxicos será o caminho, se já estiver intoxicado, 
os processos desintoxicantes, constituem a trajetória a ser percorrida. A desintoxicação é 
condicionada pelo exercício da reflexão, em uma ação conjunta com a disciplina do pensar 
e do agir. Questionar o propósito de cada pensamento e ação, é um meio para reavaliarmos a 
relevância dos mesmos, avaliando se é realmente imprescindível ou apenas distrativo. Para o ser 
que não necessita dos processos desintoxicantes, apenas vê-se a oportunidade de potencializar 
suas faculdades, utilizando-se também da evitação dos tóxicos, da capacidade reflexiva e da 
disciplina. Compreendendo a vida como processo contínuo, as transformações causadas por 
essas mudanças de comportamento e conduta, devem se tornar frequentes na vida dos que 
exercitam suas capacidades, pois a intensidade destas transformações potencializam-se com 
a constância das reformas do ser. O presente trabalho visa promover a reflexão qualificada 
acerca de temas controversos e polêmicos, por meio da pesquisa, do diálogo e da difusão. Os 
sujeitos envolvidos inicialmente configuram jovens estudantes da Escola Básica e professores 
das áreas de Ciências, Biologia e História, participantes de um grupo de iniciação científica da 
Unidavi. As elaborações serão registradas e divulgadas em grupos de discussão, eventos que 
oportunizem linhas temáticas afins e na organização de um livro.

Palavras-chave: Tóxicos. Evitação. Desintoxicantes.
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O Transtorno de Oposição Desafiante (TOD) é uma condição clínica e comportamental, afeta 
aproximadamente 3,3% das crianças e adolescentes e é caracterizada por um padrão de humor 
raivoso, irritável e de comportamentos questionadores e desafiantes. Dentre os tratamentos 
validados, o treino parental caracteriza-se por ensinar aos pais procedimentos para alterar o 
comportamento dos filhos, com o objetivo de promover comportamentos pró-sociais e diminuir 
comportamentos indesejados. Um treino parental de comportamentos morais define-se como 
uma prática na qual os pais ensinam aos filhos comportamentos como honestidade, generosidade, 
justiça, polidez e empatia em um ambiente permeado de afeto. Participaram deste estudo duas 
mães de crianças de 10 e 11 anos com diagnóstico de TOD. Os resultados demonstraram 
redução significativa de comportamentos de TOD, de nove no pré-treino para zero no pós-
treino na Criança 1 e de cinco no pré-treino, para zero no pós-treino e para um no follow-up 
da Criança 2, nos resultados da Escala Swan. As mudanças observadas no comportamento das 
mães puderam ser identificadas nos fatores do Inventário de Funcionalidade Parental (IFP) e 
no resultado da funcionalidade parental positiva, que dobrou do pré para o pós-treino e follow-
up. Fatores pessoais como pouca habilidade social, ansiedade e repertório de comportamentos 
morais limitado podem ter prejudicado o desempenho da Mãe 1. Empatia, afeto e um repertório 
próprio de comportamentos morais já desenvolvido podem ter sido determinantes nos resultados 
positivos da Mãe 2. Para futuras pesquisa, sugere-se revisão no número de sessões do treino 
com possível ampliação, estratégias que ampliem a aderência das famílias ao treino e sessões 
realizadas juntamente com a criança.

Palavras-chave: Transtorno de Oposição Desafiante (TOD). Treino Parental. Comportamentos 
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UM NOVO JEITO DE SER fELIZ

Marcelo Laurentino
psicomhl@gmail.com

Este trabalho é o resultado de estudos na área de Psicologia Positiva. É parte de um estudo 
iniciado na matéria de Psicologia Cognitiva. O tema central deste trabalho é saber em que 
medida seria possível desenvolver, de forma científica, um projeto de felicidade. A Psicologia 
tradicional objeta cessar ou amenizar o sofrimento humano. Entretanto após “resolvido” um 
problema patológico de depressão ou ansiedade, por exemplo, a pergunta que fica é: qual o 
próximo passo? Fundada pelo psicólogo americano Martin Seligman há 18 anos, a Psicologia 
Positiva lança um olhar para áreas funcionais do ser humano e do meio/contexto em que vive. 
Trata-se de um movimento científico multidisciplinar que resgata temas abordados pela filosofia 
aristotélica e pela Psicologia dos séculos 19 e 20, entre outras filosofias orientais. O cerne da 
questão está em saber definir empiricamente o que vem a ser e como alcançar a felicidade. A 
felicidade existe de fato? É possível buscá-la de maneira sistemática? Segundo a Seligman 
(2011) a palavra felicidade não pode ser explicada por ela própria, pois trata-se de uma sensação. 
Resultado de escolhas feitas na busca de sentimentos de bem-estar. Desse modo, felicidade 
passa a ser um aspecto das emoções positivas. Nesse sentido surge a teoria do Bem-Estar, que 
apresenta-se como um construto formado por cinco elementos mensuráveis mas que, de forma 
independente, não definem o Bem-Estar. À saber: Emoção Positiva; Engajamento; Sentido; 
Relacionamentos Positivos; Realizações. Estes cinco elementos estão ancorados em 24 forças 
pessoais, à saber: Curiosidade; Aprendizagem; Discernimento; Originalidade; Inteligência 
Emocional; Perspectiva; Bravura e Valentia; Perseverança; Integridade; Generosidade; Amor; 
Cidadania; Imparcialidade; Liderança; Autocontrole; Prudência; Modéstia; Apreciação; 
Gratidão; Otimismo; Espiritualidade; Perdão; Bom humor; Entusiasmo. O Bem-Estar não se 
trata de ter apenas “pensamentos positivos” ou autoavaliações de forças e virtudes pessoais, ou 
ainda, autoavaliações de sentimentos e emoções. Segundo a Psicologia Positiva, é necessário 
um número de ações objetivas e subjetivas no contexto real do dia a dia, que alimente e fortaleça 
cada um dos cinco elementos que formam o construto do Bem-Estar. Os estudos para este 
trabalho foram bibliográficos. Os autores pesquisados foram Martin Seligmam (2011), Shwn 
Achor (2012), e periódico eletrônico Revista Make It Positive.
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UM OLHAR PLURAL PARA O CUIDADOR DO MAL DE ALZHEIMER

