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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O II Encontro de Iniciação Científica e I Mostra de TCCs e o II Simpósio de 
Letras: Discurso e Textualidades acontecerão nos dias 13 e 14 de novembro de 
2009, com conferências, comunicações coordenadas e individuais, painéis e 
atividade cultural.  

O II Simpósio de Letras reunirá alunos de Graduação e de Pós-Graduação 
do UNIANCHIETA e de outras Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa, 
professores e pesquisadores das áreas de Letras, Linguística e Ensino de Língua 
Materna e Estrangeira interessados nas discussões em torno de práticas 
discursivas e textuais e dos estudos literários.  

O II Encontro de Iniciação Científica e I Mostra de TCCs estará aberto 
para acadêmicos de todos os cursos de Graduação e Pós-Graduação, bem como 
professores e pesquisadores do UNIANCHIETA e da região, com apresentação 
nas modalidades de comunicações coordenadas, individuais e painéis.  

 
 

(Comissão Organizadora) 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 13/11/2009 (sexta-feira) 

18h30 às 
19h30 

Recepção dos participantes e inscrições 
Local: Anfiteatro 

19h30 às 
20h30 

Programação Cultural de LIBRAS 
Local:  Anfiteatro 

20h30 às 
22h 

Conferência de abertura: A confecção do livro entre os antigos 
romanos retratada na poesia de Marcial, Catulo e Ovídio 
Conferencista : Prof. Dr. Robson Tadeu Cesila (FFLCH / USP) 
Coordenação : Ms. Rutzkaya Queiroz dos Reis (UNIANCHIETA) 
Coordenador/Debatedor:  Dr. Clécio dos Santos Buzen Júnior 
(UNIANCHIETA) 
Local:  Anfiteatro Campus Universitário 

Dia 14/11/2009 (sábado) 

08h às 
08h30 Inscrições  

08h30 às 
10h 

Conferências simultâneas: 
 

1- Língua Portuguesa : Ensino de língua portuguesa em debate: 
mudanças para onde? 
Conferencista : Profa. Dra. Márcia R. de S. Mendonça (UNIFESP) 
Coordenação : Dr. Clécio dos Santos Buzen Júnior (UNIANCHIETA) 
Coordenador/Debatedor: Dra. Maria Cristina de Moraes Taffarelo 
(UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 
 

2- Língua Inglesa : It is on the tip of the tongue – Using the right 
words at the right time. 
Conferencista : Prof. Ms. Elcio Camilo Alves de Souza (Centro 
Universitário São Camilo / UNIANCHIETA) 
Coordenação : Esp. Vânia Aparecida Acorci Bighetti (UNIANCHIETA) 
Debatedores: Ms. Juliana de Queiroz Maia (UNICAMP) e Silvana 
Leung Chung Guimarães (Pós UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

10h às 
10h30 INTERVALO  

10h30 às 
12h 

Conferências simultâneas: 
 

3- O artista como moldura para o vazio 
Conferencista convidada : Profa. Dra. Flávia Trocoli 
(UFRJ/Outrarte/EPC)  
Coordenação : Ms. Rutzkaya Queiroz dos Reis (UNIANCHIETA) 
Coordenador/Debatedor:  Dr. Jaqueson Luiz da Silva 
(UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 
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10h30 às 
12h 

4- O Uso das Tecnologias e Internet na Pesquisa Acadêmica e 
Científica 
Conferencista : Dr. Juliano Schimiguel (UNIANCHIETA) 
Coordenação : Ms. Mateus Guilherme Fuini (UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

10h30 às 
12h 

5- Embalagens assépticas para alimentos: Aplicações, tecnologia e 
desenvolvimentos 
Conferencista : Ms. Eduardo Henrique Miranda Walter (UNICAMP) 
Coordenação : Ms. Nirse Ruscheinsky e Dr. Nilva Aparecida R. 
Pedro (UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

10h30 às 
12h 

6- Empreendedorismo Internacional 
Conferencista : Prof. Ms. Elio Ferrato (UNIANCHIETA) 
Coordenação : Esp. Adilson José da Silveira (UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

10h30 às 
12h 

7- O percurso da Iniciação Científica 
Conferencista : Profa. Dra. Irenilza de Alencar Naas (UNICAMP) 
Coordenação : Dr. Mário Mollo Neto (UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

10h30 às 
12h 

8- Entre o ideal e o real: minha vivência em Iniciação Científica no 
UNIANCHIETA 
Conferencista : Prof. Dr. Wanderley Carvalho (UNIANCHIETA) 
Coordenação : Ms. José Vergílio Betioli (UNIANCHIETA) 
Local:  Prédio de Tecnologia – Campus II 

12h às 
13h30 ALMOÇO  

13h30 às 
14h45 

Comunicações Coordenadas  
(Ver programação das apresentações no site). 
Local: Prédio de Tecnologia – Campus II 

14h45 às 
15h30 

Apresentação dos painéis 
(Ver painéis no site). 

15h30 às 
15h45 INTERVALO 

15h45 às 
17h 

Comunicações Individuais  
(Ver programação das apresentações no site). 
Local: Prédio de Tecnologia – Campus II 
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CONFERÊNCIAS 
 
 

A confecção do livro entre os antigos romanos retra tada na poesia de 
Marcial, Catulo e Ovídio 

 
Robson T. Cesila (FFLCH/USP) 

 
Da longa história do livro, desde suas origens até nossos dias, destaca-se um 
capítulo muito importante representado pelas culturas grega e romana dos séculos 
III a.C. a IV d.C., pois elas nos legaram muitos dos termos que compõem hoje, nas 
línguas modernas, o campo semântico relativo ao livro e à sua confecção. 
Nossa conferência tentará demonstrar esse legado, a partir da apreciação e 
exposição de textos do poeta latino Marcial (século I d.C.) e, eventualmente, dos 
poetas Catulo (século I a.C.) e Ovídio (séculos I a.C.-I d.C.), em cujas obras 
encontramos copiosas referências a aspectos ligados à confecção dos livros em 
Roma na época em que esses autores viveram. São informações sobre o tipo de 
suporte utilizado para a escrita (madeira, cerâmica, papiro, pergaminho), o formato 
dos livros (rolo ou códice), as variedades de tintas e de objetos utilizados para 
escrever, os procedimentos utilizados no acabamento mais simples ou mais 
refinado dos volumes, os profissionais responsáveis por tais procedimentos, as 
formas de armazenamento e de comercialização dos livros etc. O auge dos efeitos 
de leitura produzidos por essas referências – as quais podemos classificar como 
metapoéticas, uma vez que inserem no texto do poema questões relativas ao 
próprio fazer literário (no caso, questões relativas à confecção do livro-objeto) – é 
atingido quando o próprio livro se torna personagem e, muitas vezes, até 
interlocutor do poeta dentro dos poemas. 
 
 

Ensino de língua portuguesa em debate: mudanças par a onde? 
 

Márcia Mendonça (UNIFESP) 
 
Esta palestra abordará as implicações advinda das propostas mais recentes para o 
ensino de língua materna na escola, especialmente a de privilegiar práticas de 
leitura, escrita e oralidade, e não mais a análise gramatical isolada. Em vista disso, 
aspectos como organização curricular e formação docente precisam ser 
rediscutidos, além do próprio papel da escola e das demais áreas de conhecimento 
na formação dos cidadãos. 
 
 

It is on the tip of the tongue. - Using the right w ords at the right time 
 

Elcio Souza (UNIANCHIETA / UNIBERO) 
  
Learning vocabulary goes beyond memorizing lists of words. This talk will examine 
some factors which influence word choice and will share a few vocabulary 
develpment strategies. The discussion will define register, formality and 
environment, among others, and then will move on to lexical categories such as 
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phrasal verbs, idioms, proverbs, collocations and ESP ranges. The participant will 
be exposed to current ways to foster vocabulary development and how to apply 
quick word choice to every situation. 
 
 

O artista como moldura para o vazio 
 

Flávia Trocoli (UFRJ/Outrarte/EPC) 
 
Virgínia Woolf liga o fato de ter se tornado uma escritora à sua capacidade de 
receber o choque e, em outro momento, enfatiza que o artista é um puro doador de 
forma. A partir da leitura da representação dos artistas no texto literário, tentaremos 
articular e desdobrar essas afirmações que colocam em cena de maneira tensa e 
problemática ideias caras à teoria literária, tais como: a morte do autor, o fim das 
grandes narrativas, reprodução e criação, passividade e atividade. Estudos 
literários na contemporaneidade, linhas críticas, problemas e rumos. 
 
 

O Uso das Tecnologias e Internet na Pesquisa Acadêm ica e Científica 
 

Juliano Schimiguel (UNIANCHIETA) 
 
Esta comunicação tem como objetivo mostrar como devemos utilizar-se das 
tecnologias de informação e internet, para a realização da pesquisa acadêmica e 
científica. Esta apresentação possui três partes: como pesquisar, produzir e 
apresentar os resultados de pesquisa. No tópico ”pesquisar”, iremos discutir como 
a internet hoje em dia tornou-se uma das formas mais simples e práticas de 
pesquisa, e vamos falar sobre o processo de se filtrar as informações pesquisadas, 
bem como, discutir sobre informações confiáveis e procedência. Em se tratando de 
pesquisa na web, temos possibilidade de acesso à grande quantidade de 
informação, tanto em repositórios nacionais quantos internacionais, entretanto, o 
pesquisador deve estar atento para a qualidade da informação. No tópico 
”produzir”, vamos falar sobre softwares e programas que podem ser utilizados em 
cada situação de pesquisa, dependendo das tarefas que são propostas. Sobre 
softwares, iremos falar sobre sistemas para produção e edição de textos, análise 
estatística, geração de gráficos, levantamento e manutenção de dados, 
manipulação de imagens, elaboração de fórmulas matemáticas, manuseio de 
mapas. Neste tópico, vamos falar sobre tecnologias atuais, como a cloud 
computing, ou a computação nas nuvens, onde o pesquisador pode desenvolver 
todo o seu trabalho utilizando-se dos recursos da internet simplesmente, não sendo 
necessário utilizar softwares instalados localmente no computador. Iremos também 
falar sobre sistemas web importantes para o pesquisador, como o Tucows, o 
Google Labs. Finalmente, no tópico ”apresentar os resultados”, vamos falar sobre 
modalidades de apresentação de trabalho científico, e sobre a apresentação dos 
resultados de pesquisa, em congressos, encontros científicos. Discurso da mídia 
sobre a língua. 
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Embalagens assépticas para alimentos: Aplicações, t ecnologia e 
desenvolvimentos 

 
Eduardo Henrique M. Walter (Doutorando – Engenharia de Alimentos/Unicamp) 

 
Os sistemas assépticos constituem um dos setores mais dinâmicos e promissores 
da indústria de alimentos. No Brasil, o leite UAT em embalagens laminadas-
cartonadas foi introduzido em 1972, mas até o início dos anos 90 compreendia, 
apenas, cerca de 5% do mercado de leite fluido, dormido na época pelo leite 
pasteurizado em embalagens flexíveis. Depois de uma década, o leite UHT passou 
a representar mais de 70% mercado, estimado atualmente em 5 bilhões de litros de 
leite ao ano ou embalagens laminadas-cartonadas. Nesse cenário, a palestra 
abordará as aplicações e os princípios do sistema asséptico, bem como outras 
tecnologias de processamento e embalagem para conservação de alimentos à 
temperatura ambiente. No mais, serão apresentadas as pesquisas para o 
desenvolvimento de um sistema asséptico de pequena escala de produção de leite 
UHT e sucos de frutas em embalagens flexíveis, numa parceria entre o setor 
privado e a Universidade. 
 
 

Empreendedorismo Internacional 
 

Elio Ferrato (UNIANCHIETA) 
 

Oportunidade de analisarmos a situação do Empreendedorismo no Brasil, as 
dificuldades normalmente encontradas pelos empresários brasileiros, de modo 
geral, falta de conhecimento básico de Administração, Economia e Contabilidade 
(como matéria recentemente publicada na Revista Exame), e os desafios de inovar 
e de empreender. Baseado em conhecimentos sólidos da Economia Brasileira, o 
micro ou pequeno empresário pode começar a pensar em enxergar possibilidades 
fora do Brasil, seja na exportação ou na importação. Existem muitas boas 
possibilidades tanto na América Latina quanto na África. Mediante as minhas 
experiências e estudos (conheço todos os países da América Latina e 26 países do 
continente africano) discutiremos pontos da Macroeconomia, da importância do 
conhecimento da contabilidade internacional, além da nacional, importância do 
Administrador na gestão dos negócios como um todo e do especialista do comércio 
exterior para dar sua contribuição de acordo. Assim sendo, exploraremos 
possibilidades de negócios em países vizinhos do Brasil e alguns da África para 
mostrar que as oportunidades estão esperando a cada empreendedor que queira 
abraçar o mundo. 
 
 

Entre o ideal e o real: minha vivência em Iniciação  Científica no 
UNIANCHIETA 

 
Wanderley Carvalho (UNIANCHIETA) 

 
Misto de relato de experiência reflexivo com apresentação de referencial teórico 
pertinente, a palestra abordará o esforço envolvido na construção de um trabalho 
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de Iniciação Científica que cumpra com os seus propósitos fundamentais. Para 
tanto, além de um histórico das iniciativas de Iniciação Científica adotadas no curso 
em que o ministrante atua como docente, o programa inclui a apresentação e a 
discussão de tópicos como a relação entre o “fazer ciência” e o “compreender 
ciência” e a importância dessa mesma relação na formação do futuro profissional, 
pesquisador ou não. Aspectos relacionados à exequibilidade ― a tensão entre o 
desejável e o exequível ― também serão abordados e contarão com sugestões 
práticas baseadas na experiência relatada. Com isso, pretende-se oferecer aos 
participantes subsídios teórico-práticos que os auxiliem a conceber e implementar 
propostas de Iniciação Científica em seus respectivos contextos. 
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COMUNICAÇÕES COORDENADAS 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 01 
(Ciências Econômicas) 

 
 

O novo marco regulatório da indústria do petróleo e  a estrutura de 
arrecadação de Royalties 

 
Carlos Eduardo Colangelo; Juliano Almeida Botelho (UNIANCHIETA) 

Orientador: Paulo Daniel e Silva (Ciências Econômicas - UNIANCHIETA) 
 
As condições de contorno da indústria do petróleo foram radicalmente alteradas 
nos últimos anos. No plano internacional, a escala dos preços internacionais de 
petróleo, desde 2003, vem determinando uma expressiva transferência de renda 
dos países importadores para os países produtores. Além disso, nestes últimos 
foram sendo progressivamente revisadas as estruturas de apropriação e repartição 
da renda petrolífera. No plano nacional, as descobertas na área geológica 
denominada pré-sal apontam para um novo paradigma de exploração e produção, 
cujos desdobramentos e impactos econômicos para o país requerem cuidadosa 
análise. É importante recordar que a abundância de petróleo se constitui num fator 
potencial de geração de riqueza. Entretanto, trata-se de um recurso esgotável, e o 
ritmo de aproveitamento das jazidas é uma variável-chave. Igualmente importantes 
são o regime fiscal que incide sobre este bem e os efeitos gerados pela produção 
de petróleo sobre a economia como um todo. Experiências mal-sucedidas em 
diferentes países com relação ao uso de mecanismos de controle deficientes 
dessas duas variáveis-chaves não são raras. Os efeitos perversos podem se 
traduzir no esgotamento precoce das reservas e/ou tornar a economia de um país 
dependente demais do setor petróleo, acarretando perda de competitividade e/ou 
atrofia dos demais setores econômicos (“doença holandesa” ou “maldição do 
petróleo”). Para ilustrar este aspecto, é feita uma análise dos impactos dos 
royalties sobre os municípios do estado do Rio de Janeiro - principal estado 
beneficiário devido à importância da Bacia de Campos na produção nacional do 
petróleo. 
 
 

A tributação sobre o pré-sal e a constituição de um  fundo de  
modernização da infra-estrutura e social 

 
Evandro Carlos Martins; Oscar Fernando Bragion Júnior (UNIANCHIETA) 
Orientador: Paulo Daniel e Silva (Ciências Econômicas - UNIANCHIETA) 

 
O objetivo deste trabalho é – com base num entendimento do regime tributário de 
exploração e produção de petróleo e gás – estabelecer as bases para a 
constituição de um fundo voltado para o financiamento da infra-estrutura no país. 
Neste sentido, apresenta-se o quadro de referência do regime tributário de 
exploração e produção (E&P) de petróleo e gás, assim como os valores 
arrecadados no período 1998-2007. Neste regime, as atividades de E&P estão 
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sujeitas primeiramente à participações governamentais, instituídas pela chamada 
Lei do Petróleo (royalties, participação especial, bônus de assinatura), além da 
incidência – direta e indireta – de tributos municipais, estaduais e federais. Há 
ainda pagamento pela ocupação ou retenção de área e pagamento aos 
proprietários da terra (quando aplicável). São os royalties e a participação especial 
(PE) as fontes mais importantes de arrecadação. Com base nesta metodologia, o 
trabalho modela a arrecadação futura para a região do pré-sal no período de 
duração das reservas, estimado em 75 anos (2013-2088). Com base nas regras 
atuais, estima-se que a arrecadação totalize no período entre US$ 956,5 e US$ 
1.850,7 bilhões, dependendo do preço do barril de petróleo (US$ 60 ou US$ 80). 
Por fim, analisa a criação de um Fundo de infra-estrutura e social, com base nos 
recursos arrecadados do pré-sal nos primeiros dez anos (2013-2022), que venha a 
financiar investimentos sociais e econômicos e projetos com os maiores impactos 
de redução da pobreza e melhoria do meio ambiente. 

 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 02  
(Psicologia) 

 
 

O estudo de cultura e linguagem na análise do compo rtamento 
 

Sidinei Fernando Ferreira Rolim; Djalma Francisco Freitas (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Katilaine Cristina Horacio da Silva Erbetta (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
A perspectiva do trabalho do psicólogo foi significativamente rearranjada nas 
últimas décadas; defrontando-se com as realidades do mundo, um novo enfoque 
de atuação da psicologia surgiu, um enfoque social. A análise do comportamento 
busca compreender o homem a partir de sua interação e relação com o ambiente 
que o cerca. A formação do indivíduo está atrelada a sua interação com o ambiente 
social. No processo de interação entre as pessoas, os indivíduos se relacionam a 
fim de se entenderem e se adaptarem ao meio físico e social em que vivem. A fala, 
como um meio de comunicação, permite a interação social entre essas pessoas. A 
linguagem é entendida, na Análise do Comportamento, como um comportamento 
igual a todos os outros, porém de grande complexidade e um dos mais importantes 
para os seres humanos, por representar a base da cultura humana. Com a forma 
de controle pelas consequências – modelo causal proposto por B. F. Skinner, 
intitulada Análise do comportamento, torna-se possível estabelecer uma conexão 
entre o passado e o futuro, possibilitando maiores probabilidades de se alcançar 
uma predição de condições futuras para que seja efetuado um planejamento 
cultural promissor.  
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O estudo da linguagem na análise do comportamento 
 

Sidinei Fernando Ferreira Rolim (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Katilaine Cristina Horacio da Silva Erbetta (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
A fala, como um meio de comunicação, permite a interação social entre as 
pessoas. Em muitas profissões, torna-se uma ferramenta e, para o exercício da 
psicologia, reconhecemos a necessidade do profissional trabalhar o 
comportamento verbal, ampliando descrições, objetividade e clareza do diálogo e 
diminuindo distorções, equívocos e desvios de expressão de um indivíduo. A 
linguagem pode ser entendida como um comportamento semelhante a qualquer 
outro, porém de grande complexidade e um dos mais importantes para os seres 
humanos, por representar a base da cultura humana. O comportamento verbal é 
aquele que é reforçado pelo comportamento de outras pessoas. Tomamos, neste 
estudo, a clássica obra Verbal Behavior, publicada em 1957, por B. F. Skinner, 
uma abordagem pioneira na perspectiva da análise do comportamento. A obra, 
ousada e complexa, teve pouco impacto sobre os psicólogos da época, sendo mal 
recebida pelos lingüistas, por apresentar uma teoria distante do que estava em 
voga na lingüística e na psicologia. O reconhecimento desta obra de Skinner 
aconteceu muito tempo depois; na atualidade, é um campo amplamente estudado, 
visto que o tratamento skinneriano da linguagem tem tido implicações em áreas 
diversas como a terapia analítico-comportamental, a tecnologia do ensino e a 
psicologia social. Estudos atuais buscam relações entre comportamento verbal e 
não-verbal (conexão entre falar e fazer), o seguimento de instruções, a fala 
persuasiva, a audiência não-punitiva, entre outros.  
 
 

O estudo de cultura na análise do comportamento 
 

Djalma Francisco Freitas (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Katilaine Cristina Horacio da Silva Erbetta (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
A perspectiva do trabalho do psicólogo foi significativamente rearranjada nas 
últimas décadas. Grande parte da demanda de atuação do psicólogo cabia à área 
clínica quase que exclusivamente. Nos últimos anos, este padrão de atuação 
defrontou-se com as realidades do mundo e, com isso, um novo enfoque de 
atuação da psicologia surgiu, o enfoque social. A análise do comportamento busca 
compreender o homem a partir de sua interação e relação com o ambiente que o 
cerca. A formação do indivíduo está atrelada a sua interação com o ambiente 
social. No processo de interação entre duas pessoas, os indivíduos se relacionam 
a fim de se entenderem e se adaptarem ao meio físico e social em que vivem. A 
participação em grupo é parte fundamental da existência, portanto, o indivíduo 
somente existe na cultura e, não obstante, esta permanece como parte do 
indivíduo durante toda sua existência. Com a forma de controle pelas 
conseqüências (modelo causal da Análise do comportamento), é possível 
estabelecer uma conexão entre o passado e o futuro, possibilitando, assim, 
maiores probabilidades de se alcançar uma predição de condições futuras para 
que seja efetuado um planejamento cultural promissor. Com isso, torna-se 
plausível o interesse incessante das ciências, e inclusive da Análise do 
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comportamento, nas questões e relações sociais, mais precisamente no estudo da 
cultura. Contudo, nosso intuito é percorrer questões teóricas, a partir de uma 
revisão da literatura emergente da área, para que seja possível propor, como 
possibilidade de estudo em análise do comportamento, o estudo da cultura. 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 03  
(Psicologia) 

 
 

Método Fenomenológico e a Pesquisa em Psicologia 
 
Érika Fernanda Spina; Jucelene R. M. Simionatto; Maria Clementina Ruscillo (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Tatiana Hoffmann Palmieri Perches (Psicologia – UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho pretende situar as principais características da pesquisa 
fenomenológica que se pratica no interior da Psicologia, utilizando três estudos 
como exemplos práticos. O tipo de pesquisa fenomenológica que se realiza em 
Psicologia não é o mesmo que se realiza na Filosofia. Em geral, a pesquisa em 
Psicologia pode se voltar para a extensão ou para a natureza dos fenômenos. 
Como fenomenológica, volta-se para a natureza, e por isso é descritiva. Serão 
apresentados alguns elementos da pesquisa fenomenológica: 1. Vivido, 2. 
Implicação, 3. Consenso e 4. Mobilização. A pesquisa fenomenológica em 
Psicologia volta-se para o vivido: não estuda o fato, mas o significado vivido desse 
fato. Por ser subjetivo, o vivido não se deixa acessar diretamente pelos sentidos 
externos, mas sim pela consciência intencional quando mobilizada numa relação 
intersubjetiva e, portanto, numa relação de implicação. Daí decorre outra 
característica dessa pesquisa: seu caráter mobilizador. Caso se chegue a um 
consenso no interior dessa relação de implicação, não há como não se pensar em 
algum tipo de mobilização daí decorrente.  Essa mobilização poderá ter graus 
diferentes ou intensidades diferentes, mas, em todo caso, será sempre uma 
decorrência natural. Para ilustrar esse tipo de pesquisa, apresentaremos o estudo 
de Ruscillo (2009), com a análise fenomenológica a partir da construção de 
narrativas, o estudo de Spina (2009), com a análise fenomenológica de contos de 
fadas e o estudo de Simionatto (2009), com a análise fenomenológica de um filme. 
 
 

A influência dos contos de fadas nos relacionamento s 
 

Érika Fernanda Spina (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Tatiana Hoffmann Palmieri Perches (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Este estudo visa, através de uma visão fenomenológica, analisar dois contos de 
fadas que são Branca de neve e Cinderela. Um levantamento bibliográfico foi 
realizado para compreender qual a influência dos contos de fadas nos 
relacionamentos amorosos e se este fator traz consequência nas escolhas futuras 
dos seus parceiros. A visão de um companheiro (a) ideal, englobando suas 
características, o comportamento e até as exigências podem ser idealização de 
elementos introjetados e que não refletem a realidade. A definição de amor 
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romântico e a história dos relacionamentos amorosos também foram levantados 
neste estudo. Essa análise aponta a ênfase que se dá a beleza das mulheres e a 
força e valentia dos homens, no entanto, percebe-se que a beleza física está 
interligado à beleza subjetiva – bondade, presteza, afetividade. O bom e o mau são 
associados ao belo e ao feio, através das atitudes dos personagens. Muitas 
análises podem ser realizadas dependendo de qual prisma se enfatiza, este estudo 
optou pelo prisma da idealização do parceiro ideal e as possíveis consequências 
desta visão.   
 
 

Transcendência da ansiedade e da angústia no filme 
 

Jucelene Regina Martho Simionatto (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Tatiana Hoffmann Palmieri Perches (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
O presente trabalho tem como objetivo estudar e compreender 
fenomenologicamente a transcendência da angústia e da ansiedade do 
personagem principal do filme “A vida é bela”. Para tanto, o método empregado foi 
a análise fenomenológica de trechos do filme, onde busca-se estabelecer uma 
relação entre a vivência do personagem Guido – um judeu perseguido pelo 
nazismo e depois confinado em um campo de concentração e a trancendência da 
angústia e ansiedade que este contexto implica, mostrando ser possível a busca de 
um sentido de vida, mesmo sofrendo as piores adversidades. Chega-se à 
conclusão, ao final deste trabalho, que é possível superar e transcender a angústia 
e ansiedade geradas pelo estado de confinamento e pelo medo da morte, quando 
se tem um objetivo maior a ser conquistado. Para o personagem principal do filme, 
este objetivo era o de preservar a inocência de seu pequeno filho diante de toda a 
atrocidade vivida num campo de concentração, usando como armas para a 
transcendência a criatividade, o bom humor e a busca de sentido existencial, mas 
sem perder o sentido de realidade. A despeito de tratar-se de um filme, este estudo 
faz uma associação com a vida real do médico Viktor Frankl, criador da 
logoterapia, que foi ex-interno de um campo de concentração e encontrou forças, 
tendo como objetivo maior a publicação de sua obra depois que saísse do 
confinamento.  
 
 
Diagnóstico de Câncer na Percepção do Paciente: Per spectiva Existencialista 
 

Maria Clementina Ruscillo (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Tatiana Hoffmann Palmieri Perches (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
A experiência do cotidiano de uma clínica de gastrocirurgia, onde a autora deste 
trabalho vivencia diariamente situações de diagnóstico de câncer, fez com que ela 
se mobilizasse em conhecer o significado que as pessoas atribuem ao fato de 
terem vivenciado o diagnóstico de câncer, buscando compreender as repercussões 
decorrentes desta experiência em suas vidas. Procedeu-se, então, a uma análise 
de caráter descritivo-interpretativo, com base em vinhetas construídas pela 
pesquisadora, que representam as experiências dos participantes em busca de 
uma aproximação ao que emergiu dos encontros intersubjetivos, entre a 
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pesquisadora e os participantes, como significativo. Esse processo de construção 
das vinhetas norteou-se por dois critérios: o primeiro focado na apresentação dos 
temas que emergiram das conversas com esses pacientes da clínica, 
acompanhados da sua intencionalidade – via de acesso à consciência, e o 
segundo, na inclusão de citações literais breves, porém ilustrativas, selecionadas 
pela clareza com que contribuíram para a compreensão do processo vivencial 
como um todo.   
 

 
COMUNICAÇÃO COORDENADA 04  

(Psicologia) 
 
 

Dinâmica de funcionamento de grupo: evolução em rum o à maturidade 
 

Andréia de Fátima L. de Andrade; Fernanda C. Fernandes; Meire Matsuura (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Yaeko Ozaki (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
As relações humanas vêm assumindo posição de destaque nos sistemas 
complexos das organizações/instituições. Características como cooperativismo, 
empatia, união, comunicação e assertividade são exigidas das pessoas de forma 
cada vez mais intensa e constante. Nota-se, então, que a formação de grupos 
reflete uma questão natural de sobrevivência, uma vez que a interação é a base da 
sociedade. O homem, sendo uma unidade biopsicossocial, manifesta várias 
necessidades, muitas das quais podem ser supridas pelo grupo, que é capaz de 
fornecer ao indivíduo subsídios fundamentais a sua existência. O grupo, porém, 
não é uma estrutura constante, e seu funcionamento está sujeito às modificações, 
tanto internas quanto externas, que afetam cada um de seus membros. Neste 
contexto, analisa-se a interação do grupo do oitavo semestre do curso de 
Psicologia do Centro Universitário Padre Anchieta, a partir dos vinte critérios de 
maturidade dos grupos propostos por Haiman (1965), de modo a identificar o nível 
maturacional e os fatores relevantes a essa classificação. Serão apresentadas as 
medidas interventivas aplicadas no decorrer do semestre, além do estudo 
sociométrico, que ilustra de maneira mais nítida o diagnóstico do grupo. É possível 
identificar que os grupos são constituídos por relações sociais, embora nem todas 
as relações sociais formem grupos. Nota-se a existência de diversos subgrupos, 
que apresentam características específicas, mas que convergem para a mesma 
finalidade: a conclusão do curso, necessitando, assim, de interação e harmonia 
entre os indivíduos. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA 05  
(Psicologia) 

 
 

Desenvolvimento pessoal-profissional e empregabilid ade: possibilidades e 
limites do núcleo de empregabilidade e relações emp resariais do 

UNIANCHIETA 
 

Andréa Santos Albuquerque de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Ana Claudia G. Nonato Montanari (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho constitui-se em uma reflexão sobre a relação desenvolvimento 
pessoal-profissional e empregabilidade a partir das ações de orientação, prevenção 
e intervenção em processos seletivos realizados pelo Núcleo de Empregabilidade e 
Relações Empresariais. A proposta do NEMP teve como foco o fortalecimento das 
relações entre o Centro Universitário Padre Anchieta, as Organizações da região e 
a Comunidade local, por meio da prestação de serviços especializados e gratuitos, 
tais como: banco de currículos para acesso às empresas parceiras; oportunidades 
de emprego oferecidas pelas organizações parceiras; processo de recrutamento e 
seleção de talentos; elaboração gratuita do perfil psicológico e profissional; 
participação gratuita em Oficinas de Capacitação e Aprendizagem. O NEMP, 
seguindo uma linha de orientação sobre carreira e sobre as exigências impostas 
pelo mercado de trabalho, orienta e encaminha estudantes, familiares e 
profissionais já formados pela instituição para organizações parceiras, auxiliando 
na busca de uma colocação / recolocação, tanto em oportunidades efetivas, 
temporárias ou estágios, possibilitando que os estudantes, familiares e ex-
estudantes saibam se posicionar de maneira apropriada quando estiverem 
buscando uma oportunidade de emprego ou prospectando uma nova colocação no 
mercado de trabalho, bem como saibam se comunicar com as pessoas, desde o 
processo de recrutamento e seleção, no relacionamento interpessoal com sua 
equipe quando do ingresso em uma nova oportunidade de emprego. Neste estudo, 
portanto, busca-se apresentar uma análise da efetiva participação de estudantes, 
familiares e ex-estudantes em  processos de recrutamento e seleção realizados 
pelo NEMP, apreendendo as possibilidades e limites das ações de orientação, 
prevenção e intervenção do próprio Núcleo. 
 
 

Empregabilidade e educação continuada: um olhar par a as oficinas de 
capacitação e aprendizagem do NEMP 

 
Geane Cléia Silva Barbosa (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Simone Hedwig Hasse (Psicologia – UNIANCHIETA) 
  
Este estudo apresenta a percepção dos alunos, ex-alunos e familiares a respeito 
das Oficinas de Capacitação e Aprendizagem realizadas pelo Núcleo de 
Empregabilidade e Relações Empresariais - NEMP. O Centro Universitário Padre 
Anchieta implementa o Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais para 
promover a interação entre o acadêmico, a instituição de ensino superior e a 
empresa no contexto competitivo e diferenciado do mercado de trabalho. O NEMP 
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tem o objetivo de orientar e encaminhar estudantes, familiares e profissionais já 
formados pela instituição para organizações parceiras, auxiliando na busca de uma 
colocação / recolocação, tanto em oportunidades efetivas, temporárias ou estágios, 
possibilitando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências. 
Hoje, sabemos que o mercado de trabalho requer determinadas atitudes, 
habilidades e comportamentos que estão além do conhecimento técnico-científico 
das diversas disciplinas que compõem a grade curricular dos cursos de Graduação 
e o NEMP, mesmo reconhecendo que a formação profissional é uma questão 
complexa que envolve aspectos de ordem política, econômica e social, promove a 
educação continuada, por meio das Oficinas de Capacitação e Aprendizagem, 
preparando estudantes, familiares e ex-estudantes para o mercado de trabalho 
que, nos dias de hoje, exige mais do que conhecimento técnico. Neste estudo, 
portanto, busca-se apreender os aspectos positivos e negativos das Oficinas de 
Capacitação e Aprendizagem a partir da análise do formulário de avaliação 
preenchido pelos participantes ao final de cada encontro. 
 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA 06  
(Psicologia) 

 
 

Histórico, desarmamento e comportamento dos usuário s de arma de fogo 
 

Meire Matsuura, Sidinei Fernando Ferreira Rolim; Tatiane Parreira Castro (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Ângela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Com o desenvolvimento da indústria bélica, as armas de fogo passaram a fazer 
parte da realidade de diversas populações, mesmo que de forma indireta. 
Atualmente, a psicologia é cada vez mais requisitada para identificar características 
do comportamento humano, habilidades e potencialidades, além de possibilitar um 
conhecimento mais amplo acerca do funcionamento do indivíduo. Nesse sentido, 
observa-se um crescimento constante da utilização de instrumentos de avaliação 
psicológica em diversos segmentos, com a finalidade de auxiliar o psicólogo na 
elaboração de um diagnóstico com o máximo de precisão e veracidade. A 
legislação brasileira exige a avaliação psicológica para certificar se o indivíduo está 
ou não em condição de portar uma arma de fogo. Esta é utilizada como critério 
para obtenção do porte e/ou registro de armas, que passou a vigorar no Brasil em 
20 de fevereiro de 1997, quando foi sancionada a lei 9.437 que cria o Sistema 
Nacional de Armas (SINARM). Considerando a crescente preocupação da 
população brasileira com o aumento dos índices de violência urbana e com a 
segurança pública, além das recentes discussões e medidas referentes à 
aquisição/porte de armas, a presente pesquisa visa analisar os parâmetros de 
expressão/controle da raiva, identificados nas respostas ao Inventário de 
Expressão de Raiva como Estado e Traço (STAXI)  de candidatos masculinos à 
obtenção de porte funcional de arma de fogo, membros de Guardas Municipais do 
interior paulista. Tais resultados são discutidos em comparação com a população 
utilizada na padronização do inventário e correlacionados com dados referentes à 
temática.  
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PÔSTERES 
 