Elizama Santos de Sousa freire
elizamafreire@yahoo.com.br

Juliana Rodrigues da Silva Santos
julianarodriguesdasilvasantos@gmail.com

Cintia Adam
cintia@unidavi.edu.br

O seguinte trabalho trata-se do Projeto de Pesquisa, que vem sendo desenvolvido como pré-
requisito para a conclusão do curso de Psicologia da Unidavi. Trata-se de um olhar para o 
cuidador familiar e como este se sente frente à vivência de cuidar de um portador do Mal de 
Alzheimer. Descreveremos acerca do Mal de Alzheimer e o processo da doença, e o quanto esta 
abrange o indivíduo em diversos âmbitos, sendo ele familiar, social, econômico e psicológico. No 
entender de Caldeira e Ribeiro (2004), esta é uma doença que muda profundamente o cotidiano 
das famílias, portanto, pode ser considerada como uma doença familiar. Ao se depararem com 
o diagnóstico surgem vários questionamentos, entre eles como lidar com a doença, quem ficará 
responsável pelos cuidados, questões financeiras até a própria aceitação da doença. Algumas 
pessoas acreditam que cuidar é uma missão, que deve ser desempenhada individualmente, e 
acabam não delegando os cuidados aos outros membros da família, ficando sobrecarregados 
tanto fisicamente, quanto psicologicamente. O Mal de Alzheimer traz alterações fisiológicas e 
biológicas que exigem a participação e ajuda de familiares ou cuidadores, sendo esta doença 
incapacitante e irreversível, o indivíduo necessita de cuidados. Temos como objetivo geral 
analisar as vivências dos cuidadores de pessoas que possuem o Mal de Alzheimer. A metodologia 
deste trabalho será uma pesquisa qualitativa, onde participarão pessoas que ocupam o papel de 
cuidadores de portadores da doença do Mal de Alzheimer. Os participantes estarão devidamente 
acompanhando seus familiares nos atendimentos de neurologia do Sistema Único de Saúde 
(SUS), deste município (Rio do Sul). Para a seleção direta dos participantes será verificado 
junto à Policlínica Regional de Saúde o cadastro de pessoas diagnosticadas com Alzheimer 
e que fazem tratamento neurológico, assim pode-se chegar até ao cuidador destes pacientes. 
A coleta de dados na construção deste trabalho se deu de forma bibliográfica onde foram 
acessados livros e artigos disponíveis sobre o tema. Neste momento do nosso projeto, ainda não 
possuímos resultados, pois as entrevistas serão realizadas no segundo semestre de 2016 com os 
cuidadores. Acreditamos que essa pesquisa será de grande relevância para a área da saúde, em 
especial para a Psicologia, pois se trata de uma doença que interfere tanto a vida psicossocial 
do indivíduo portador da doença, quanto do cuidador.

Palavras-chave: Mal de Alzheimer. Cuidador. Família.
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UM PANORAMA SOBRE A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Ana Maria Justo
anajusto@unidavi.edu.br

Aline Marques
alinemarques@unidavi.edu.br

A Psicologia Social é uma das áreas de especialização da ciência psicológica, em consonância 
com a resolução número 013 de 2007 do Conselho Federal de Psicologia -CFP. É próprio desta 
especialidade a compreensão dos fenômenos que envolvem os processos de interação social, 
que podem ser investigados através das mais variadas perspectivas, entre elas a Teoria das 
Representações Sociais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar um panorama 
sobre a Teoria das Representações Sociais, desde a década de 60 até os desdobramentos 
conceituais da atualidade. A Teoria das Representações Sociais foi cunhada em 1961, pelo 
psicólogo social Serge Moscovici, a partir da elaboração da sua tese de doutorado intitulada 
“La Psychanalyse: son image et son public”, publicada em Paris, e reformulada com o mesmo 
título em 1976. Moscovici preocupou-se em desenvolver uma teoria que ficasse entre a 
Psicologia e a Sociologia, sendo que o seu trabalho originou, primeiramente, o conceito e, 
posteriormente, a teoria das representações sociais. Seu objetivo é investigar o conhecimento 
do senso comum, mais especificamente, como determinados indivíduos/grupos são afetados 
e compreendem as inovações científicas que surgem a todo o momento na nossa sociedade, e 
como esse conhecimento científico pode contribuir para mudar o pensamento e o conhecimento 
social relativo a objetos relevantes aos grupos. O método empregado foi a revisão bibliográfica 
de artigos acadêmicos encontrados nas bases SciELO e PepSIC através de combinações como 
representações sociais, pensamento social, psicologia social e produção científica, além de 
livros e capítulos de livros clássicos da área. Com relação aos resultados obtidos verificou-se 
que a Teoria das Representações Sociais alcançou uma amplitude de constructos e pressupostos 
teóricos, podendo ser considerada mais como um paradigma de pesquisa do que como uma 
teoria propriamente dita. Prova disto são as diferentes abordagens existentes dentro da própria 
área das representações sociais, que apesar de manterem um vínculo com a teoria inicial, formam 
sistemas teóricos e metodológicos específicos para observar aspectos também específicos dos 
fenômenos sociais.