 

→ CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Empregabilidade e relações empresariais 
 

Dione Aparecida de Faria (UNIANCHIETA) 
Orientador: Juliana Savoy Fornari (Administração – UNIANCHIETA)                                 

 
A empregabilidade, segundo Chiavenato (2008), é o conjunto de competências e 
habilidades necessárias para uma pessoa manter-se em uma empresa, ou seja, a 
capacidade de conquistar e de manter-se empregado. A realidade deste século, 
com os avanços tecnológicos mostra a necessidade e a importância de atualização 
e qualificação para enfrentar a realidade do mercado de trabalho, que está cada 
vez mais competitivo. Percebe-se neste século, aqueles que estiverem mais 
qualificados terão maiores chances de concorrer às vagas de empregos existentes. 
Informação e conhecimento são fatores determinantes na atual revolução do 
mercado de trabalho, por isso, o profissional deve cuidar da sua formação e 
aperfeiçoamento e estar atento às novidades do mercado. Entre as finalidades do 
Centro Universitário destaca-se a necessidade de inserir na sociedade diplomados 
aptos para o exercício profissional. Para Melo (1988), a falta de comunicação entre 
as IES e empresas na obtenção de informações necessárias para qualificação 
profissional, dificulta a elaboração de um programa curricular que atenda o 
mercado de trabalho. Pois os “[...] graduados terão dificuldades para encontrar 
emprego e o investimento feito na qualificação se mostrará socialmente 
improdutivo.” (MELO, 1988, p.51). Acredita-se que, este novo cenário reflita no 
setor Educacional Privado, a responsabilidade de contribuir na formação, não 
somente acadêmica, mas na formação da empregabilidade do seu acadêmico, 
acompanhando o desenvolvimento da relação entre trabalho e educação. Desta 
forma, a IES deve ter retorno quanto à qualidade desses profissionais que vem 
formando, principalmente no que diz respeito à empregabilidade. Se algumas 
empresas, conforme Cobra e Braga (2004), reclamam que as universidades não 
preparam estudantes para a realidade do mercado de trabalho, é preciso conhecer 
o que estas empregadoras pensam sobre as necessidades de qualificação da 
formação profissional. 
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→ CURSO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
 

 
Desenvolvimento de Protótipo de Um Aparelho Eletrod oméstico Para a 

Fabricação de Ovos e Barras de Chocolate 
 

Rafael Piera; Araripe Ribeiro S. Bortolo; André Rogério Luz; Rinaldo A. Pereira; Benedito 
Bueno; Rodrigo Aparecido Araujo (UNIANCHIETA) 

Orientador: Mario Mollo Netto (Automação Industrial - UNIANCHIETA) 
 
O trabalho descreve os desenvolvimentos do grupo de pesquisas de Automação 
Industrial, de um eletrodoméstico para a fabricação de ovos de chocolate. A 
máquina é dividida em 3 compartimentos. O primeiro compartimento é composto 
por um forno de micro-ondas para derreter e uniformizar a massa do chocolate. O 
segundo compartimento é onde se acumula e injeta-se a massa nas formas. O 
terceiro compartimento é responsável pelo sistema de refrigeração para a cura da 
massa. Os trabalhos foram focados inicialmente no desenvolvimento da unidade de 
refrigeração (3º Estágio), desenvolvido segundo os critérios para processamento 
de alimentos descritos por Stoecker e Saiz (2002), que alegam que o sistema de 
refrigeração pode ser utilizado em processos de mudanças das características. O 
sistema utiliza-se de um fluido refrigerante que permanece circulando dentro de um 
circuito fechado, retirando calor do meio enquanto se vaporiza a baixa pressão. 
Este fluido entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido 
mais vapor, e retira energia do meio interno refrigerado (energia da massa de 
chocolate) enquanto passa para o estado de vapor. O vapor entra no compressor 
onde é comprimido e bombeado, tornando-se vapor superaquecido e deslocando-
se para o condensador para liberar a energia retirada dos alimentos e a resultante 
do trabalho de compressão para o meio exterior. O fluido, ao liberar energia, passa 
do estado de vapor superaquecido para líquido e finalmente entra no dispositivo de 
expansão, onde tem sua pressão reduzida, para novamente ingressar no 
evaporador e repetir-se assim o ciclo.  
 
 
Avaliação da otimização dos resultados atingidos co m os investimentos para 

a aplicação de ferramentas especialistas em substit uição a ferramentas 
adaptadas para os profissionais de RH na empresa “C CR ACTUA” 

 
César Augusto Tomáz (UNIANCHIETA) 

Orientador: Mário Mollo Netto (Automação Industrial - UNIANCHIETA) 
 
Esta monografia tem por objetivo analisar os resultados da interação entre as áreas 
de recursos humanos e tecnologia da informação. É primeiramente apresentado 
um histórico da área de recursos humanos e como surgiu a interação com T.I. 
Também são apresentadas referências bibliográficas de qualidade de software. 
Para explicitar as vantagens obtidas por meio do uso de ferramentas de software 
dedicadas à melhoria de desempenho, custos, processos, qualidade, ganhos de 
tempo, logística e um melhor aproveitamento da mão de obra alocada para as 
atividades, em detrimento do uso de ferramentas de software padrão, adaptadas 
aos casos da empresa escolhida para a elaboração do estudo de caso; foi aplicado 
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um questionário junto aos colaboradores da empresa CCR ACTUA, o qual gerou 
uma base de dados utilizada para estudo estatístico com o propósito para 
comparar o desempenho das ferramentas utilizadas pela empresa em um processo 
de RH.  
 
 
→ CURSO DE BIOLOGIA 

 
 

O desafio de avaliar a aprendizagem em exposições c ientíficas a céu aberto: 
um balanço da pesquisa em torno do projeto “Ciência  na praça” 

 
Bruno Rodrigues Sampieri; Marinês Luciana Resende do Amaral (UNIANCHIETA) 

Orientador: Wanderley Carvalho (Biologia - UNIANCHIETA) 
 
Neste trabalho, apresentamos um balanço das iniciativas que, ao longo dos três 
últimos anos, tiveram como propósito proporcionar uma avaliação rigorosa e não-
obstrusiva da aprendizagem dos visitantes do Projeto “Ciência na Praça”, uma 
atividade de extensão voltada à difusão do conhecimento científico junto ao público 
não acadêmico. Para atingir seus propósitos, o Projeto promove exibições em 
praça pública sobre temas pertencentes às Ciências Naturais e/ou tecnologias 
correlatas. Tais exibições são planejadas, montadas e conduzidas por alunos do 
Curso de Ciências – Habilitação em Biologia oferecido pelo Centro Universitário 
Padre Anchieta. Oito anos de atuação mostram que o alto grau de informalidade 
que caracteriza as exposições confere a elas um grande potencial educativo, mas, 
por outro lado, dificulta a avaliação da aprendizagem dos visitantes. Processos e 
instrumentos avaliativos que desconsiderem o caráter informal das exibições ― 
tais como, os tradicionais pré e pós-testes ― podem comprometer seriamente a 
espontaneidade sobre a qual se assenta o esforço de informar e conscientizar a 
população, invalidando-o. Em 2007, o foco da pesquisa se manteve na criação de 
instrumentos de coleta e registro de dados indicativos da ocorrência de 
aprendizagem; em 2008, os esforços se concentraram nos testes e na adequação 
dos instrumentos produzidos no ano anterior; em 2009, a pesquisa voltou-se para a 
avaliação da aprendizagem propriamente dita. Como a própria trajetória sugere, 
houve nítido progresso na investigação conduzida, porém, alguns obstáculos ainda 
precisam ser transpostos, fato que aponta para a necessidade de novas 
investigações. 
 
 

Avaliação do controle da praga agrícola Achatina fu lica por ácido acético 
 

Maria Karolina da Silva; Mayra Caroline de Mello (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Luciana Urbano dos Santos (Biologia - UNIANCHIETA) 

 
O termo Poluição Biológica consiste na introdução de espécies exóticas em 
determinados locais que acabam se adaptando ao novo habitat, tirando o espaço 
das espécies nativas e provocando alterações danosas nos ecossistemas. Esta 
prática é considerada a segunda maior causa de perda de biodiversidade no 
âmbito mundial. Os impactos das introduções sobre a biota nativa podem ser 



 

24 

imperceptíveis, sendo a espécie incorporada ao novo ambiente de tal forma que 
passe a ser vista como nativa. Por outro lado, estes impactos podem ser 
catastróficos, uma vez que, estas espécies podem causar profundas alterações na 
estrutura dos ecossistemas ou mesmo danos econômicos. Um caso recente de 
poluição biológica é do caramujo africano terrestre Achatina fulica. Esta espécie 
chegou ao Brasil ilegalmente acerca de vinte anos atrás como alternativa 
econômica ao escargot. Introduzido inicialmente no Estado do Paraná, se alastrou 
por quase todo o país, sendo ainda especulada sua introdução pelo porto de 
Santos para a montagem de um heliciário na Praia Grande. De qualquer forma, o 
fracasso na tentativa de cultivo levou os criadores, por desinformação, a soltar os 
caramujos em nossas matas. Com ciclo reprodutivo rápido e ausência de 
predadores, tornou-se uma importante praga agrícola. O estudo de um possível 
controle do A. fulica será feito através da análise da ação do ácido acético sobre o 
animal, com base na observação da eclosão precoce dos ovos, morte e corrosão 
da concha do caramujo adulto. 

 
 

Desempenho e viabilidade de meios de cultura orgâni cos na germinação in 
vitro  de sementes de orquídeas da Serra do Japi – Jundia í/SP 

 
Wellington Alexandre do Amaral; Silvia Andréia Morelli (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Aline Andréia Cavalari (Biologia - UNIANCHIETA) 
Coorientador: Sérgio Hayato Seike (Biologia - UNIANCHIETA) 

 
O método de micropropagação de orquídeas in vitro possibilita a produção de 
grande número de mudas, tornando-se interessante nos pontos de vista comercial 
e ecológico. O procedimento, contudo, é dispendioso, dificultando a sua 
popularização. O presente trabalho tem como objetivo estudar o desempenho e a 
viabilidade de um meio de cultura de formulação e esterilização caseiras para 
germinação de sementes de três espécies de orquídeas nativas da Serra do Japi. 
Os meios estudados foram o tradicional, Knudson “C” (Knudson, 1946), modificado 
conforme Silva (2003), e o meio de ingredientes caseiros de Campos (1996), 
modificado conforme Silva et al. (2002), ambos acrescidos de 15g/L de agar 
bacteriológico e pH ajustado para 5,7. O meio tradicional e parte do caseiro foram 
esterilizados em autoclave, enquanto a outra parte foi esterilizada usando protocolo 
de desinfecção de Teixeira et al. (2006), que consiste basicamente na adição de 
hipoclorito de sódio. Acondicionados em placas-de-Petri e embalados em filme de 
plástico, os meios foram mantidos em estufa a 25±4ºC por sete dias para verificar 
possíveis contaminações. Após esse período, sementes desinfetadas foram 
inoculadas. O experimento foi inteiramente casualizado, com vinte repetições por 
tratamento e tendo-se a placa-de-Petri por unidade experimental. O meio de cultura 
caseiro esterilizado com hipoclorito apresentou 100% de contaminação, sendo 
descartada a inoculação das sementes. Tal resultado leva à conclusão de que este 
meio não pode ser esterilizado pelo protocolo de Teixeira et al. (2006). O trabalho 
ainda está em andamento e, na próxima etapa, serão observados estágios da 
germinação, que ainda não ocorreu. 
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→ CURSO DE DIREITO 
 
 

Momento Cultural: a interação entre a cultura e o D ireito. Relato de uma 
experiência em sala de aula 

 
Lucia Helena de Andrade Gomes (Direito - UNIANCHIETA) 

 
Esta proposta tem como objetivo articular a cultura ao conhecimento jurídico na 
prática pedagógica, despertar nos alunos e alunas um olhar para a literatura, 
música, cinema, enfim, todas as formas de expressão pela arte. O curso de Direito 
tem como concepção a formação do ser humano, com conhecimento técnico, mas 
primordialmente com a compreensão ética de sua atividade, integrando o saber 
jurídico ao saber humanístico interdisciplinar. O currículo é um componente da 
cultura e a formação multidisciplinar de um bacharel do Direito deve contemplar 
uma perspectiva multicultural, multietnica e multilinguística. Durante as aulas de 
Metodologia do Trabalho Científico, Ciência Política e Direitos da Criança e do 
Adolescente são reservados os 10 minutos iniciais para o Momento Cultural. Os 
alunos e alunas, individualmente ou em duplas, realizam o Momento Cultural com 
leitura de poemas e biografia dos poetas, apresentação de uma música e 
compositor, indicação de um filme e diretor, um artista plástico e respectivas obras, 
uma dica de passeio cultural entre outros. Todos os temas devem ser 
contextualizados com a cultura nacional e com o momento histórico e social da 
criação das obras. Acreditamos que, a experiência vivenciada foi profícua, pois ao 
operador do Direito não basta habilidades para ler um código dentro de um 
paradigma positivista, faz-se necessário uma leitura de forma ética e humanista, 
com a compreensão da sociedade em constante transformação. Neste sentido, a 
cultura por ser um instrumento de formação e emancipação dos sujeitos é 
elemento indissociável dos conteúdos abordados durante as aulas. 
 
 
→ CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

I Festival Lúdico do UNIANCHIETA – UNIFEST 
 

Pepita Saloti (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Diná Teresa Ramos de Oliveira – (Educação Física – UNIANCHIETA)  

Coorientadora: Juliana Scarazzatto (Educação Física – UNIANCHIETA)  
 
O UNIFEST – I FESTIVAL LÚDICO DO UNIANCHIETA foi realizado em 27 e 28 de 
Novembro de 2008. A proposta de trabalho foi desenvolvida pela disciplina 
“Planejamento, Gestão e Políticas Públicas em Esporte e Lazer”, sob a 
coordenação da Profa. Ms. Diná Ramos e pelos acadêmicos do 6º Semestre de 
Licenciatura em Educação Física (formandos/2008). Definimos como objetivos do 
UNIFEST: 1. promover a integração das turmas de Educação Física do 
Unianchieta e destas com o corpo docente; 2. a participação de todas/os as/os 
alunas/os em todas as atividades; 3. a construção de equipes mistas e com 
participantes de todos os semestres; 4. a construção das atividades de forma 
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participativa; 5. favorecer a diversificação dos interesses culturais do lazer, 
oportunizando a vivência e o conhecimento de atividades esportivas não 
tradicionais, da apresentação de manifestações artísticas e de atividades da cultura 
popular; 6. promover e valorizar a participação independente do grau de habilidade 
do participante; 7. ser um espaço educativo e promotor da reflexão crítica sobre a 
cultura corporal. O evento de caráter democrático e lúdico promoveu no 1º dia - 
jogos de queimada, futebol participativo e corrida coletiva para todos; e no 2º dia - 
uma Gincana com atividades aquáticas, de dança, ginástica, cordas e a Prova dos 
Pecados Capitais. Como critérios para avaliação coletiva adotamos: a. Jogo limpo, 
sem violência, sem xingamentos etc.; b. Participação de  todos componentes da 
equipe de forma equânime; c. Atitudes solidárias, cooperativas e fraternas; d. 
Manifestações de alegria, bom humor, prazer e satisfação de todos. 
 

 
→ CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 

Matérias-primas disponíveis em Guiné-Bissau: altern ativas para emprego, 
renda, valorização das matérias-primas locais e des envolvimento comunitário 
 

Iolanda Funy (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Nirse Ruscheinsky (Engenharia de Alimentos – UNIANCHIETA) 

 
Guiné-Bissau está entre as nações menos desenvolvidas e entre os vinte países 
mais pobres do globo, tendo uma economia fortemente dependente da agricultura 
e da pesca. O país é o quinto maior produtor mundial de castanha de caju, cuja 
renda é uma das principais fontes do PIB local. Os produtos agrícolas guineenses 
com excelentes potenciais de exportação são: caju (polpa e castanha), banana, 
goiaba, abacaxi e manga. O país, atualmente, não dispõe de nenhuma técnica de 
beneficiamento destes produtos, exportando a castanha do caju em seu estado 
bruto, sem agregar valor. O presente trabalho objetiva estudar e adaptar as 
técnicas de beneficiamento já em uso no Brasil que melhor se enquadrem na 
realidade atual do país para a produção dos derivados de caju banana e goiaba 
disponíveis em grande quantidade. Em função da falta de infraestrutura de Guiné-
Bissau, onde a quase totalidade dos produtores das referidas matérias-primas não 
tem acesso ao fornecimento de energia elétrica, as técnicas de beneficiamento a 
serem estudadas e adaptadas devem levar em consideração esta carência. Os 
levantamentos bibliográficos feitos nesta primeira etapa do projeto mostraram que 
as técnicas de produção de passas, cristalização, produção de doces em calda e 
em massa, produção de geleias e de goiabada, são aplicáveis às condições de 
infraestrutura do país. Os resultados preliminares obtidos nesta pesquisa serão 
testados na região sul de Guiné-Bissau, em uma etapa futura e em maior escala. 
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→ CURSO DE FARMÁCIA 
 
 

Estudo dos efeitos adversos causados pelo uso de Di pirona e Paracetamol 
em crianças 

 
Ana Carolina Ferreira Santos (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Maria Lúcia Martins (Farmácia – UNIANCHIETA) 
 
Os medicamentos são importantes ferramentas no auxílio, tratamento e prevenção 
de doenças. Por esta razão, a farmaco-vigilância (ciência relativa à detecção, 
avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas 
relacionados a medicamentos), tem se ocupado de investigar os efeitos adversos 
pelo uso de alguns medicamentos que foram identificados como, grandes 
causadores de intoxicação. Dentre eles, estão os analgésicos paracetamol e 
dipirona que são muito prescritos e também apresentam baixo preço, o que facilita 
a automedicação e a consequente intoxicação. Este trabalho, objetiva estudar os 
efeitos adversos causados pelo uso de dipirona e paracetamol em crianças. Para o 
desenvolvimento deste estudo, será efetuada pesquisa em grupos de indivíduos de 
0 a 16 anos a partir de questionário padrão da Secretária Estadual de Vigilância 
Sanitária, utilizado para notificações de reações adversas aos medicamentos e os 
dados obtidos serão encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA. Outro questionário será utilizado para estudar a correlação do uso dos 
medicamentos dipirona e paracetamol no primeiro ano de vida ao desenvolvimento 
da asma brônquica em crianças. 
 