Palavras-chave: Psicologia Social. Representações Sociais. Revisão Bibliográfica.
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UMA VIAGEM A BORDO DA STULTIfERA NAVIS:  A (DES)
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA

Charles Alexandre Porto
charlesaporto@gmail.com

Tainara Adriele Horst
thay_horst@hotmail.com

Claudia Regina Gerber Andrade
claudia-gerber@hotmail.com

O presente artigo versa sobre a loucura. A opção de abordar o processo de (des)institucionalização 
dos doentes mentais deve-se menos ao fato de a noção de loucura ser historicamente preterida 
à de sanidade, mas porque o recorte operado no estudo em tela subsumiu como background o 
percurso histórico do conceito de loucura, com ênfase em seu processo de institucionalização 
e desinstitucionalização, sendo o edifício teórico erigido por Michel Foucault seu centro de 
gravidade. O objetivo aqui consiste, então, em analisar o processo de (des)institucionalização da 
loucura à luz do trabalho de Michel Foucault, especialmente sua História da Loucura na Idade 
Clássica, “[...] uma obra decisiva para quem deseja apreender o sentido tanto de uma ciência da 
loucura, como da própria loucura.” Ao incursionar pelo processo de (des)institucionalização da 
loucura, alça-se voo a partir de dois planos distintos: a (des)institucionalização da loucura no 
âmbito ocidental e a (des)institucionalização da loucura no cenário brasileiro. Apesar de poder 
abordá-los separadamente, haja vista que apresentam idiossincrasias, constata-se que ambos 
apresentam também pontos de intersecção, tanto no que concerne à institucionalização da 
loucura, quanto no movimento reverso, sua desinstitucionalização. A partir daí, cumpre destacar 
que o presente estudo encontra-se estruturado nos seguintes seções: na primeira seção, discorre-
se sobre o processo de institucionalização da loucura no cenário ocidental, tendo em vista, entre 
outras coisas, compreender as diferentes significações atreladas à loucura no percurso histórico, 
até sua institucionalização. Na segunda seção, ainda sob o prisma histórico, volta-se para o 
processo de institucionalização da loucura ocorrido no Brasil, tendo em vista compreender 
o tratamento conferido aos “loucos” no país, notoriamente inspirado no modelo francês de 
asilamento institucional em manicômios e hospícios, que encontra no hospital Colônia de 
Barbacena, em Minas Gerais, a representação máxima do fracasso desse sistema. Por fim, na 
última seção, descortinam-se outras possibilidades, como a desinstitucionalização da loucura 
e as tendências atuais das políticas de saúde mental. Dentre os principais resultados do estudo, 
encontra-se a percepção segundo a qual há aproximações e discrepâncias no processo de (des)
institucionalização da loucura no Brasil e no mundo ocidental. Ademais, que o processo de 
institucionalização a que foram submetidos tantos indivíduos, muitos dos quais sem apresentar 
qualquer transtorno, tal como ilustrado pelo Hospital Colônia de Barbacena, foi doloroso e 
fatídico.
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