 

O efeito do tratamento com resveratrol sobre a disl ipidemia induzida por 
dieta hipercolesterêmica em ratos 

 
Sally Aki Imahata (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Maria Lúcia Martins (Farmácia – UNIANCHIETA) 
 
Dislipidemia é a alteração do nível das principais gorduras no sangue, originando 
um aumento de doenças cardiovasculares. O colesterol constitui duas lipoproteínas 
chamadas de LDL e HDL, sendo que com o aumento do LDL, a luz do vaso 
sanguíneo vai obstruindo progressivamente, levando a um processo denominado 
aterosclerose. Esse processo patológico tem sido identificado como, uma das 
principais causas de infarto do miocárdio. As estatinas constituem uma classe de 
medicamentos redutores de colesterol, seu mecanismo de ação é reduzir os níveis 
de LDL, inibindo competitivamente a HMG-CoA redutase (3-hidroxi-3-metilglutaril 
coenzima A redutase). As estatinas têm sido largamente utilizadas na clínica pela 
sua eficiência no combate à dislipidemia. Estudos recentes têm demonstrado que o 
resveratrol, uma substância encontrada na uva, apresenta atividade farmacológica 
na dislipidemia. Assim, o resveratrol pode ser mais uma opção de droga no 
tratamento da dislipidemia. O presente trabalho, tem como objetivo estudar o efeito 
do resveratrol sobre dislipidemia induzida por dieta hipercolesterêmica. Para tanto, 
os ratos receberão dieta hipercolesterêmica por duas semanas, grupos de animais 
receberão salina (NaCl 0.9%, Grupo Controle) e outros grupos serão tratados com 
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resveratrol (75mg/kg; Grupo RESV) por via orogástrico. Depois de duas semanas 
de tratamento com resveratrol, os animais serão submetidos à anestesia e em 
seguida coleta de sangue para análise bioquímica e do tecido cardíaco para 
posteriores análises histológico. 
 
 
→ CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 
 

Pesquisa de controle de vetores e seus impactos soc ioambientais 
 

Priscila Marina Velo (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Eliana C. A. de Mattos (Gestão Ambiental - UNIANCHIETA) 
Coorientadora: Alcione Vendramin (Gestão Ambiental - UNIANCHIETA) 

 
Os trabalhos de pesquisa sobre vetores, e em especial sobre a Musca domestica 
têm sido desenvolvidos em uma estação de tratamento de esgoto onde é 
promovida a compostagem do lodo, subproduto do tratamento do resíduo e contam 
com a parceria do Centro de Zoonoses e da coorientação de docente voluntária ao 
projeto. Em 2009 foram realizadas duas sequências de coleta de amostras no 
período de maio a outubro com a confecção de armadilhas e uso de diferentes 
tipos de iscas, localizadas em pontos estratégicos da estação, escolhidas de 
acordo com critérios metodológicos previamente estabelecidos. Procedendo-se à 
análise laboratorial dos insetos coletados e classificados, pode-se constatar que de 
todos aqueles encontrados em 19 armadilhas, 1,7 % eram Muscas domesticas, e o 
restante Microhimenopteros, insetos esses que contribuem para o equilíbrio da 
população das Muscas. Também foram registrados exemplares da família 
Phoridae, que geralmente estão presentes na matéria orgânica em decomposição 
e cuja presença vem ao encontro das condições encontradas no experimento. 
Desta forma, neste período de capturas podemos concluir que a quantidade de 
Muscas domesticas encontrada nos locais onde as armadilhas foram colocadas foi 
notadamente baixo. Este resultado parcial é importante e será comparado com as 
próximas repetições a fim de que se possa chegar a resultados finais consistentes. 
 
 
→ CURSO DE LETRAS 

 
 

A problemática da prática de leitura 
 

Gislaine Camilo (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Teresa Helena Buscato Martins (Letras – UNIANCHIETA) 

 
O presente trabalho tem por objetivo estudar a prática da leitura em sala de aula 
auxiliada pela literatura infanto-juvenil, traçando um questionário de pesquisa no 
qual serão levantados dados sobre a forma com que os alunos praticam a leitura 
em sala de aula e soluções para se enfrentar tal problemática, com o auxílio de um 
grande meio do nosso contexto, que é a Literatura Infantil. Ao depararmos com a 
problemática que cerca o ensino em nosso país quando se trata de leitura, 
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procuramos com base em alguns questionamentos, apontar alguns dados que 
comprovem a situação de como está o ensino de leitura e sua prática em sala de 
aula. Estatísticas e pesquisas feitas na área, evidenciam hipóteses que muitas 
vezes o tão e discutido fato de “Por que meu aluno não lê?”, está inserido no 
contexto do aluno não ser motivado à leitura, por não ser incentivado a frequentar 
bibliotecas, por não se ter o costume de emprestar livros, não utilizar nada que faça 
que a leitura se torne algo bom e prazeroso. Na verdade, a leitura, parece muitas 
vezes algo distante aos olhos dos alunos e a aprendizagem vaga, fazendo com 
que o professor enfrente diversas barreiras para superar essa “distância”. A prática 
de leitura em sala de aula, que muitas vezes vem auxiliada pela literatura infanto-
juvenil, mostra-nos um passo a ser dado ao contextualizar o ensino utilizando e 
explorando a literatura, contornando o aprendizado que até então estava vago, 
fazendo com que o aluno possa conhecer de fato, todo esse acervo, e estar 
inserido nessa realidade, que justamente foi dedicada a ele, que é a literatura. 
 
 

Descobrindo o prazer da leitura 
 

Lidiane Luciana Chagas Cérgoli (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Cristina de Moraes Taffarello (Letras – UNIANCHIETA) 

 
Este projeto aborda a razão da dificuldade que alguns alunos da quinta série do 
ensino fundamental de escola pública apresentam com a leitura. Uma das 
questões é se tal problema se dá por falta de competência do aluno ou do 
professor, mas principalmente busca ver sua relação com a falta de estímulo de 
leitura. O objetivo principal é, com base nos resultados de aplicação dos Projetos 
de Leitura de Laé de Souza, nos quais tenta implantar a leitura não só na escola, 
mas em outros lugares como parques, ônibus, hospitais e empresas, buscar 
verificar sua eficácia na resolução do problema em foco. Utilizando corretamente 
as estratégias de leitura, os alunos podem interpretar e compreender os textos 
lidos sozinhos e sem dificuldades, adquirindo bases sólidas para desenvolverem 
uma leitura compreensiva. O ideal é que a leitura seja vista não como uma 
obrigação, mas sim como uma grande descoberta de prazer e entretenimento. 
 

 
Fatores que contribuem para a atuação do professor de Língua Inglesa 

 
Rosana Tamaki Otani Dayo (UNIANCHIETA)  

Orientadora: Teresa Helena Buscato Martins (Letras – Unianchieta) 
 
O objetivo deste estudo é o de mostrar alguns fatores que podem causar 
problemas ou contribuir de maneira positiva para a atuação do professor de Língua 
Inglesa em sala de aula, e apresentar algumas possíveis soluções para esses 
problemas. Serão focalizadas as crenças de professores e alunos sobre 
ensino/aprendizagem, bem como, as competências do professor e sua formação.  
Após pesquisa e estudo de algumas obras de autores consagrados na formação do 
professor de Inglês, verificamos que as crenças de professores e alunos, as 
competências do professor, principalmente a competência linguística, e sua 
formação são fatores essenciais para a atuação do professor de Língua Inglesa na 
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sala de aula. Pesquisas demonstram como esses fatores influenciam no 
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa, nas escolas públicas ou particulares. 
Muitas escolas apresentam algumas falhas, quando se referem ao conhecimento 
que o aluno do ensino fundamental e médio tem dessa língua. Alguns autores 
mostram como lidar com esses fatores para que uma aula seja bem sucedida tanto 
para o aluno, quanto para o professor. Este estudo baseia-se em pesquisas 
realizadas pelos autores Ana Maria Ferreira Barcelos, José Carlos Paes de 
Almeida Filho, Maria Helena Vieira Abrahão, Maria Luiza Ortiz, Vera Lúcia 
Menezes de Oliveira e Paiva, Teresa Helena Buscato Martins e outros 
pesquisadores da área de educação, sendo esse trabalho uma revisão bibliográfica 
desses autores. Nesse estudo, verificamos que há vários fatores que contribuem 
para a atuação do professor de Inglês e encontramos algumas orientações sobre 
como o professor pode melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem de Língua 
Inglesa. 
 
 
→ CURSO DE NUTRIÇÃO 
 

 
Relação entre o Estatus Nutricional e a Hiper-Homoc isteinemia relacionada 

às Doenças Cardiovasculares 
 

Renata Alves de Armas; Ana Eliza Grasson (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Sônia Valéria P. M. M. Fernandes (Nutrição – UNIANCHIETA) 

 
O número de óbitos por doenças cardiovasculares (DCV) em 2006 foi de 32,01% 
no Brasil, liderando a categoria por grupos e causas. Aceita-se, atualmente, que a 
DCV tem caráter multifatorial associada a diversos fatores de risco clássicos 
(hipertensão, dislipidemia), não clássicos (hiper-homocisteinemia, oxidação da 
LDL-c) e também os modificáveis (sedentarismo). A Hiper-Homocisteinemia (HHe) 
é um fator de risco de aterosclerose independente de outros. Dentre os fatores que 
geram HHe a deficiência das vitaminas B6, B12 e ácido fólico é o de maior 
ocorrência sendo a intervenção nutricional de extrema importância para prevenção 
e tratamento desta situação e com isso da DCV. Este trabalho tem como objetivo 
elaborar uma revisão bibliográfica sobre a relação do estatus nutricional como fator 
de risco para hiper-homocisteinemia e o risco de doenças coronarianas e propor 
uma intervenção nutricional a fim de diminuir a HHe e consequentemente prevenir 
ou tratar as DCV. Os artigos e livros científicos pesquisados são de 1969 a 2009 
considerando os termos: homoiperhomocisteínemia e DCV. Conclui-se que, a dieta 
para portadores de HHe tem os objetivos de prevenir novos fatores de risco para 
as DCV  (ex: dislipidemias). A dieta hiperproteica, rica em metionina deve ser 
cessada quando a HHe for comprovada por deficiência de CβS. A suplementação 
das vitaminas B6, B12 e ácido fólico são indispensáveis para esse tratamento. 
Além das pessoas que possuem os fatores de risco clássicos, não clássicos e 
modificáveis, é importante que fiquem atentos aos grupos de risco que apresentam 
sinais, sintomas ou doenças relacionadas com as deficiências de Vitamina B6, B12 
e Ácido fólico. 
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→ CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 
Recursos didáticos, alfabetização e letramento na e ducação infantil 

 
Adriana Simanovishi; Patrícia S. Souza Ribeiro; Vanessa Cristina R. da Silva (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Regina Beatriz M. Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as dificuldades para ler e para 
escrever que muitos alunos apresentam durante e após o Ensino Fundamental. 
Esta reflexão nos remete à busca de alternativas que podem ser exploradas na 
Educação Infantil, por meio de recursos didáticos apropriados que subsidiem a 
formação de crianças leitoras e produtoras de textos que terão maior oportunidade 
de sucesso quando ingressarem no Ensino Fundamental e mesmo no convívio 
interpessoal futuro. Apresentamos neste estudo algumas possibilidades para a 
exploração de recursos didáticos que podem promover a socialização das crianças 
por meio de jogos e brincadeiras que envolvam situações estimulantes de leitura e 
de escrita. Nosso pressuposto é de que o fazer, o brincar e o representar 
proporcionam às crianças inúmeras possibilidades de experimentar situações que 
lhes permitam ultrapassar os próprios limites, para alcançar a autonomia propícia à 
aprendizagem da leitura e da escrita, antes do iniciarem o Ensino Fundamental. 
 
 

Contribuições das brincadeiras e jogos para o desen volvimento da criança: 
um estudo sobre o papel do professor no processo lú dico 

 
Aparecida Graziela Squarizzi Whitehead – (FACULDADES NET WORK) 
Orientadora: Miriam Pascoal (Pedagogia – FACULDADES NET WORK) 

  
Este trabalho aborda a questão do brincar na Educação Infantil, a sua importância 
e contribuições no desenvolvimento da criança. Acreditamos que o brincar é o 
modo de a criança explorar, descobrir o mundo em que está inserido, mudando-o e 
transformando-o, pois é na brincadeira que a criança expressa seus pensamentos 
e fantasias. Nosso objetivo é mostrar a importância do brincar para a criança, 
especialmente na faixa etária de 0 a 4 anos, idade em que a criança está em 
constante (trans)formação seja psíquica ,física, emocional, social,motora e crítica. 
Os principais teóricos que fundamentam essa pesquisa são: Moyles (2006), 
Fontana e Cruz (1997), Kishimoto (1992), Vigostky (1998), Piaget (1990) e Wallon 
(1998). A metodologia usada foi à pesquisa qualitativa e um questionário entregue 
às educadoras e professoras que atuam na Educação Infantil. 
 

 
O letramento literário e a hora do conto 

 
Elke Lima P. da Silva; Jeanne S. Guilherme; Juliana Ap. da Silva Santos (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Regina Beatriz M. Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 
                             
Este trabalho versa sobre o encantamento proporcionado pelas histórias infantis 
possibilitando que a criança possa interagir com o mundo da fantasia. Aborda a 
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relevância da literatura na formação de cidadãos, por meio do letramento literário 
como mediador entre a imaginação e a realidade. Fala sobre literatura e leitura 
com o apoio teórico de autores como Nely Coelho (2006), Regina Zilberman e 
Marisa Lajolo (1984) que fazem parte do acervo bibliográfico para ampliar a 
compreensão dos conceitos tratados, assim como as possibilidades de utilizá-los 
no ensino, sem didatizar e escolarizar a leitura e a literatura. O trabalho busca 
também revisitar a técnica da Hora do Conto que já existia mesmo antes da escrita, 
quando era utilizada para transmitir costumes e tradições aos povos. A referida 
técnica, muito esquecida devido aos avanços gráficos, ainda atrai pessoas de 
diferentes idades e culturas por ser empolgante e prazerosa, proporcionando aos 
ouvintes algo que o livro também proporciona: a viagem ao mundo do imaginário. 

 
 

A violência nas escolas 
 

Flávia Regina do Nascimento Santos (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Diva Otero Pavan (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
O presente trabalho tem por objetivos discutir a violência nas escolas, quais os 
tipos e, ainda, apontar algumas possibilidades para minimizar este problema por 
meio de uma escola participativa. A violência nas escolas é um assunto que está 
tomando grandes proporções. São diversos tipos de violência encontrados dentro 
das salas de aula e, infelizmente, elas são praticadas entre alunos, professores e 
demais funcionários. Esse assunto preocupa bastante todas as pessoas porque os 
pais deixam seus filhos dentro da escola e esperam que ali eles tenham além de 
tudo segurança; hoje, porém, não se sabe mais o que pode acontecer dentro de 
uma instituição escolar. Para realização do trabalho utilizaram-se pesquisa e 
reportagens jornalísticas que trazem dados alarmantes sobre o assunto. Hoje 
percebe-se como os jovens têm-se mostrado agressivos, indisciplinados e 
violentos e estes comportamentos frequentes nas escolas têm atingido alunos que 
muitas vezes não vivenciam este problema em suas próprias casas, mas que, 
infelizmente, estão sendo vítimas no espaço que tem por objetivo zelar pela 
educação de cada um. 
 