Munyque Mittelmann
munyque@outlook.com

Jeferson Menegazzo
jef.menegazzo@outlook.com

Daniel Gomes Soares
danielgsoares@hotmail.com

A necessidade de ordenação de dados por meio de recursos computacionais foi um dos primeiros 
problemas a gerar debates sobre a eficiência de implementações. Diversos métodos surgiram 
com tal propósito, dentre os quais os algoritmos Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, 
Merge Sort e Quick Sort. Neste trabalho, é apresentado um estudo comparativo entre estes 
algoritmos de ordenação. Os algoritmos foram aplicados em vetores com 10.000, 100.000 e 
200.000 números inteiros, nos casos dos valores estarem em ordem crescente, decrescente e 
aleatória. Para comparação do desempenho foram analisados o tempo de execução, a quantidade 
de trocas e a quantidade de comparações que o algoritmo demandou para cada cenário. Através 
desta metodologia, foi possível constatar que o método Bubble Sort, em função de possuir 
uma implementação bastante simples, é útil para ordenar uma pequena quantidade de valores. 
No entanto, o desempenho deste algoritmo é muito baixo em comparação com os outros 
analisados, principalmente quando é necessário o processamento de uma quantidade elevada 
de dados. Por sua vez, o algoritmo Selection Sort possui uma quantidade de trocas bastante 
baixa, mesmo quando comparado a algoritmos de melhor desempenho, como o Quick Sort. 
Todavia, assim como ocorre com o Bubble Sort, a quantidade de comparações do Selection 
Sort é bastante elevada, independentemente do estado inicial dos valores a serem ordenados. 
Já o Insertion Sort teve um desempenho, no geral, bom, apenas no caso de os dados já estarem 
previamente ordenados, então, deve-se considerar sua utilização apenas em situações nas quais 
os dados já estejam parcialmente ordenados. Qualquer que seja o vetor de entrada, o algoritmo 
Merge Sort trabalhará da mesma maneira, dividindo o vetor ao meio, ordenando cada metade 
recursivamente e intercalando as duas metades ordenadas. Deste modo, este algoritmo possui 
uma quantidade de trocas que depende apenas do tamanho do vetor, e não da ordem inicial dos 
seus valores. Neste quesito, o Merge Sort teve um desempenho inferior aos outros algoritmos 
em todos os cenários. Por fim, o Quick Sort foi o algoritmo que, em geral, teve o melhor 
desempenho, mesmo ao ser aplicado a uma grande quantidade de dados. Seu tempo de execução 
é bastante reduzido em relação aos demais algoritmos analisados, assim, é o mais indicado para 
ser utilizado na maioria das aplicações.
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GAME DESIGN: A TO B
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Uma das áreas do entretenimento que mais cresceu nos últimos tempos foi a área dos jogos 
digitais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um em cada 
quatro brasileiros joga algum tipo de game, seja no celular, computador ou tablet. E esse é um 
público que não para de crescer. Com isso, o mercado deve se manter aquecido nos próximos 
anos. As principais empregadoras são as empresas desenvolvedoras de jogos. No entanto, 
a indústria de jogos que por muito tempo era dominada pelas grandes produtoras de jogos, 
recentemente vem se tornando repetitiva. Diante desse fato a indústria de jogos independentes 
ganhou muito espaço. Com as ferramentas disponíveis no mercado, hoje em dia equipes de 
uma a cinco pessoas são capazes de desenvolver jogos que alcançam números surpreendentes 
no mercado. O projeto tem o objetivo de fomentar este mercado e estimular a inovação nessa 
área. Para desenvolver a maior parte do jogo a ferramenta utilizada foi a Engine Unity3D 
que é um motor de jogo 3D, software desenvolvido pela Unity que recentemente recebeu sua 
versão 2D. Já para a edição da arte do jogo foram utilizadas as ferramentas Adobe Animate e 
Adobe Fireworks. O período do projeto ocorreu entre fevereiro e março de 2016. O jogo A to 
B tem o objetivo de chegar do ponto A ao B de uma fase do jogo. O jogo foi desenvolvido em 
plataforma 2D com o objetivo de resolver uma série de quebra-cabeças utilizando os elementos 
do cenário para chegar ao final da fase do jogo. Ele é uma versão beta de desenvolvimento, 
bem como está sofrendo ajustes para seu perfeito funcionamento. No momento o jogo roda em 
computadores, contudo, um dos próximos objetivos é ajustá-lo para rodar em outras plataformas, 
principalmente em celulares. Todas as ferramentas utilizadas para desenvolver o jogo foram as 
versões gratuitas direcionadas para estudantes.

Palavras-chave: Game Design. A to B. Jogos Digitais.
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O SISTEMA OPERACIONAL ANDROID
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O Android é um software de fonte aberta para uma ampla gama de dispositivos móveis e é um 
projeto de código fonte aberto liberado pelo Google. O objetivo geral do estudo é compreender 
melhor sobre o Sistema Operacional Android, baseado em Linux que opera em smartphones e 
tablets, indicando algumas vantagens e desvantagens do SO. O sistema operacional Android é 
dono da maior fatia do mercado de smartphones mundial há mais de quatro anos, e as projeções 
para o futuro são muito promissoras. O Google continua investindo pesado na inovação do 
sistema, e todos os dias milhares de desenvolvedores criam novos aplicativos para endossar 
ainda mais a consagrada plataforma. Analisamos a sua história, onde e por quem foi criado, 
quais eram as primeiras ideias dos criadores do sistema operacional. A metodologia de pesquisa 
aplicada neste estudo é exploratória e utilizou-se a modalidade de análise de conteúdo. Desta 
forma analisou-se todas as versões do Sistema Operacional já lançadas, quais foram os seus 
nomes e em que ano foram lançadas. A entrada do Google nesse mercado foi depois de adquirir 
o Sistema Operacional Android. Como o Google e o Android entraram para o mundo da 
tecnologia para carros, depois da criação de um Sistema Operacional para automóveis. Analisar 
como o Android tem crescido nos últimos anos no mercado de smartphones, pois já está presente 
em mais de um bilhão de smartphones e tablets. Por fim, os resultados do estudo demonstram 
que o Android está presente na vida de todas as pessoas há algum tempo, pois de acordo com 
informações da Kantar WorldPanel ComTech, o Android terminou o primeiro trimestre de 2015 
com 89,6% do mercado de smartphones no Brasil, e é isso que a gigante de buscas, Google, 
deseja. Talvez muito pelo fato de querer sempre estar à frente de sua principal concorrente, a 
Apple.

Palavras-chave: Sistema Operacional. Smartphones. Android.
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A tecnologia vem evoluindo no decorrer do tempo, cada vez com mais rapidez, provocando 
mudanças em todos os segmentos, inclusive na Educação, na forma de lecionar, de atuar em 
sala de aula. Sem dúvida, a Internet, maior rede de computadores do mundo, exerce papel 
fundamental nesse cenário, pois as redes sociais trazem segundo a segundo uma diversidade de 
informações para as pessoas. Assim, esse artigo objetiva estudar e analisar o Projeto Pedagógico 
do Curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí – Unidavi para verificar se o mesmo está em consonância com as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) existente na atualidade e, principalmente, em que condições 
atua como facilitador para o desenvolvimento regional. Nesse intuito, utilizou-se de pesquisa 
exploratória e bibliográfica para compreensão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), bem 
como suas características e finalidades. Além disso, no decorrer desse trabalho foi realizado um 
levantamento, através de perguntas abertas por meio eletrônico, junto às principais empresas 
que trabalham com desenvolvimento de software na região do Alto Vale do Itajaí, através do 
qual, foram identificadas as qualificações ligadas à Tecnologia da Informação que o mercado 
regional pretende encontrar no egresso do curso de Sistemas de Informação. Com essa análise 
foram realizadas comparações entre essas qualificações e a matriz curricular, no sentido de 
identificar se as habilidades necessárias na visão do empreendedor estão contidas no atual 
PPC. Não obstante, esse levantamento auxilia a Instituição a traçar o perfil profissiográfico, 
muito próximo da demanda de empregabilidade regional na área de tecnologia da informação, 
principalmente nos aspectos relacionados ao Sistema de Informação, contribuindo assim na 
formação profissional e, por consequência, com o desenvolvimento regional.

Palavras-chave: Projeto Pedagógico de Curso. Sistemas de Informação. Desenvolvimento 
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A dengue é uma infecção transmitida por mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes 
aegypti. O número de casos confirmados desta doença teve um aumento significativo nos últimos 
anos causando prejuízos sociais e econômicos em diversas partes do mundo, principalmente, 
em países tropicais como o Brasil. Neste cenário, a utilização de modelos de previsão de 
séries temporais pode auxiliar na preparação e controle de uma epidemia. Dentre as técnicas 
empregadas na literatura encontram-se as Redes Neurais Artificiais (RNAs), as quais são modelos 
computacionais inspirados no sistema nervoso de seres vivos. As redes do tipo Multilayer 
Perceptron (MLP) são caracterizadas por conterem uma ou mais camadas intermediárias, e são 
as que mais vêm sendo utilizadas na previsão de séries temporais, como é o caso da previsão de 
casos de dengue. Este trabalho aplica redes MLP para previsão de casos de dengue no município 
de Itajaí - SC. Os dados referentes aos casos confirmados de dengue e às variáveis climáticas 
foram obtidos através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE) e 
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), respectivamente. Para encontrar a RNA com 
melhor desempenho, diversas configurações foram treinadas e testadas. Assim, os treinamentos 
foram realizados aplicando de 05 a 15 neurônios na camada intermediária. Além disso, foram 
empregados os algoritmos de treinamento TrainLM (Levenberg-Marquardt backpropagation) 
e TrainBR (Bayesian regularization backpropagation). Na camada oculta foram utilizadas as 
funções de ativação logística e tangente hiperbólica. As métricas de erro empregadas foram o 
Erro Porcentual Absoluto Médio (MAPE) e a Raiz Quadrada do Erro Quadrático (RMSE). A 
rede que obteve o menor MAPE durante os treinamentos utilizou como variáveis de entrada 
os dados de temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura do ar e umidade, durante 
o intervalo de 2010 a 2015. Esta RNA utilizou 12 neurônios na camada oculta, algoritmo de 
treinamento TrainBR e a função de ativação logística. Seu MAPE foi de apenas 0,035%, enquanto 
o RMSE no conjunto de teste foi 1,31-03 e no conjunto de treinamento, 1,94-06. Apesar de uma 
rede ter obtido o melhor desempenho, no geral, praticamente todas as alternativas modeladas 
apresentaram baixo erro, com RMSE e MAPE próximos de 0, demonstrando a eficiência e 
aplicabilidade das RNAs MLP neste tipo de problema, principalmente em regiões com poucos 
dados disponíveis, como é o caso da região de estudo deste trabalho, onde não é possível a 
utilização de modelos mais sofisticados.
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SIMPLE: fERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DE COMPILADORES
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Compiladores são tradutores que transpõe programas escritos em linguagem de alto nível, 
como Java e Python, para programas equivalentes em linguagem simbólica ou linguagem de 
máquina. O processo de compilação compreende três análises específicas, consistindo nas 
análises léxica, sintática e semântica, além da geração e otimização de código executável, 
processadas nesta ordem. Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta de 
auxílio ao ensino de compiladores, provendo apoio ao aprendizado das etapas de compilação, 
desde a entrada de código de alto nível, suas análises até a geração de código executável. No 
trabalho em questão, foi construída uma ferramenta na linguagem Java, com o uso das IDEs 
Eclipse e NetBeans e sem o auxílio de geradores. Os analisadores foram desenvolvidos para 
uma linguagem própria, denominada SIMPLE, a qual implementa algumas das estruturas mais 
básicas de uma linguagem de programação. A linguagem é de fácil aprendizado, uma vez que se 
assemelha ao Pascal, embora sua estrutura seja menos rigorosa. A implementação do analisador 
léxico consiste em autômato finito, que lê e analisa um código-fonte de entrada, dividindo-o em 
lexemas a partir da análise de delimitadores definidos, associando-os a seus respectivos tokens, 
ou erros léxicos. Em seguida, o analisador sintático recebe os tokens da análise anterior e aplica 
validações por meio de análise ascendente, expressões regulares e verificações da definição da 
linguagem, para validar ou não um (ou um conjunto) de lexema(s) como uma das estruturas do 
programa. Posteriormente, a análise semântica computa o significado do programa traduzido. 
Nesta etapa foram implementadas estruturas para verificações típicas, como declaração de 
variáveis, associações e operações entre tipos definidos. Estas estruturas complementam as 
demais análises, de forma a se obter uma verificação completa e bem estruturada do código-
fonte fornecido. Se não houverem erros no código analisado, o processo de compilação finaliza 
com a geração de um código executável para uma máquina-alvo. Todas estas etapas incorporam 
conceitos de linguagens formais e autômatos, processos de análise, otimização e geração de 
código de máquina e execução de programas, sendo detalhadas visualmente em uma interface 
gráfica de modo que o aluno possa visualizar todo o processo de compilação.