 

Pedagogia Hospitalar 
 

Gabriela Formis Romano; Katriny Nunes dos Santos (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Diva Otero Pavan (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho tem por objetivo compreender a real função do pedagogo fora do 
ambiente escolar, enfocando, aqui, o espaço hospitalar. A Pedagogia vem 
diversificando o seu campo de atuação, isto é, hoje é possível encontrar 
pedagogos em espaços não escolares, como empresas, hospitais, presídios, 
ONG’s, dentre outros; o que anos atrás não era possível, pois o campo de atuação 
do pedagogo resumia-se em instituições educacionais e/ou escolares. É 
fundamental perceber que não apenas a escola, mas outros ambientes são 
essenciais para o total desenvolvimento do ser humano. A principal marca dos 
processos educativos são as relações que os indivíduos travam com o mundo, num 
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processo dialógico, reconstruindo-se. Portanto, neste trabalho procuramos 
responder a seguinte questão: qual é a função do pedagogo em espaços não 
formais de educação, em específico no hospital? Ao buscar resposta para esta 
questão, demos enfoque a duas funções que hoje necessitam do pedagogo para 
serem desenvolvidas: 1) na classe hospitalar – onde o pedagogo promove, para 
crianças internadas temporariamente ou por tempo indeterminado, a continuidade 
dos conteúdos escolares; 2) na brinquedoteca – onde o pedagogo explora o ato de 
brincar, que é muito importante para a criança, porque é por meio desta ação que 
ela desfruta de oportunidades que permitem desenvolver novas habilidades, 
ampliar sua visão de mundo, conhecer melhor as pessoas e a si mesma, além de 
resgatar brincadeiras, promover a socialização do brinquedo e, assim, garantir à 
criança o direito de brincar. 
 
 

O processo de inclusão das crianças com Síndrome de  Down 
 

Ariane de Godoy Massari; Katia Cristina Rodrigues (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Regina Beatriz Miano Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho de revisão bibliográfica apresenta reflexões sobre os desafios e as 
possibilidades da inclusão de crianças com Síndrome de Down em escolas de 
ensino regular. A pesquisa procura mostrar que esse tema, ainda nos dias atuais, 
gera muita discussão e controvérsia, uma vez que alguns autores afirmam que as 
crianças com Síndrome de Down devem frequentar a escola regular, enquanto 
outros dizem que elas precisam frequentar escolas especiais. Essa divergência 
acaba gerando a insegurança dos pais no momento de escolher uma escola para 
seus filhos, assim como polemiza a posição dos professores que encontram 
dificuldades para trabalhar, no ensino regular, com as crianças que apresentam a 
síndrome. O principal propósito deste estudo é discutir como a escola e os 
professores, em parceria com a família, podem colaborar para que o processo de 
inclusão proporcione às crianças com essa necessidade especial, uma convivência 
saudável e um aprendizado relevante, em qualquer espaço educativo. 
 
 

A proposta pedagógica de Celestin Freinet 
 

Lígia Maria Canale; Valéria de Morais (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Regina Beatriz Miano Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho visa a apresentar uma reflexão sobre a proposta pedagógica de 
Celestin Freinet que reúne técnicas de aproximação com a realidade social, tendo 
em vista oferecer maior significado à educação. Por meio de técnicas como o Livro 
da Vida e da Assembléia, a Pedagogia Freinet tem como objetivo a liberação do 
pensamento e da criatividade da criança, desenvolvendo o seu interesse pelo 
conhecimento e investindo na sua formação social. Tais propostas valorizam a livre 
expressão, a cooperação, a afetividade e a documentação. Destaca-se também 
neste trabalho a importância de se praticar a Pedagogia Freinet nas escolas, pois 
estas precisam atender às necessidades atuais dos seus alunos, criando um 
ambiente de envolvimento positivo e afetivo, no qual se ensina e se aprende 
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democracia, vivendo numa sociedade, baseada nas necessidades humanas de 
autoexpressão, comunicação, cooperação, e autonomia. Na prática, o trabalho é 
pautado em experiências vivenciais, apoiadas em depoimentos de uma professora 
que aplica as técnicas da Pedagogia Freinet em sua sala de aula, no Colégio Santa 
Felicidade, única escola em Jundiaí - S.P que aborda tais propostas pedagógicas. 
Busca-se conhecer a pedagogia Freinet em seus próprios livros que, sobretudo, 
fundamentam a possibilidade de dar vida à escola, criando um espaço privilegiado 
que valorize e oportunize às crianças experiências vivas e significativas; uma 
escola ativa e dinâmica que promova um ambiente de respeito e liberdade, espaço 
este, no qual a criança possa interagir, explorar e analisar-se como um sujeito ativo 
do processo. 
 
 

As contribuições da literatura infantil 
 

Lilian Nagy; Patrícia Regina Marabezi; Sabrina Maciel de Lima (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Regina Beatriz Miano Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho procura situar a Literatura Infantil no decorrer do tempo, 
desvendando a sua história para compreender a sua situação atual. Tem por 
objetivo apresentar a Literatura Infantil como ferramenta que possibilita 
consideráveis descobertas na vida da criança, tanto no seu mundo fictício, quanto 
na sua realidade social, exercendo grande poder de persuasão, uma vez que, ao 
ouvir uma história, a criança acaba vivenciando as diversas experiências contidas 
no contexto literário que pode estimular a sua criatividade e o seu imaginário, 
oportunizando o conhecimento de si mesma e do mundo que a cerca. A Literatura 
Infantil, além de constituir um instrumento de puro deleite, pode oferecer aos 
professores a possibilidade de construir uma didática prazerosa, livre dos 
estereótipos da leitura descontextualizada, favorecendo, assim, a formação de 
leitores e, por consequência, o desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem 
escrita que podem contribuir para a fluência linguística e para a livre expressão da 
criança. Autores como Jolibert (1994), Abramovich (1997), Coelho (2000), 
Zilberman (2003) embasam a reflexão teórica deste estudo. 
 
 

Herdeiros do Futuro: a valorização da cultura na  
formação de crianças e professoras 

 
Lúcia Helena de Andrade Gomes; Maria Helena Carvalho Guarise; Rosângela Agnolon 

(EMEB - Alvarina Barbosa Martins) 
 
A equipe pedagógica da EMEB “Alvarina Barbosa Martins” desenvolveu neste ano 
letivo, como tema o projeto “Herdeiros do Futuro”, com enfoque na valorização da 
cultura. Acreditamos que a cultura é primordial para a formação do(a) aluno(a)   
para a criação de uma sociedade pluralista. O projeto teve início com a formação 
das professoras e equipe de apoio da nossa unidade, que consta com 22 
funcionários, cinco professoras, uma coordenadora, diretora e vice-diretora, 105 
crianças de 2 a 4 anos, em período integral (creche) e meio período (educação 
infantil). Durante todas as Horas de Estudo, reservamos 10 minutos de Momento 
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Cultural, que contemplaram temas diversos da literatura, poesia, artes plásticas, 
filmes, peças de teatros entre outros. Cada professora desenvolveu uma sequência 
de atividades em seu plano de ensino. O encerramento do Projeto foi efetivado 
com uma Noite Cultural, na Sala Elis Regina, no CECA, com o lançamento do livro 
“Obra-Prima” da escritora infanto-juvenil Raquel Gesqui Malagoli e a apresentação 
musical das poetas jundiaienses Valquíria G. Malagoli e Renata Iacovino. A 
possibilidade de integrar a família à equipe escolar em atividades culturais 
mostrou-se profícua. Após o evento, sentimos que os laços da família e da nossa 
equipe foram fortalecidos. 
 
 

Educadores educando e educados para o Futuro 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
Foi desenvolvido um trabalho de abordagem qualitativa com o objetivo de analisar 
a percepção de universitários de Pedagogia sobre seus projetos de vida 
profissional, além de levantar os motivos da escolha do curso e suas expectativas 
quanto à formação acadêmica em relação ao seu projeto de vida. Participaram 
como sujeitos da pesquisa, 68 estudantes, em sua maioria mulheres, dos turnos 
diurno e noturno de duas instituições particulares de ensino superior, de Itatiba e 
Pirassununga. A coleta de dados foi feita por meio da aplicação de um questionário 
com perguntas abertas, utilizando-se a metodologia de análise de conteúdo. O 
conjunto de dados obtidos foi categorizado, organizado em tabelas, descrito, 
interpretado e discutido sob o olhar de algumas teorias, entre elas a das 
necessidades de Maslow. A maioria dos pesquisados eram professores, casados, 
com faixa etária entre 20 e 40 anos. Em geral, optaram pelo curso mais 
influenciados pelas necessidades de seu campo de atuação do que por suas 
motivações pessoais. Seus projetos de vida profissional voltavam-se à busca de 
estabilidade econômica e ao aprimoramento da qualificação. Suas expectativas 
quanto à formação acadêmica convergiam para a melhoria de sua capacitação, 
visando a ascensão profissional e realização de suas metas. Tais resultados 
apontam para a importância das universidades ampliarem sua compreensão em 
relação ao tema “Desenvolvimento de Carreira”, pois também lhes cabe 
desenvolver novos conhecimentos, habilidades, competências e valores, a fim de 
colaborar positivamente na formação de seres humanos mais felizes, íntegros e 
capazes de se responsabilizar pela busca de seus sonhos. 
 
 

Alfabetização e letramento: um diálogo entre a teor ia e a prática 
 
Claudia L. de Andrade; Lexandra C. M. dos Santos; Raquel de Lara Ferreira (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Regina Beatriz Miano Mostério (Pedagogia – UNIANCHIETA) 
                                   
O presente trabalho tem como finalidade apresentar questões sobre o possível 
distanciamento existente entre a teoria atualmente produzida sobre alfabetização e 
letramento e a sua relação com a prática da sala de aula. Destacamos inicialmente 
o conceito de alfabetização e os diversos métodos que foram e continuam sendo 
adotados para alfabetizar. Focamos, em seguida, o conceito de letramento e a 
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relação entre esses dois conceitos que, embora de naturezas distintas, são 
processos que caminham juntos e se completam, tendo em vista a possibilidade de 
alfabetizar letrando. O trabalho busca também repensar a aquisição da escrita e da 
leitura, vista muitas vezes como processo mecânico distante das funções da língua 
escrita na sociedade. Vários autores, tais como Ferreiro e Teberosky (1985), 
Soares (2001 e 2003) e Carvalho (2005), entre outros, fundamentam teoricamente 
a reflexão sobre a temática da alfabetização e do letramento. Na prática, foi 
realizado um estudo de campo por amostragem, com professores que atuam em 
escolas da rede pública municipal de ensino de Jundiaí/SP, mais precisamente, 
aqueles que atuam no 2º ano do Ensino Fundamental, período no qual devem 
ocorrer práticas educativas mais intensamente voltadas para o processo de 
alfabetização e letramento. Este estudo poderá contribuir para repensar a formação 
de educadores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, assim como 
ampliar a possibilidade de oferecer-lhes um espaço partilhado de reflexão sobre a 
prática pedagógica. 

 
 

Proposta de inclusão digital para alunos com defici ência intelectual e visual 
 

Thiago Cristiano de Lima Cunha; Juliano Schimiguel; Célia Regina da Silva Rocha 
(UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL) 

 
Partindo do princípio de que educação especial consiste em uma atuação técnica e 
pedagógica destinada à indivíduos que necessitam de uma atenção especial no 
seu processo de aprendizagem, estamos desenvolvendo um trabalho voltado para 
jovens e adultos com necessidades especiais a fim de incluí-los social e 
digitalmente. Procuramos, no decorrer das aulas conscientizar os alunos quanto ao 
uso devidamente correto e seguro dos computadores, por meio de atividades que 
auxiliem no desenvolvimento da coordenação motora e do raciocínio lógico, 
utilizando os conceitos básicos sobre “hardware”. As atividades acontecem aos 
sábados, no período da tarde, nas dependências de uma instituição de ensino 
superior privada, situada na Zona Leste de São Paulo. Realizamos atividades 
como buscas de matérias e fotos na Internet, digitação e formatação de textos, 
envio de “e-mails” e jogos eletrônicos que auxiliam no desenvolvimento da 
coordenação motora e do raciocínio lógico. Os monitores procuram dar toda 
atenção possível aos alunos atendendo as suas necessidades, para que tirem o 
maior proveito possível das aulas. Temos como um dos orientadores deste projeto 
o professor Juliano Schimiguel da Universidade Cruzeiro do Sul e do Centro 
Universitário Padre Anchieta. Observamos que no início do projeto, os alunos 
apresentavam muita dificuldade para manipular o mouse, não conseguiam 
executar as funções sem a presença constante do monitor. Hoje, percebe-se que 
houve uma grande melhora no desempenho dos alunos, frente à execução das 
atividades propostas. Denotam mais independência, pois fazem suas pesquisas, 
em “sites” de busca, à procura de assuntos de seu interesse. 
 
 
 
 
 



 

37 

→ CURSO DE PROCESSOS QUÍMICOS 
 
 

Síntese de catalisador heterogêneo por processo Sol -Gel e estudo na 
obtenção de biodiesel via transesterificação de óle os vegetais  

com álcool metílico 
 

Ariane dos Santos Messias (UNIANCHIETA) 
Orientador: Vanderlei Inácio de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
A grande parte dos combustíveis utilizados provém do petróleo, sendo esta uma 
fonte de energia que tem previsão de esgotamento no futuro e que também é 
prejudicial ao meio ambiente. Visando a esta problemática procura-se por fontes de 
energias que sejam renovais, uma delas é o biodiesel. Biodiesel apresenta grandes 
vantagens em relação ao óleo diesel, entre elas: alto ponto de fulgor; livre de 
enxofre e compostos aromáticos; menor emissão de partículas como HC, CO e 
CO2. O Brasil possui um grande potencial para a produção do biodiesel, pela sua 
localização geográfica; por sua agricultura e diversidade de espécies vegetais 
oleaginosas. Novas tecnologias foram desenvolvidas na produção do biodiesel. O 
processo de obtenção do óleo vegetal em biodiesel é o de transesterificação, que 
pode ser realizado com catalisadores básico, ácido e heterogêneo. A 
transesterificação com catalisador básico é o processo mais utilizado, porém 
apresenta desvantagem em relação aos catalisadores heterogêneos como 
dificuldade na separação de fases devido à saponificação via hidrolise. Em nosso 
estudo foi preparado um catalisador heterogêneo via processo Sol-Gel, e o mesmo 
foi testado na produção de biodiesel em reator selado a temperatura constante de 
120°C. Os resultados preliminares apontaram convers ão de 15% para biodiesel e 
18% de hidrolise para ácidos graxos livres (FFA) para 3,5% em massa estimada de 
catalisador.  
 
 
Aplicação da Espectrofotometria UV/Vis no tratament o de resíduos químicos 

 
Catia C. C. Alvarez (UNIANCHIETA) 

Orientador: Vanderlei Inácio de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Coorientadora: Nilva Ap. Ressinetti Pedro (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
A reciclagem e reutilização de resíduos químicos gerados em laboratórios de 
instituições de ensino, apesar de pouco volumoso quando comparado com outros 
centros de produção de resíduos, é bastante diversificado, dado o grande número 
de manipulação de substâncias e experimentos realizados nestes laboratórios. O 
tratamento de resíduos contaminantes é uma necessidade que se torna cada vez 
mais presente nos laboratórios químicos e centros de produção. Nosso estudo será 
relacionado ao acoplamento da técnica de espectrofotometria no ultravioleta/visível 
no intuito de quantificar e determinar os resíduos químicos, antes de processos 
químicos de neutralização. No momento foram preparadas curvas analíticas que 
permitem calibrar o equipamento e estão sendo realizadas leituras e misturas de 
compostos conhecidos a fim de obter dados através das sobreposições de bandas 
de absorção em regiões especificas. Estudo com íons de cromo(VI) (Cr2O7-2) e 
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íons de manganês(VII) (MnO4-), apresentaram banda de absorção em λmax = 350 
nm e 540 nm respectivamente. Este estudo visa à organização de um banco de 
dados e um manual para o tratamento dos resíduos perigosos gerados nos 
experimentos. Neste intuito, inicialmente analisaremos os resíduos provenientes de 
cromo e manganês, gerados nos laboratórios do Centro Universitário Padre 
Anchieta, prevendo o tratamento destes resíduos, reciclando-os, reduzindo-os e 
reutilizando-os. 
 
 

Análise de Sódio e Potássio em embutidos por fotome tria de chama 
 

Maria Cecília Bueno; Cíntia Pole Teodoro (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Nilva Ap. R. Pedro (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
O potássio é o cátion do líquido intracelular, influenciando no equilíbrio 
acidobásico, contração do músculo cardíaco e na manutenção da pressão 
sanguínea. O sódio, esta associado em grande parte ao cloreto e ao bicarbonato e 
também tem grande influência na manutenção do equilíbrio acidobásico, da 
pressão osmótica dos líquidos corporais, protegendo o organismo contra a perda 
excessiva de líquido e funciona também na preservação da irritabilidade normal 
dos músculos e na permeabilidade das células. Estudos têm demonstrado que a 
quantidade de sódio na dieta é sempre maior que as necessidades, o que pode 
incidir na saúde da população, provocando desordens como enfermidades renais, 
toxemia da gravidez e sobretudo pressão arterial. Sabe-se que alimentos 
embutidos possuem quantidades elevadas de sódio, podendo contribuir, portanto, 
para a elevação dos índices de hipertensão arterial, o que é considerado um 
problema de saúde publica. Devido a isso, o presente trabalho visa a determinar as 
quantidades de sódio e de potássio em amostras de salsicha e de mortadela, dois 
embutidos muito consumidos pela população, utilizando a leitura por fotometria de 
chama. A fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas 
em espectroscopia atômica, porém necessita de preparação da amostra, que é 
considerado um ponto crítico, pois é responsável pela possível contribuição a erros 
sistemáticos. Para a determinação desses metais nos embutidos fez-se a digestão 
das amostras por via seca com queima das amostras por bico de búsen e 
calcinação em mufla a 525ºC, já que esse pré-tratamento mostrou-se mais 
eficiente, exigindo um menor tempo de calcinação, do que a calcinação com ácido 
nítrico concentrado na amostra. A literatura consultada, encontrou-se que a 
quantidade média de sódio em amostras de salsicha está em torno de 10.460 µg/g 
e de potássio em torno de 1.726 µg/g, e em mortadela esses teores são de 14.570 
µg/g e de 2.508 µg/g, respectivamente, o que evidencia a importância de se 
conhecer o teor destes elementos nas amostras coletadas em nossos mercados. 
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Aplicação dos princípios da química verde  
na prevenção de resíduos químicos 

 
Priscila Maria Prenholato (UNIANCHIETA) 

Orientador: Vanderlei Inácio de Paula (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 
Coorientadora: Nilva Ap. Ressinetti Pedro (Processos Químicos - UNIANCHIETA) 

 
As instituições de ensino são responsáveis pela geração de 1% dos resíduos 
perigosos. Com intuito de buscar alternativas para minimizar a geração de resíduos 
químicos, atualmente várias universidades desenvolvem projetos voltados para o 
tratamento e conscientização dos estudantes sobre a importância do tratamento 
dos resíduos em benefício do meio ambiente.O presente trabalho teve o intuito de 
recuperar resíduos contendo íons de Ag(I), Cr(III) e Cr(VI). O experimento para Ag 
utilizou uma solução de Nitrato de Prata, Cloreto de Sódio e Dicromato de 
Potássio. A mistura dos três foi colocada em contato com HCl, obtendo-se Cloreto 
de Prata; após, acrescentou-se açúcar e Hidróxido de Sódio. À solução 
remanescente foi adicionado Ácido Nítrico observando-se o desprendimento de 
gás hidrogênio e dióxido nitrogênio, procedeu-se à evaporação da solução 
obtendo-se o Nitrato da Prata. A metodologia utilizada para recuperação do Cr foi 
descrita por meio da construção de um ciclo hipotético que se sucedeu por meio de 
alteração do estado de oxidação do mesmo, caracterizada pela mudança de sua 
coloração, o Cr(VI) apresenta coloração laranja, já no estado de oxidação(III) o 
mesmo se apresenta em tom esverdeado. Os experimentos e a descrição 
permitem que no futuro os professores possam aplicar os conceitos fundamentais 
da química experimental, fazendo uso das substâncias reaproveitadas, inserindo 
conceitos da química verde, criando oportunidades para o vivenciamento da 
química. 
 
 

Energia solar fotovoltaica: tecnologia e gestão 
 

Marina R. Aguiar (UNIANCHIETA / UNICAMP)  
 
O aquecimento global, a redução da emissão de gás carbônico, CO2, o uso 
racional de energia e a necessidade de adoção de alternativas que minimizem o 
impacto ambiental são sem dúvida assuntos de elevada relevância, presentes na 
pauta de todas as organizações que têm metas de sustentabilidade. Uma das 
formas de contribuição para redução de gases do efeito estufa é a utilização de 
fontes alternativas de energia como a eólica e a solar. A energia solar pode ser 
utilizada tanto para aquecimento, como para produção de energia elétrica através 
de dispositivos fotovoltaicos ou células solares fotovoltaicas. O presente trabalho 
mostra um breve histórico da energia solar fotovoltaica no Brasil, enfocando as 
pesquisas com silício grau solar brasileiro, que é o material básico de mais de 95% 
das células solares comercializadas no mundo. Apresenta, também, o estágio 
tecnológico atual e as políticas adotadas, apontando as necessidades de 
desenvolvimento, de educação e de gestão. 
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→ CURSO DE PSICOLOGIA 
 
 

Retrabalhando o Trabalho 
 

Ana Elisa P. do Amaral; Ana Meire da S. Santos; Felipe S. Gonçalves; Jaqueline F. 
Gonçalves; Jéssica C. Santana; Rodrigo Gonçalves; Amilcar Rodrigues F. Júnior 

(UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA)  

 
O homem trabalha para satisfazer suas necessidades filogenéticas, ontogenéticas 
e culturais. Embora tal padrão se mantenha, o conceito de trabalho sofreu 
alterações desde a antiguidade. Na sociedade grega existiam três concepções 
referentes ao trabalho: Labor – o esforço físico voltado para a sobrevivência do 
corpo; Poiesis – ato de criar alguma coisa; e Práxis – atividade intelectual 
materializada em soluções voltadas para o bem-estar dos cidadãos. Atualmente, 
com o advento do capitalismo e os seus imperativos de consumo e de acúmulo de 
riquezas, o trabalho adquiriu propriedades de um valor supremo, enquanto em 
outras sociedades, não-capitalistas, o trabalho não é separado das outras esferas 
da vida. Dentro deste contexto, mostra-se possível representar uma mesma 
atividade como sinônimo de satisfação ou insatisfação, variando em nível e de 
indivíduo para indivíduo de acordo com a contingência atuante. Pode-se dizer, 
assim, que a satisfação no trabalho decorre da produção de reforçadores positivos 
que tal empreendimento possibilita, não sendo restrita apenas a fatores 
econômicos, mas também a fatores sociais, tais como o reconhecimento. A 
satisfação está ligada com o fato de o profissional sentir-se recompensado pelo 
resultado final de seu trabalho, o que o impulsiona a aperfeiçoar-se e crescer 
profissionalmente. Desta forma, considerando os conteúdos abordados acima, o 
presente estudo tem como objetivo analisar o conceito de trabalho e seus 
componentes, a partir de revisão bibliográfica de textos encontrados na literatura. 
Tal pesquisa mostra-se relevante por abordar variáveis motivacionais, aspectos 
coercitivos e relações interpessoais presentes no trabalho, que contemplam grande 
parte da vida de um indivíduo. 
 

 
Educação para a saúde 

 
Alexandra Orlandini (UNIANCHIETA) 

Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
             
Atualmente as pessoas enfrentam grandes dificuldades no momento de buscar o 
primeiro emprego ou se recolocar no mercado de trabalho. O despreparo para 
elaborar um currículo ou participar das entrevistas e dinâmicas de grupo do 
processo seletivo são evidências concretas. O objetivo desse projeto é o de 
orientar os participantes quanto à elaboração de currículo e como se comportar em 
entrevistas e dinâmicas de grupo. Os participantes são de ambos os sexos, de 
faixa etária diversificada, que contataram uma consultoria de recursos humanos de 
uma cidade do interior do Estado de São Paulo para se candidatar a diferentes 
vagas. Até o momento, foram beneficiados dois grupos de participantes que 
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tiveram espaço para expor suas idéias e tirar suas dúvidas, demonstrando grande 
interesse e satisfação com a oportunidade oferecida, pois grande parte das 
consultorias não oferece este tipo de trabalho diferenciado para a população. 
Conclui-se até agora que o trabalho tem contribuído no dia a dia dos participantes, 
que se deparam com diversas situações na busca de uma oportunidade de 
trabalho. Nota-se, porém, que apesar de se tratar de um trabalho gratuito poucas 
são as pessoas que se interessam efetivamente em participar.  

 
 

Sexualidade na gestação 
 

Ângela Prado Favilla (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Lívia Márcia Batista de Andrade (Psicologia - UNIANCHIETA) 

 
Quando são abordados temas a respeito da sexualidade humana, percebe-se o 
quanto as pessoas se mostram resistentes sobre o assunto, e por questões 
culturais, este tema ainda não é muito discutido. Quando a sexualidade se 
relaciona com a gestação, há ainda mais restrição às informações. Durante esse 
período a mulher passa por várias transformações e a sexualidade acompanha 
todos esses sentimentos. Porém, a sexualidade é muito mais do que simplesmente 
o ato sexual. É tudo o que causa sensação de prazer para o indivíduo envolvendo 
aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais, além de ser a forma com que o 
ser humano se expressa e se relaciona com o mundo. O presente trabalho teve 
como objetivo estudar a sexualidade durante a gestação para verificar se há uma 
modificação na autopercepção do desejo sexual durante esse período. 
Participaram da pesquisa 100 gestantes com idades entre 20 e 40 anos que faziam 
o pré-natal em uma cidade do interior de São Paulo. A partir da aplicação do 
questionário sobre sexualidade na gestação, foi possível verificar que a maioria das 
entrevistadas teve uma diminuição na frequência de relações sexuais durante a 
gestação. E dentre os principais motivos levantados estão a diminuição da vontade 
de ter relações, o medo de machucar o bebê, a autoimagem corporal e a dor 
durante as relações sexuais. Esses aspectos podem ser trabalhados durante as 
consultas de pré-natal proporcionando maiores informações para que a 
sexualidade na gestação aconteça de uma forma mais saudável. 
 

 
Visão veiculada das armas de fogo no cinema 

 
Vendamin, A.; Simões, C.; Oliveira, G Q.; Zambotto, L.; Ferreira, J; Labela, V.; Oliveira, B.; 

Rolim, S. (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA)  

 
A “cultura da violência” sofre influência da mídia. Dentre suas expressões, vemos a 
cinematografia como um forte veículo de comunicação. Acredita-se que, 
frequentemente, a mesma nem sempre favorece uma reflexão séria e crítica sobre 
os acontecimentos. Considerando a violência como consequência de uma 
dinâmica complexa entre fatores individuais, relacionais e sociais, ao mesmo 
tempo que, para algumas pessoas o porte de arma proporciona segurança 
psicológica e significa autoprotecão, para outros traz  prejuízos psicológicos. 
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Através da análise de filmes nacionais e estrangeiros e de um documentário, 
pretendemos identificar como a cinematografia retrata a questão da utilização das 
armas de fogo, tanto no comportamento social quanto no individual. Supomos que 
esses filmes apresentam a violência como um fato banal e acabam estimulando o 
comportamento agressivo e de intolerância, ao invés do diálogo. Ao explorar as 
cenas de violência contidas nesses filmes envolvendo armas de fogo, pudemos 
notar que o material analisado abre espaço para a questão de maneira tendenciosa 
e parcial, não contextualizando fatos, dessa forma, tornando-se nocivo e 
alimentando uma cultura de medo e poder. 

 
 

Déficits na interação social: implicações geradas n o desenvolvimento do 
repertório comportamental do indivíduo acometido po r autismo 

 
FREITAS, D. F.; FERNANDES, F. C.; SANTOS, A. M. (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA)  
 
O que denominamos de comportamento evoluiu como um conjunto de funções que 
promove o intercâmbio entre organismo e ambiente. As contingências de 
reforçamento influenciam e estabelecem todo o constituinte das habilidades e das 
discriminações de determinado indivíduo. O comportamento verbal possibilita ao 
homem entrar em contato direto com o meio social e, assim, constituir-se como 
indivíduo. Grande parte das características do homem, assim como, grande parte 
das formas de se comportar, apresentam seus aspectos causais pré-determinados 
socialmente e/ou desenvolvidos historicamente a partir das relações sociais. Desta 
forma, observa-se que um acentuado déficit em interações sociais e déficits em 
níveis variados na linguagem e comunicação são as principais características do 
autismo e também os primeiros sinais passíveis de observação. No universo 
autista, uma defasagem significativa na relação do sujeito autista com o ambiente 
social que o circunda torna, aparentemente inviável o desenvolvimento satisfatório 
de seu repertório comportamental. Contudo, a formação do indivíduo enquanto 
sujeito está atrelada substancialmente a sua interação com o ambiente social. 
Portanto, fica patente que toda ou quase toda forma de ser e de agir é influenciada 
pela mediação e/ou pelo contato com o universo social que circunda as relações de 
um determinado indivíduo. Com isso, o objetivo do presente estudo é desenvolver 
uma discussão, a partir da revisão bibliográfica da literatura especifica da área, 
acerca das implicações geradas pelos déficits na interação social no 
desenvolvimento do repertório comportamental do indivíduo acometido por 
autismo. 
 
 

O pai adolescente 
 

Sechim, Talita; Fernando, Patrícia Martins; Ribeiro, Jeová do Nascimento; Freitas, Djalma F. 
(UNIANCHIETA) 

Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA)  
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é o período da vida 
compreendida entre os 10 e 19 anos. A literatura considera a adolescência como 
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um papel social onde jovens já podem, com grande capacidade, manipular o 
mundo dos conceitos abstratos. O período da adolescência apresenta-se como 
uma etapa conflituosa, o que influencia diretamente o funcionamento familiar, pois 
o adolescente necessita da orientação e da compreensão de sua família. A família 
sempre foi pensada como a instituição responsável por moldar os padrões de 
normas, regras de conduta e de relações sociais no indivíduo. Percebe-se que a 
estrutura família tem-se modificado, permitindo ao adolescente expor-se a um 
contingente extremamente vasto de estimulação. Desta forma, sugere-se que, 
neste novo momento em que a sociedade se encontra as oportunidades têm sido 
favoráveis para o surgimento e maximização de um novo pai: o pai adolescente. 
Por esta razão o presente estudo tem como objetivo investigar a percepção que o 
adolescente, que já é pai, tem de seu papel social e da influência da paternidade 
em sua vida. Para isto, foram entrevistados adolescentes, a partir da aplicação de 
um questionário estruturado. Este tema  é relevante  pois, a paternidade na 
adolescência  é uma preocupação na sociedade. Havendo poucas pesquisas a 
respeito, e sendo seu estudo o essencial para a análise do comportamento do 
adolescente pai, propomo-nos a investigar as multiplicidades de fatores envolvidos 
na paternidade adolescente, para que com isso se possa propor novos estudos na 
área da paternidade na adolescência. 
 
 

A atuação do psicólogo do trabalho na redução de ac identes  
numa indústria de refrigerantes 

 
Enoque Pereira de Assis (UNIANCHIETA)  

Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
Este projeto pretende mostrar a atuação do psicólogo organizacional ou do 
trabalho na redução de acidentes de trabalho numa indústria de fabricação de 
refrigerantes. Os acidentes de trabalho e doenças laborais são questões de grande 
relevância, pois geram grandes prejuízos, afetando toda a sociedade: as 
organizações, pela redução dos lucros financeiros e pela deteriorização de sua 
imagem; o governo pelo aumento os gastos com o auxílio-doença, aposentadorias 
por incapacidade permanente; e o colaborador que terá uma redução na sua 
renda. O objetivo do projeto será o de auxiliar o setor de Segurança do Trabalho, 
no sentido de criar uma cultura de prevenção e minimizar os acidentes de trabalho. 
Método: os participantes serão, aproximadamente, 200 colaboradores dos setores 
produtivos, em sua maioria, com função de ajudante geral de uma indústria de 
fabricação de refrigerantes, localizada na cidade de Caieiras-SP. Utilizaram-se os 
Comunicados de Acidentes de Trabalho-CAT no período de setembro/08 a 
fevereiro/09 e observações do operacional na área produtiva. Por meio de análises 
dos CAT, constatou-se que 70% dos acidentes ocorreram nos membros 
superiores. Baseados nesses dados, elaboraram-se um treinamento e um 
informativo para conscientização dos colaboradores. Com a implantação dos 
treinamentos, observou-se que não houve nenhum acidente de trabalho com os 
colaboradores treinados, envolvendo os membros superiores no período de março 
a agosto de 2009. 
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Teorias implícitas de inteligência em estudantes un iversitários 
 

Janete Aparecida da Silva Marini (UNIANCHIETA) 
 

A Psicologia cognitiva, com base na teoria do processamento da informação, tal 
como várias vertentes da Psicologia que argumentam as teorias implícitas de 
inteligência representam conjuntos de crenças, que podem ser apresentadas por 
cientistas,  professores, estudantes, ou seja, qualquer pessoa, acerca da natureza, 
do desenvolvimento e das implicações da inteligência, para as condutas dos 
indivíduos em diferentes situações e contextos.  As pesquisas apontam para a 
existência de duas concepções opostas acerca da natureza da inteligência – 
concepção incremental vs. concepção não-incremental. A concepção não 
incremental apóia-se na crença de que a inteligência é um traço fixo e estável, um 
conjunto de competências que o indivíduo dificilmente pode alterar ou controlar. A 
concepção incremental funda-se na crença de que a inteligência é um conjunto 
dinâmico de competências, susceptível de desenvolvimento através do 
investimento e do esforço pessoais. Considerando a escassez de estudos 
nacionais que investiguem as teorias implícitas de inteligência em estudantes 
universitários, foi realizado um estudo exploratório com 69 estudantes das áreas de 
exatas e humanas. Os resultados  foram discutidos à luz da literatura, tendo-se  em 
vista  contribuir para discussão e produção de conhecimentos nessa área. 
 

 
Prevalência de tentativa e ideação suicida entre os  pacientes do centro de 

psicologia aplicada do Centro Universitário Padre A nchieta 
 

Luciana Moreira Lourenço (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Lívia Márcia Batista Andrade (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
O suicídio apresenta-se de forma paradoxal em nossa sociedade. Apesar de sua 
magnitude global – estima-se que aproximadamente um milhão de pessoas 
cometem suicídio anualmente – de modo geral, quase não se fala sobre o assunto. 
Com um aumento de 60% nos índices de suicídio nas últimas cinco décadas, é um 
comportamento complexo e com determinações variáveis. Não há como definir a 
influência de fatores específicos, porém, alguns parecem correlacionar-se ao 
suicídio e são importantes na avaliação de pacientes. Grande parte do trabalho de 
prevenção do suicídio fundamenta-se na identificação de fatores de risco. A 
tentativa e a ideação suicida são indicadores importantes para o risco de suicídio. 
Uma caracterização atenta da parcela da população que manifesta tentativa e/ou 
ideação suicida pode revelar especificidades que refinem o potencial de 
diagnosticar e agir em tempo hábil. A presente pesquisa teve como objetivo 
verificar a prevalência de tentativa e ideação suicida entre os pacientes do Centro 
de Psicologia Aplicada – a clínica de Psicologia do Centro Universitário Padre 
Anchieta, no período de 2008 e 2009, que, por meio do programa de estágio 
supervisionado dos alunos, presta atendimento psicológico e psicopedagógico à 
população carente do município de Jundiaí e região. Os resultados apontam que 
6% e 13% da amostra (n=498) apresentaram tentativa e ideação suicida 
respectivamente. Os números coincidem com dados da literatura e indicam a 
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importância do conhecimento de estratégias preventivas e clínicas, envolvendo a 
identificação precoce do risco e a intervenção em crise. 
 