Palavras-chave: Compiladores. Linguagens de Programação. Ciência da Computação.
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SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE ROUPAS fUNDAMENTADO EM 
RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS

Camila Lenz Santos
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O ato de vestir-se é fundamental na vida diária, além de a roupa proteger e adornar comunica 
muito sobre nós. Através da imagem pessoal as pessoas transmitem mensagens de quem são, a 
classe social, o nível de escolaridade, etc. De acordo com Willis e Todorov (2006), é possível 
fazer um pré-julgamento de uma pessoa em apenas um décimo de segundos e tirar conclusões 
como: confiabilidade, competência, agressividade e atratividade, ou seja, a percepção visual 
afeta a forma como os outros nos percebem e nos julgam. Nesse contexto, foi proposto o 
desenvolvimento de um sistema que fará a recomendação de looks para uma determinada ocasião 
contribuindo para tornar o ato de vestir mais prático e permitindo às pessoas passarem uma 
imagem mais condizente nos compromissos do dia a dia. Após revisão sistemática da literatura 
foi escolhida a técnica de Inteligência Artificial - Raciocínio Baseado em Casos (RBC) para 
o desenvolvimento do sistema, pois é eficiente, fornece soluções para diferentes aplicações e 
analisa o comportamento de aprendizado e resolução de problemas humanos, além da capacidade 
de aprendizado e solução construtiva de problemas (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003). 
A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica e levantamento de requisitos, além 
disso, foi realizada uma pesquisa quantitativa com mulheres: entre a maioria das entrevistadas, 
(48%) possui idade de 15 a 23 anos, 47% das entrevistadas possui Ensino Superior, a maioria 
das entrevistadas (35%) gasta 10 minutos por dia procurando o que vestir, 49% possui dúvidas, 
às vezes, do que vestir e mais da metade das entrevistadas (57%) responderam afirmativamente 
em ter o apoio de um software para auxiliar na escolha da roupa. O desenvolvimento do 
trabalho resultou em um sistema Web utilizando a linguagem de programação PHP que permite 
a inserção das roupas em uma Base de Casos por um profissional de moda e a montagem de 
combinações de roupas chamada de casos. Desta forma, o sistema faz a recomendação de looks 
a partir das peças disponíveis no guarda-roupa digital levando em consideração fatores como o 
clima, a ocasião, o tipo de traje a ser usado e a imagem que a pessoa deseja transmitir. A partir 
da busca dos looks o sistema faz a recuperação dos casos através dos cálculos de similaridade 
local e global. Se a solução apresentada condiz com o que o usuário busca, ele pode salvá-lo, 
caso o resultado da busca não satisfaça as expectativas do usuário, o mesmo pode concluir 
todas as fases que integram o ciclo RBC como recuperação, reutilização, revisão e retenção 
dos casos. Dessa forma, através do aprendizado o RBC coopera para a expansão da base de 
casos, e maiores serão as possibilidades de um look atender satisfatoriamente as expectativas 
do usuário.
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UMA ANÁLISE SOBRE A ADOÇÃO DOS PADRÕES DE INTERAÇÃO 
HUMANO-COMPUTADOR (IHC) NO MICROSOfT OffICE EXCEL

Jullian Hermann Creutzberg
jullian@unidavi.edu.br

Este artigo apresenta uma análise sobre a adoção dos padrões para ações e comandos na 
ferramenta de edição de planilhas eletrônicas Microsoft Office Excel, em sua versão 2013, 
verificando em quais situações as convenções foram adotadas e de que forma. Em essência, os 
padrões são características estruturais e comportamentais que melhoram a qualidade de algo 
na interface do usuário, deixando as coisas mais fáceis de entender ou mais bonitas, ou então 
deixam as ferramentas mais úteis e utilizáveis. O estudo da interação humano-computador 
envolve disciplinas como Ciência da Computação, Psicologia, Ergonomia e Sociologia para 
tentar abranger o conceito de um ser humano interagindo com um computador. Na revisão 
teórica será apresentada uma definição sobre Interação humano-computador (IHC), também 
será relatado sobre a importância da adoção dos padrões de interfaces no desenvolvimento 
de sistemas e será realizado um detalhamento sobre os padrões para ações e comandos. Em 
seguida, no capítulo do desenvolvimento, será analisado onde cada um dos onze padrões para 
ações e comandos foram adotados e de que forma funcionam e auxiliam o usuário a realizar as 
suas tarefas cotidianas na ferramenta analisada. Contudo restou claro que o Microsoft Office 
Excel pode ser considerado uma ferramenta com grande aderência aos padrões para ações e 
comandos, pois dentre os aspectos analisados somente um foi classificado como parcialmente 
adotado, sendo os demais claramente adotados. Outro ponto discutido relata sobre a importância 
dos projetos de interfaces de interação entre os seres humanos e os computadores serem 
relativamente simples e condizentes com as convenções, de tal forma que os usuários se sintam 
familiarizados com as tecnologias.
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UMA ANÁLISE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS MéTODOS ÁGEIS POR 
EMPRESAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOfTWARE NA REGIÃO DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ

Jullian Hermann Creutzberg
jullian@unidavi.edu.br

Este artigo apresenta a análise de uma pesquisa sobre a utilização dos métodos ágeis por empresas 
de desenvolvimento de software da região do Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina. O 
manifesto ágil é definido por quatro valores fundamentais, que são: indivíduos e interações mais 
que processos e ferramentas; software em funcionamento mais que documentação abrangente; 
colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; e responder a mudanças mais que 
seguir um plano. Os princípios prezam pelo bom relacionamento das equipes de trabalho, de 
forma que trabalhem em harmonia em um ambiente sadio e adequado. O público-alvo desta 
pesquisa foram profissionais que atuam com o desenvolvimento de software em empresas da 
região. O questionário, dividido em quatorze questões objetivas, visa avaliar a utilização dos 
métodos ágeis pela empresa do entrevistado, assim como os motivos para aplicação ou não 
destas. Possui também o intuito de medir o nível de conhecimento e entendimento sobre os 
métodos ágeis por parte do entrevistado. O questionário foi disponibilizado de forma eletrônica, 
entre os dias 01/03/2015 e 07/03/2015, sendo que vinte pessoas responderam a pesquisa. 
Contudo, restou claro e evidenciado a necessidade de uma maior difusão sobre este assunto 
entre os acadêmicos e também dentro das empresas de desenvolvimento de software da região 
do Alto Vale do Itajaí, pois dentre as que adotaram estas técnicas, apesar de não adotarem 
plenamente, em geral as consequências foram benéficas. Outro ponto discutido é em relação à 
mudança cultural das empresas, e da necessidade de tempo para a adaptação das equipes e dos 
métodos de trabalho.
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A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
(PAA) COMO fRENTE DE TRABALHO DO CENTRO DE DIREITOS 

HUMANOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (CDHAVI)

Luciana Barbosa
luckybarbosa@yahoo.com.br

fernanda Souza
fernandasouza@unidavi.edu.br

Políticas públicas para a promoção da segurança alimentar são legítimas e indispensáveis, 
especialmente em meio ao contexto em que vivemos de marcante desigualdade social. Este 
panorama faz com que seja necessário empregar ações planejadas no que diz respeito à 
proteção e promoção dos direitos humanos, colaborando para que famílias tenham seus direitos 
assegurados, especialmente no que se refere à alimentação adequada, direito fundamental ao ser 
humano. Em 2010, incluiu-se a alimentação entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da 
Constituição Federal, no entanto a inclusão do direito à alimentação não é satisfatória para garantir 
a todos uma alimentação adequada e saudável. A demanda da população brasileira é grande e 
um dos principais problemas, gerador de muitos outros problemas de saúde, relacionados à 
alimentação é o acesso. É preciso favorecer o acesso da população à alimentação de qualidade, 
especialmente àquela população que se encontra às margens da sociedade, em vulnerabilidade 
social, e, por conseguinte, contribuir para efetivar a promoção da dignidade humana. Neste 
contexto, apresentamos dados de uma pesquisa bibliográfica e documental desenvolvida no 
primeiro semestre de 2015 e vinculada à linha de pesquisa de Direitos, Vulnerabilidade e 
Violência, do programa de Pós-Graduação Lato Sensu, do curso de Especialização em Educação, 
Diversidade e Redes de Proteção Social, do Centro Universitário para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí (Unidavi), em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa 
Catarina (SED/SC), por meio do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da 
Educação Superior (FUMDES). O objetivo geral da investigação foi compreender o processo 
histórico de implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) como frente de 
trabalho do Centro de Direitos Humanos do Alto Vale do Itajaí (CDHAVI). Como base para a 
pesquisa utilizamos o Portal de Periódicos CAPES/MEC, acervo da biblioteca da Unidavi, meio 
eletrônico do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), bem como o diário de campo, 
construído pela pesquisadora entre os períodos de 2013 a 2015, registro de fotos. Encontramos 
no ano de 2015, com as palavras-chave: direito humano à alimentação adequada, 17 artigos, 01 
livro e 14 dissertações de Mestrado. Destes, escolhemos como aporte teórico principal: Leão 
(2013); Carvalho e Rocha (2013).
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INSTITUIÇÕES SOCIAIS
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O presente trabalho bibliográfico tem como foco demonstrar o conceito referente às instituições 
sociais, bem como suas características e particularidades na sociedade. As instituições sociais 
são uma forma de regularização e normativos das ações humanas, constituída por um conjunto 
de regras e procedimentos que são reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, tendo 
um grande valor social e atendendo a certas necessidades básicas. Pode também ser definida 
como uma organização de normas e costumes para a obtenção de alguma meta ou atividade que 
as pessoas presumem ser importantes. Foram criados para suprir as necessidades da sociedade, 
portanto, possuem um grande papel na sociedade e para garantir a democracia. É considerada 
uma forma de padronização dos grupos sociais, pois determina as condutas sociais, a partir dos 
valores, diretrizes, ideias, normas e regras, desde costumes, até procedimentos a serem seguidos, 
possuindo símbolos que representam as instituições, facilitando o entendimento e transmitindo 
o conceito mais facilmente. São divididos em vários tipos, como: as Instituições Espontâneas 
(surgem a partir das relações estabelecidas como, por exemplo: a família); as Instituições Criadas 
(criadas para regular a sociedade: bancos); as Instituições Reguladoras (criadas para regular os 
aspectos das sociedades como as instituições educativas) e as Instituições Operacionais (opera 
em diversas questões na sociedade como os departamentos de finanças). Assim, as instituições 
sociais são de extrema valia, pois com elas entendemos sobre a organização e o funcionamento 
da sociedade, onde os seus conceitos fundamentam o entendimento histórico, filosófico e 
sociológico dos grupos sociais, auxiliando os atores a ter um conhecimento mais amplo sobre 
a realidade das relações do mundo aonde vivemos. Esse estudo foi composto no processo de 
ensino aprendizagem, durante a disciplina das aulas de Sociologia do curso de Direito. Instigou-
nos ao estudo de forma reflexiva, visando o entendimento de como surgiram e se desenvolveram 
as instituições sociais que desempenham um papel de suma importância na sociedade. Estas, 
funcionam como um mecanismo que controla o funcionamento da sociedade, reduzindo as 
desigualdades sociais, estimulando processos de transformações de vida e organizando as 
relações nos grupos sociais, sendo de extrema importância para a normatização da sociedade, 
onde no sistema de estratificação social está o conjunto das relações dos atores entre si; e que 
nas instituições e valores sociais encontramos, historicamente sedimentados, os produtos do 
funcionamento da estrutura social.