 

Projeto de Responsabilidade Social: Encontro na Mel hor Idade 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
A “Pastoral da Terceira Idade” de uma instituição de Jundiaí já comemorou seis 
anos de existência, graças ao empenho e dedicação de uma equipe de voluntários, 
unidos pelo mesmo ideal: proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas 
mais esquecidas pelo governo, famílias e sociedade – as pessoas de avançada 
idade. Neste projeto de responsabilidade social, ocorrem diversas atividades em 
encontros semanais, com determinados objetivos e finalidades e, há dois anos, foi 
solicitada a implantação de um encontro mensal com foco na melhoria do aspecto 
psicológico dos participantes, visto que grande parte encontrava-se desanimado 
em relação a sua vida. Vivemos num tempo onde, independente da idade ou grau 
de evolução, o ser humano tem sido pouco capaz de interferir no fluxo que vem do 
mundo, na compressão do tempo e espaço, na manipulação da mídia pelo “deus-
consumo”, no descarte de valores atemporais e éticos. De qualquer forma, pode 
aprender a se posicionar melhor frente a tantas “invasões”, a partir de suas 
escolhas e significados atribuídos às experiências e relações, alterando os 
impactos do mundo, expandindo sua vida e alegria de viver. Assim, foi criado o 
“Encontro na Melhor Idade”, objetivando resgatar experiências positivas já vividas, 
(re)significar dores mal resolvidas e desenvolver visões de futuro dentro de seus 
“projetos de vida”, pois “é melhor o impreciso que embala do que o certo que basta, 
pois o que basta acaba onde basta e onde acaba não basta, e nada que se pareça 
com isto devia ser o sentido da vida!” (Álvaro Campos). 
 
 

Melhorias da Supervisão de Estagiários de Recursos Humanos na 
Administração 

 
*Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 

 
Foi desenvolvido um abrangente estudo visando a possibilitar que um conjunto de 
concluintes do curso de Administração, do Centro Universitário Padre Anchieta, 
que optam por fazer estágio nas áreas de Recursos Humanos e Psicologia 
Organizacional, ampliem seus conhecimentos com relação às oportunidades de 
intervenção em diferentes tipos de contexto. Tal iniciativa foi desenvolvida em 
função da necessidade detectada pela docente-pesquisadora(*), quanto às 
dificuldades dos estudantes na aplicação das teorias aprendidas ao longo do curso. 
Por meio de pesquisas em diferentes fontes, inclusive em sites, de outras 
instituições, bem como por meio de contatos com empresas e profissionais que 
atuam na região, foram selecionadas algumas opções de temas de intervenção 
para facilitar a escolha dos estudantes, tais como: 1. Gestão dos Processos de 
Recursos Humanos; 2. Desenvolvimento da Empregabilidade (públicos 
específicos); 3. Projetos de Qualidade (pesquisa de clima organizacional; qualidade 
de vida; qualidade de atendimento; pesquisas de levantamento de sugestões no 
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ambiente organizacional etc.); 4. Desenvolvimento de Equipes (conhecimentos, 
habilidades, competências e valores); 5. Desenvolvimento de Lideranças (aspecto 
técnico, comportamental e/ou organizacional) entre outros. A partir da sugestão de 
algumas temáticas e do aconselhamento detalhado para o fortalecimento e 
aprimoramento da postura dos estagiários supervisionados, foi notável a melhoria 
da segurança dos mesmos, observada pelas suas comunicações, bem como pelos 
registros dos dados obtidos, pelas análises dos resultados, pelas listagens de 
percepções e conclusões, bem como pelas sugestões de melhorias apresentadas 
às organizações, independente de sua efetiva implementação. 
 
 

 
Aconselhamento Profissional e Desenvolvimento de Ta lentos 

 
Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 

 
Esta pesquisa teve por objetivo levantar as percepções de estudantes do ensino 
médio relacionadas aos seus objetivos profissionais futuros. A escolha profissional 
é um fato socialmente significativo, pois pode definir o futuro da pessoa, 
condicionando sua inserção social. Assim sendo, sempre é importante verificar 
como o jovem reflete sobre seu projeto profissional, buscando determinar a 
trajetória de sua futura relação produtiva com o mundo do trabalho, a fim de que 
possa efetuar uma escolha mais consciente e madura, podendo assumir uma 
profissão com maior responsabilidade e engajamento. Também é importante 
investigar tal questão, a fim de se verificar a necessidade da implantação 
específica de um processo de aconselhamento profissional que auxilie os 
estudantes quanto as suas escolhas e o desenvolvimento de seus talentos. Neste 
estudo foram pesquisados 56 estudantes que cursavam o último ano do ensino 
médio, de um colégio particular localizado em uma cidade do interior do estado de 
São Paulo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, 
contendo perguntas abertas, relativas ao projeto do futuro profissional dos 
estudantes. A aplicação foi feita pela própria pesquisadora no local de estudo dos 
sujeitos. Após a realização dessa coleta, os dados foram categorizados, 
analisados, descritos e interpretados, sendo seus resultados discutidos de acordo 
com os objetivos da pesquisa.  
 
 

Futuros Administradores e seu Planejamento de Futur o 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
Um projeto de vida profissional bem estruturado pode direcionar ações ao alcance 
de determinados objetivos, possibilitando a realização de desejos, sonhos, planos 
e aspirações. Tal prática é importante pela conscientização gerada quanto à 
responsabilidade do indivíduo por suas opções, escolhas e ações, podendo ampliar 
a previsibilidade dos resultados tão almejados. Neste contexto, foi desenvolvida 
uma pesquisa qualitativa, examinando a percepção de estudantes sobre seu 
projeto de vida profissional, a fim de discutir decorrências para sua formação. 
Participaram 422 sujeitos, homens e mulheres, dos cursos noturnos de 
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administração, de três instituições particulares, situadas em Jundiaí, Itatiba e 
Valinhos. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas, levantando 
percepções sobre seu projeto de vida profissional; os motivos de sua opção pelo 
curso e as expectativas sobre sua formação. Os dados obtidos foram 
categorizados, organizados em tabelas, interpretados com a análise de conteúdo e 
discutidos sob a luz de algumas teorias. Os resultados indicaram que os 
estudantes se direcionam não só por motivações pessoais, mas pelas 
possibilidades e condições de seu campo de atuação profissional. Sobre seu 
projeto de vida, guiam-se pela obtenção de poder e “status”, autonomia, 
segurança, auto-realização e qualificação profissional. Sobre suas expectativas 
quanto à formação, o foco foi sua capacitação para atuação em seu campo de 
trabalho, aspectos relacionados ao ingresso e possibilidades de ascensão.  

 
 

Programa Interdisciplinar de Desenvolvimento de Car reira 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
As universidades precisam, urgentemente, ampliar sua aproximação com a 
realidade do mercado de trabalho, identificando novas demandas, exigências e 
necessidades, a fim de que possam garantir, com eficácia, o desenvolvimento da 
capacitação para que seus educandos obtenham êxito em seu campo de atuação. 
Quanto melhor preparados, maiores chances terão de conquistar sua 
empregabilidade, já que vivemos num mundo de mudanças, que exige o 
desenvolvimento de novas e criativas posturas e competências. Neste contexto, foi 
elaborado e implantado um projeto de extensão denominado “Programa 
Interdisciplinar de Desenvolvimento de Carreira”, vinculado ao “Núcleo de 
Empregabilidade e Relações Empresariais” do UniAnchieta, propondo-se a 
desenvolver as atividades: 1.) Elaboração do Perfil Pessoal e Profissional dos 
participantes, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre suas 
potencialidades e talentos, podendo identificar e maximizar seus pontos fortes 
(diferenciais), assim como otimizar melhorias dos fatores que estejam em 
desacordo com seus objetivos e com as principais exigências de seu contexto 
profissional; 2.) Assessoria quanto ao “Desenvolvimento do Projeto de Vida 
Profissional” do estudante: atividade prática onde os participantes são orientados a 
refletir sobre seus sonhos, desejos, planos e necessidades, pessoais e 
profissionais, visando a construção de um modelo detalhado de ações e 
procedimentos para o alcance de seus objetivos de desenvolvimento de carreira; 
3.) “Oficinas de Aprendizagem” (módulos de treinamento prático), compostos pela 
carga horária de 2 a 3h, com temáticas variadas sobre assuntos comportamentais, 
sempre focando o “Desenvolvimento de Carreira” do estudante universitário ou 
egresso. Atividades diversificadas já foram desenvolvidas, com resultados positivos 
e promissores.  
 
 
 
 
 
 



 

48 

Carreira: múltiplas visões, faces e interfaces, sub jetivas percepções 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
O contexto atual determina a necessidade da formação de indivíduos preparados 
para assumir a responsabilidade por seu próprio aprendizado e desenvolvimento, 
se educando durante toda vida, prontos para trabalhar utilizando tecnologias e 
recursos cada vez mais avançados. As pessoas se educam e seu principal efeito é 
a mudança em seus conhecimentos, habilidades e competências. Em linhas gerais, 
quanto maior seu grau de escolarização, maior a possibilidade de desenvolvimento 
cognitivo, produtividade, renda, qualidade de vida e aproveitamento de 
oportunidades pessoais, sociais, políticas e profissionais. Assim, a elaboração de 
um projeto de vida pode ser de suma importância. Este trabalho de abordagem 
qualitativa analisa a percepção de universitários de Administração em relação ao 
seu processo de desenvolvimento de carreira, enfocando suas diversas fases. 
Pesquisa os motivos da escolha do curso, expectativas quanto à formação, olhares 
sobre as possíveis condições facilitadoras (oportunidades, fatores positivos, 
chances, facilidades, acertos, superações, forças) e obstáculos (barreiras, 
limitações, dificuldades, entraves, ameaças, medos, condições adversas, fatores 
negativos, impedimentos, fraquezas) para alcançar seus objetivos. Participaram 
estudantes do último semestre do noturno de Administração, de uma instituição 
superior particular, do interior do estado. Para a coleta de dados foi aplicado um 
questionário com perguntas abertas e para proceder sua análise, utilizou-se a 
metodologia de análise de conteúdo. Foi realizado um estudo aprofundado do teor 
das respostas para que os dados fossem compilados e categorizados de acordo 
com sua natureza, facilitando a compreensão de seus significados. Posteriormente, 
os mesmos foram organizados em tabelas, para serem descritos, interpretados e 
discutidos segundo diversas teorias. 
 
 

Desenvolvimento Pessoal e Qualidade no Trabalho 
 

Luciana Rodrigues Oliveira (UNIANCHIETA / UNICAMP) 
 
O foco deste projeto foi trazer estímulos, motivação, melhorias e renovação para o 
desempenho profissional de uma equipe de trabalho de uma instituição 
educacional de ensino superior. Dentre outros objetivos, foi focada a maximização 
das competências individuais, através da otimização dos trabalhos em grupo, da 
conscientização da importância do compromisso com a excelência dos serviços, 
além do empreendimento de novas práticas voltadas ao combate dos inúmeros 
desperdícios. Tais necessidades estavam alinhadas com a visão e os valores que 
foram determinados e normatizados junto ao grupo, resumidos nos itens: 1.) 
Comprometimento: respeito à diversidade; excelência de serviços e trabalho de 
equipe para alcance dos resultados; 2.) Competência: fazer o certo, na hora certa, 
do jeito certo; 3.) Cooperação: ideias e ideais compartilhados na comunidade 
institucional; 4.) Confiança: integridade e ética nos relacionamentos em geral; 5.) 
Comunicação: educada, clara, objetiva e livre de preconceitos; 6.) Criatividade: 
pesquisas e inovações sempre! Os resultados deste programa de desenvolvimento 
profissional apontaram para melhorias significativas nos seguintes aspectos 
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pesquisados junto às lideranças e clientela da instituição: problemas gerais de 
comportamento (fofocas, desentendimentos, mau humor, desunião, individualismo, 
orgulho, preguiça, impulsividade, falta de educação e desmotivação); problemas 
relativos ao cumprimento das normas (faltas, atrasos, utilização indevida de 
crachás e uniformes, uso inadequado de telefones e internet, “funcionários 
voadores”) e problemas relativos ao desempenho da função (desperdícios em 
geral, falta de capacitação, desconhecimento dos métodos de trabalho e falta de 
ética profissional). 
 
 
Análise do comportamento aplicada ao estudo da agre ssividade e controle da 

raiva em candidatos à obtenção do porte de arma de fogo 
 

Meire Matsuura; Sidinei Fernando Ferreira Rolim; Fernanda Croaro Fernandes; Tatiane 
Parreira Castro (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia – UNIANCHIETA)  
 
A violência tem sido apontada como uma das principais preocupações do povo 
brasileiro e um assunto que motiva debates sobre a posse de armas de fogo e seu 
impacto na violência. As opiniões se dividem entre os que defendem medidas mais 
rígidas para o porte de armas de fogo e aqueles que as tem como segurança e 
defesa pessoal. Dentre os autores que discutem o conceito de justiça, destacamos 
Skinner, que a conceitua como um equilíbrio entre os bens pessoais (interesse 
privados) e os bens dos outros (interesse público). De acordo com a lei 10.826/03, 
para obtenção de autorização para o registro e/ou porte de arma de fogo, os 
candidatos precisam passar por avaliação psicológica em clínicas credenciadas 
pela Polícia Federal. No presente trabalho, pretendemos analisar os parâmetros 
relacionados à agressividade e ao controle da raiva desses candidatos. A partir da 
análise dos dados desta pesquisa, podemos discutir sobre a necessidade de 
práticas culturais que promovam a sobrevivência dos indivíduos e das culturas e 
sugerir ações integradas entre as diversas áreas do conhecimento, com o objetivo 
de prevenção e diminuição dos riscos do uso indiscriminado das armas de fogo. 
 

 
Controle aversivo e vida cotidiana, segundo a análi se do comportamento 

 
Sidinei Fernando Ferreira Rolim; Meire Matsuura;  Tatiane P.Castro; Mariélen Denise Freitas; 

Caroline Gabriele Rodrigues Gonçalves; Thiago Leite; Cíntia Ana Matos (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Samanta Palmieri (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
A história da Humanidade mostra que ela foi construída pelo uso de poder e 
controle. Desde o início, povos mais poderosos têm utilizado reforço e punição, dos 
mais variados tipos, para controlar o comportamento dos grupos menos poderosos 
e mais destituídos. Por meio do método de levantamento bibliográfico, ponderamos 
sobre como somos controlados pelo mundo em que vivemos e raramente 
admitimos envolvimento no controle do comportamento de outrem, através do uso 
da força ou ameaça de força, questionáveis para o controlado e censuradas pela 
sociedade. O propósito presente trabalho detém-se no levantamento em contextos 
diferentes (laboratório, vida cotidiana e intervenção profissional) de estudos válidos 
sobre questão do controle aversivo. Consideramos como a punição costuma ser 



 

50 

amplamente aplicada como método de educação e correção no lar, no trânsito, na 
escola, no trabalho, etc., porém, na maioria das situações, sem produzir o efeito 
desejado, enumerando assim algumas características necessárias para sua 
efetividade. Torna-se evidente a necessidade de evitar o uso incompetente e 
irresponsável de procedimentos, visto que o uso deliberado de técnicas para mudar 
o comportamento, aversivas ou não, envolve sérias questões éticas que o 
profissional avalia a eficácia das mesmas e seus efeitos colaterais, tais como 
reações emocionais e tendência à agressão e à destruição, se possível dirigida à 
própria fonte da estimulação aversiva.  