Palavras-chave: Regularização. Sociedade. Organização.



RESUMOS - VI CIEPE
CONGRESSO INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIDAVI (10 -12 DE MAIO DE 2016)

427 

PRETO, PARDO E INDÍGENA: O(A) ESTUDANTE INGRESSANTE ATRAVéS 
DE AÇÕES AfIRMATIVAS NO ENSINO TéCNICO INTEGRADO NO IfC - RIO 

DO SUL
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O presente trabalho trata-se de um estudo de caso que envolveu estudantes ingressantes no 
ensino técnico integrado ao nível médio em Agropecuária e em Agroecologia no Instituto 
Federal Catarinense (IFC) - Campus Rio do Sul, no ano de 2015, que se autodeclararam preto, 
pardo ou indígena através do Sistema de Ações Afirmativas. Este sistema adota estratégias para 
alcançar a igualdade de oportunidades entre as pessoas, utilizando de tratamento distinto entre 
os diversos grupos sociais e reconhecendo que a educação no Brasil é um espaço onde persistem 
históricas desigualdades sociais e raciais, exigindo que o Estado estabeleça políticas e práticas 
específicas de superação desse quadro, ou seja, adoção de ações afirmativas. Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa descritiva e qualitativa, e os procedimentos utilizados foram o levantamento 
bibliográfico sobre ações afirmativas na esfera educacional no contexto brasileiro, pesquisa 
documental e aplicação de questionário. A pesquisa foi executada durante o segundo semestre 
de 2015 e proporcionou identificar o perfil dos estudantes ingressantes através do Sistema de 
Ações Afirmativas e alguns fatores que contribuem para o ingresso, permanência e evasão 
destes. Identificou-se, inicialmente, a baixa taxa de ocupação destas vagas destinadas para 
grupos específicos. A política de assistência estudantil do IFC, executada através do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), aparece como um conjunto de ações e serviços 
que potencializam a permanência do estudante, contudo, a evasão e a retenção são fenômenos 
que envolvem fatores multidimensionais, reforçando a necessidade de implementação de planos 
estratégicos, possibilitando o diagnóstico em relação às causas da evasão, bem como adoção de 
medidas administrativas e pedagógicas que contribuam para o seu enfrentamento.

Palavras-chave: Permanência e Êxito Escolar. Ações Afirmativas. Educação Profissional 
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RELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE A HISTóRIA DA CINDERELA E AS 
MULHERES OPERÁRIAS NO SéCULO XIX

Iris Marjorie Boing Imhof
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éden Luciana Boing Imhof
eden@unidavi.edu.br

Este trabalho tem o intuito de apresentar possíveis conexões entre a história da Gata Borralheira 
(Cinderela) e a situação das mulheres durante a Revolução Industrial. Inicialmente apresentamos 
dois importantes nomes para os contos de fadas, sobretudo para o conto tratado neste trabalho, 
a saber : Giambattista Basile e Charles Perrault. Em seguida trouxemos um panorama da 
revolução industrial, principalmente na Inglaterra, para então comentar o papel das mulheres nas 
fábricas. Foram feitas comparações entre a condição de Cinderela, trancada em uma cozinha, 
e os trabalhos realizados pelas mulheres operárias que permaneciam maior parte do tempo nas 
usinas, muitas vezes com a pele coberta pela fuligem de carvão. Assim, por meio de pesquisa 
bibliográfica buscamos encontrar e compreender as possíveis relações entre a Cinderela e as 
mulheres operárias que trabalhavam nas fábricas no final do século XIX. O estudo revelou que, 
notavelmente, as jovens aprendizes tinham turnos de horários muito elevados, passando muito 
tempo presas. Esse isolamento causava uma situação difícil que colocava em evidência uma 
história fantástica como a de Cinderela, onde uma jovem é ajudada por uma força mágica que 
lhe oferece uma experiência única permitindo-lhe sair para sempre de sua condição. Por isso, a 
estrutura da história da Cinderela sempre fez sucesso, pois Cinderela é uma mulher que sofre, 
mas sofre pacientemente, esperando que uma espécie de mágica virá para mudar sua vida. 
Porém, essa espécie de mágica esperada não a tira de sua miséria, mas lhe joga em outro tipo de 
miséria, pois, no caso da Cinderela, ela deixa de depender da madrasta mas se tornar dependente 
do príncipe encantado. Assim, acontecia com as mulheres que decidiam ir para as fábricas 
trabalhar.  Elas deixam o campo tornando-se independentes de suas figuras paternas, para 
tornarem-se dependentes de seus patrões nas fábricas. Todas essas inferências nos possibilitam 
afirmar que a estrutura do conto da Cinderela revela algo que muitas mulheres, ainda hoje em 
dia, assumem como verdade (inconscientes ou não) a ideia de que um casamento (servindo 
apenas para cumprir uma função social) ou uma carreira profissional brilhante (tornando-as na 
maioria das vezes workaholics) vá trazer a satisfação plena de existência.
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