 
 

Qualidade de Vida e Clima Organizacional em Colabor adores de um 
Condomínio Comercial 

 
Aline P. Zamboni; Letícia Ap. Botan; Mônica Campione; Volney Menegace (UNIANCHIETA) 

Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia – UNIANCHIETA)  
 
Os temas qualidade de vida no trabalho e pesquisa de clima são de suma 
importância para as organizações, tendo em vista a dificuldade das empresas em 
manter os colaboradores comprometidos, satisfeitos com o seu próprio trabalho e 
envolvidos com os objetivos e estratégias da organização. O presente estudo tem 
como objetivos investigar a percepção dos colaboradores sobre a qualidade de 
vida e o clima organizacional, e propor ações para criar um ambiente propício ao 
desenvolvimento do trabalho, favorecer a motivação na vida profissional e melhorar 
hábitos do dia a dia para refletir em uma melhor qualidade de vida. Os participantes 
foram 30 funcionários de um condomínio comercial localizado em uma cidade do 
interior do Estado de São Paulo. Para tal pesquisa foram utilizados dois 
questionários de múltipla escolha, sendo eles SF-36 e Pesquisa de Clima. Após a 
tabulação dos dados e análise dos resultados foi dado inicio a um programa de 
qualidade de vida através de palestras, abordando temas relacionados às 
dimensões da qualidade de vida ambiental, ocupacional, físico, intelectual, 
emocional, social e espiritual. Com os resultados das pesquisas pode-se perceber 
que a maior parte dos funcionários declarou estar satisfeito com o tipo de trabalho 
que realizam e com o ambiente de trabalho. Já com o desenvolvimento das 
palestras os participantes mostraram-se dispostos, interessados, motivados e 
satisfeitos, participando de forma adequada e proporcionando boas interações 
entre o grupo participante. As intervenções ainda estão em andamento e os 
resultados finais serão analisados após reaplicação dos instrumentos SF-36 e 
pesquisa de clima. 
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→ CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 
 

Estudo de Caso de uma Aplicação de Ambiente Virtual  de  
Ensino-Aprendizagem na Web (AVAs) 

 
Fabrício Modesto (UNICSUL – Universidade Cruzeiro do Sul) 

Orientador: Juliano Schimiguel (UNIANCHIETA) 
 
A sociedade em que se expande a inclusão digital pode utilizar desta ferramenta 
para apoio na aprendizagem, o ato de aprender precisa estar em meios que facilita 
sua concepção. As novas tecnologias da informação e da comunicação assumem, 
cada vez mais, um papel ativo na configuração das ecologias cognitivas. Elas 
facilitam experiências de aprendizagem complexas e cooperativas. Os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são espaços nos quais professores e alunos da 
Universidade e de instituições parceiras compartilham das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs), aliando-as ao processo de ensino-
aprendizagem e, por conseguinte, à Educação (AVA, 2008). A partir da experiência 
com ensino presencial, pode-se buscar transpor conteúdos e metodologias para o 
ensino baseado na internet, explorando características positivas do ensino a 
distância: possibilidade de flexibilizar o tempo e o espaço onde se desenvolvem as 
atividades didáticas, de respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, de 
acompanhar e registrar processos individuais de desenvolvimento, de compartilhar 
conhecimento de forma ampla, etc.  Este trabalho tem como objetivos: 1) Propiciar 
que o intercâmbio entre a aplicação e o banco de dados seja mais leve e eficiente; 
b) Desenvolver uma ferramenta para o ambiente virtual, para importar informações 
de sistemas externos; c) Colaborar com os alunos e universidades, no 
compartilhamento das informações. 
Metodologia: 
- MySql: trata-se de um SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados.  
- Macromedia Dreamweaver: é uma ferramenta para criação de aplicativos WEB. 
- NetBeans: trata-se de uma ferramenta para desenvolvimento do código do 
sistema. 
 
 

Protótipo para Resolução e Compreensão de Problemas  no  
Ensino da Matemática 

 
Ricardo Dourado de Souza (UNICSUL – Universidade Cruzeiro do Sul) 

Orientador: Juliano Schimiguel (UNIANCHIETA / UNICSUL) 
 

Entre os deveres mais importantes do professor em sala de aula está o de ser 
mediador entre o conhecimento e o aluno. Atualmente, os professores estão mais 
para transmissores de conhecimento do que para mediadores. Buscamos na 
Metodologia de Resolução de Problemas, uma alternativa para nos auxiliar nestas 
dificuldades, pois a solução de problemas é uma das maneiras mais acessíveis de 
fazer o educando aprender a aprender. Na maioria dos casos, o problema na 
compreensão das questões acontece na matemática, onde muitos educandos 
aprendem somente a execução das operações matemáticas, alterando valores de 
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fórmulas, sendo que deveriam entender a sua real utilização em sua vida pessoal e 
profissional. A habilidade e a capacidade de resolver problemas são consideradas 
uma competência essencial segundo os PCNEM, e deve ser trabalhada nas 
escolas de Ensino Fundamental e Médio. No entanto, observamos que nas escolas 
este tema é esquecido ou relegado a segundo plano, em geral pelo 
desconhecimento dos professores de estratégias para desenvolver tal habilidade. 
Este trabalho tem como objetivo promover a utilização da Metodologia de 
Resolução de Problemas em sala de aula, buscando assim, definir claramente o 
problema e reconhecer sua importância, investigar as características específicas 
do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. Através destes 
dados, desenvolver um sistema para facilitar o entendimento dos educandos de 
forma fácil e direta, fazendo com que ele aplique o que aprendeu. 
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COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 
 

 
→ CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS ECONÔMICAS E CON TÁBEIS 
 
 

Mulheres chefes de família: uma análise da década d e 90 
 

Beatriz Lopes (UNIANCHIETA) 
Orientador: Paulo Daniel e Silva (Ciências Econômicas – UNIANCHIETA) 

 
Nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 90, observamos um 
aumento considerável da participação da mulher no mercado de trabalho. Em 
contrapartida, os rendimentos mostraram resultados contrários. As transformações 
do mercado de trabalho são, em grande parte, resultados de uma série de 
mudanças sociais, demográficas, culturais, políticas e econômicas, indicadas pelas 
quedas nas taxas de fecundidade, envelhecimento da população, o aumento de 
mulheres chefes de família, o aumento do nível  de  escolaridade,  
redemocratização do país e os novos papéis da mulher no mercado de trabalho. 
Porém, ainda há um ponto importante com relação ao trabalho feminino: as 
atividades domésticas realizadas pelas donas de casa são consideradas 
inatividades econômicas. As desigualdades sofridas pela mulher no mercado de 
trabalho podem ser um reflexo do modo de vida em seus domicílios, principalmente 
das chefes de família. Muitas das transformações ocorridas nos últimos tempos 
podem ter refletido de maneira negativa na formação familiar, onde a perda do 
emprego e outros fatores fizeram com que a família buscasse outras alternativas 
para o sustento familiar. É daí que surgiram a maioria das chefes de família. A 
renda familiar está diretamente relacionada às taxas de desemprego. As maiores 
taxas de desemprego e os menores salários pertencem às chefes mulheres. Nos 
lares chefiados por mulheres, na maioria das vezes, elas não podem contar com 
um cônjuge nem com outra ajuda; são elas as únicas responsáveis pelo sustento 
da família. 
 
 

“Globalização” e capitalismo monopolista dependente  no Brasil 
 

Cristiano Monteiro da Silva (Ciências Econômicas - UNIANCHIETA) 
  
A partir da crise do “Boom do Pós Guerra”, o grupo dominante dos países centrais 
passou a enfrentar muitas contradições no plano das relações internacionais, 
inclusive na acumulação de riqueza. As eleições de Ronald Reagan (1980), nos 
Estados Unidos, e de Margaret Thatcher (1979), na Inglaterra, marcaram o início 
de uma nova estratégia política. A “globalização” do capital financeiro provocou 
mudanças na ordem econômica, social, política e ideológica, em vários cantos do 
mundo. O neoliberalismo apareceu como síntese dessas relações. No caso 
brasileiro, a “globalização” do capital financeiro ocorrida nos últimos anos provocou 
um amplo processo de centralização de capitais. Noutras palavras, fusões e 
aquisições de empresas. Em termos estritamente econômicos, nota-se que não 
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houve um crescimento substancial da taxa de investimento (IEDI, 2009). Aqui se 
formula a hipótese de que a economia brasileira vive uma situação estrutural de 
capitalismo monopolista dependente, onde a centralização de capitais 
complementa a obra da acumulação capitalista. O capitalismo mundial vive sob 
novas condições estruturais. A análise da mencionada internacionalização do 
capital financeiro e da condição de capitalista monopolista dependente da 
economia brasileira é um caminho fecundo para a atualização de muitas teorias a 
respeito do desenvolvimento capitalista.   
 

 
A Crise Orgânica do Partido Comunista Brasileiro (P CB)  

e o declínio do "socialismo real" 
 

Paulo Moraes Taffarello (UNIANCHIETA) 
 
Desde o início dos anos 80, a crise do chamado "socialismo real" era um fato 
evidente. A relativa estagnação econômica e os investimentos massivos na 
indústria bélica, a ampliação da contestação nos países do leste-europeu, dentre 
outros, eram sintomas da crise de hegemonia da burocracia socialista, que tentou 
uma última cartada com a Perestroika. A crise iniciada na Europa oriental, que tem 
como marco simbólico a queda do muro de Berlim, culminou com a desintegração 
da União Soviética. Visceralmente ligados à URSS, os partidos comunistas de todo 
o mundo sentiram o impacto dessa crise terminal. O Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), que assistia à saída de Luis Carlos Prestes do partido, também sentiu a 
crise e foi diretamente envolvido por ela, sendo que, em 1992, no seu X 
Congresso, consumou a sua própria derrocada. A ideia deste projeto é analisar 
como o PCB entra em crise no contexto de suas interpretações ilusórias das 
relações internacionais, deixando sua legitimidade minada, tendo em vista a queda 
do sistema socialista adotado na URSS e na Europa Oriental. 
 
 
→ CURSO DE BIOLOGIA 

 
 

Entomologia forense e a diversidade de dípteros em Jundiaí/SP 
 

Ana Luiza Serra de Freitas Martins (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Luciana Urbano dos Santos (Biologia – UNIANCHIETA) 

 
A Entomologia Forense é a ciência que aplica o estudo dos insetos e outros 
artrópodes a procedimentos legais. Um entomologista forense pode determinar o 
tempo exato da morte, verificando apenas o estágio de vida dos insetos 
encontrados no cadáver: ovo, larva e pupa. A estimativa do intervalo de morte 
depende também de informações sobre o desenvolvimento pós-embrionário de 
determinadas espécies de moscas. Os estudos realizados sobre biologia e ciclo de 
vida de insetos de interesse forense são principalmente de dípteros das famílias 
Calliphoridae, Muscidae, Sarcophagidae, Stratyomidae, Syrphidae, Tephritidae, 
Cuterebridae, Gasterophilidae, Oestridae. Os insetos mais valiosos para a 
entomologia forense são as espécies da família Calliphoridae, popularmente 
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conhecidas por varejeiras, pois são geralmente as primeiras a colonizar um corpo 
após a morte, muitas vezes num espaço de horas. Informações detalhadas sobre o 
ciclo de vida dos insetos necrofílicos e tempo de desenvolvimento, desde a 
oviposição até a emergência do adulto (correlacionados a fatores abióticos 
bióticos), são essenciais para o conhecimento da biologia e ecologia destes insetos 
decompositores e posterior embasamento de avaliação pós morte, por esta 
metodologia. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação das larvas de 
dípteros, presentes em órgãos específicos de alguns animais, como bovinos, aves 
e peixes em decomposição para conhecimento das espécies de dípteros 
decompositores presentes na região de Jundiaí. 
 
 

Avaliação da contaminação por coliformes fecais em alfaces hidropônica e 
convencional comercializadas na cidade de Jundiaí –  SP 

 
Aldenes Vieira; Augusto Moreno (UNIANCHIETA) 

Orientador: Sérgio Hayato Seike (Biologia - UNIANCHIETA) 
Coorientador: Ricardo Henri Rodrigues Destéfano (Biologia - UNIANCHIETA) 

 
A alface é uma das hortaliças de maior consumo no Brasil, sendo cultivada de três 
formas: convencional, hidropônica e orgânica. Devido à crescente demanda dessa 
hortaliça, sua produção vem crescendo muito nos últimos anos. A alface 
convencional e orgânica, irrigadas com água de diferentes origens, podem servir 
de veículo de doenças de origem fecal. As contaminações por coliformes fecais 
são indicadoras das condições de higiene dos alimentos. Entre os grupos fecais 
está a Escherichia coli um grupo de maior risco à saúde humana, com habitat no 
trato intestinal do homem e animais, com os sintomas de diarréia e outros de maior 
gravidade, dependendo da linhagem. Este trabalho avaliou a contaminação 
microbiológica por E. coli em alfaces hidropônicas e convencionais, 
comercializadas em hipermercados e feiras livres, em três estabelecimentos 
diferentes, sendo dois hipermercados e uma feira livre, onde foram coletados seis 
pés de alfaces, três de cultivo hidropônico e três convencional. Nas de cultivo 
convencional, dos hipermercados A e B, respectivamente observou-se 
contaminação de 100 e 67%, e também 67% nas comercializadas em feira livre. 
Nas de cultivo hidropônico dos hipermercados A e B, e de feira livre, as 
contaminações foram respectivamente, 100, 33 e 0 (zero) %, indicando a não 
contaminação da alface oriunda de cultivo hidropônico comercializada em feira 
livre. Entre as amostras analisadas, em 61% delas detectou-se a contaminação por 
coliformes fecais (E. coli). Somente as alfaces hidropônicas de feiras livres não 
apresentaram contaminação por E. coli., sendo preocupante do ponto de vista de 
saúde pública. 
 
 

Percurso: a gênese e os primeiros passos de um grup o de estudos 
 

Elaine Aparecida Barreto Gomes de Lima; Wanderley Carvalho (UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho relata a trajetória do recém instituído Grupo de Estudos “Percurso”, 
organizado pelos autores com o objetivo de realizar estudos de aprofundamento 
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sobre os contextos de aquisição e produção de conhecimento a partir dos diversos 
aspectos que os definem. Tais estudos têm o propósito de fomentar projetos de 
pesquisa para Iniciação Científica e futuras publicações decorrentes dessa 
atividade. Há algum tempo, temos dialogado sobre esse desejo latente de 
organizar um grupo com alunos de diferentes cursos de graduação, a fim de que 
fossem desenvolvidos estudos voltados à pesquisa sobre a construção do 
conhecimento em diferentes contextos, entre eles as imagens e a cidade. A 
experiência estética e o estudo das diferentes linguagens, aliados a diálogos entre 
as diversas áreas do conhecimento, são as bases que, esperamos, darão suporte 
para a análise das situações investigadas. Acreditamos que a experiência em 
participar de um grupo dessa natureza levará os alunos a se envolverem em 
projetos de Iniciação Científica, além de colaborar para um maior envolvimento dos 
mesmos na vida acadêmica. 
 
 

Especificidade de parasitóides (Diptera: phoridae) a formiga “lava-pés” 
(Hymenoptera: formicidae) 

 
Santos, T. M.; Brito, M. F.; Nascimento, S. A.  

Orientador: Sérgio Hayato Seike (Biologia - UNIANCHIETA) 
 
A ineficácia de agentes químicos no combate à formiga lava-pé Solenopsis invicta 
tem levado pesquisadores a buscarem no controle biológico uma possível solução 
ao desequilíbrio ecológico causado por esta espécie nos Estados Unidos. Um 
promissor inimigo natural dessa formiga são moscas parasitóides pertencentes à 
família Phoridae (doravente forídeos). O objetivo do presente estudo foi averiguar a 
especificidade desses forídeos. Expusemos uma colônia de S. invicta e uma de S. 
saevissima, confinadas em caixas plásticas, em uma área de Campinas, local de 
ocorrência de S. invicta e espécies de forídeos a ela associadas. As exposições 
foram sequenciais, portanto em sistema sem escolha. Os forídeos atraídos às 
formigas nas caixas foram coletados com frasco aspirador e identificados. A título 
de controle, repetimos o experimento em área de ocorrência de S. saevissima e 
forídeos associados, na Serra do Japi. O baixo número de parasitóides registrado 
no local de Campinas durante o período de estudo impediu a análise conclusiva de 
suas especificidades. Contudo, no experimento controle realizado na Serra do Japi, 
foi possível averiguar que Pseudacteon wasmanni, espécie de forídeo, inicialmente 
citada como associada à S. saevissima, apresenta preferência significativa por esta 
formiga (média±e.p.=6,2502,128), mas, é também atraída a S. invicta 
(média±e.p.=1,125±0,398) (t pareado=2,720; p=0,030; n=8). Essa informação é 
relevante na medida em que S. saevissima, por ser assemelhada à S. invicta, 
possui potencial para se tornar uma praga severa mas, apesar disso, pouco se 
conhece sobre a especificidade de seus forídeos. 
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→ CURSO DE DIREITO 
 
 

Os limites do poder de polícia sanitária 
 

Clóvis Arnaldo Sproesser (UNIANCHIETA) 
 
Tratamos de conceitos de direito, direito e justiça, direito e ética, direito e bem 
comum, direito administrativo; abordamos o conceito de estado, governo e 
administração pública e os princípios da administração pública; abordamos o poder 
de polícia, com suas características e sanções, os direitos e garantias 
constitucionais que interferem no poder de polícia sanitária, saúde na constituição 
federal, competência material do poder de polícia sanitária e os agentes 
competentes para exercer o poder de polícia sanitária. Este trabalho visa informar 
os profissionais de saúde, integrantes de equipes investidas no poder de polícia 
sanitária, restringiu-se ao âmbito do Sistema Único de Saúde, afeto exclusivamente 
à saúde humana, não abrangendo a sanidade vegetal e a sanidade animal, 
portanto nos limitamos ao poder de polícia sanitária destinado aos animais 
humanos. Os conceitos de direito são básicos, embora tenhamos buscado autores 
além dos consagrados para melhor elucidar os embates diuturnos dos operadores 
do poder de polícia sanitária. 

 
 

Contrato de trabalho do atleta profissional de fute bol 
 

Edmilson Anzelotti Zen (UNIANCHIETA) 
Orientador: Paulo Eduardo Vieira de Oliveira (Direito – UNIANCHIETA)                                 

 
O presente trabalho teve como objetivo precípuo, estabelecer e esclarecer as 
principais dúvidas e particularidades existentes no contrato de trabalho do atleta 
profissional de futebol. Ressaltou a estreita ligação entre o Direito do Trabalho e o 
Direito Desportivo, que a cada dia ganha mais espaço no cenário jurídico nacional. 
O Brasil, por ser considerado o país do futebol, e, por conseguinte, esse ser o 
esporte que encanta centenas de milhares de cidadãos brasileiros, deve dar maior 
enfoque aos aspectos trabalhistas que margeiam as relações jurídicas profissionais 
dos atletas de futebol. Salientou-se que o Direito Desportivo encontra respaldo na 
Constituição Federal do Brasil de 1988 e, portanto, é um direito constitucional 
abrangente a todos, sem exceção. Este tema buscou ressaltar a história e a 
crescente profissionalização do desporto no país e a necessidade eminente de 
uma regularização mais pertinente para os atletas profissionais. Não se pode 
olvidar que o futebol, em sua característica básica, foi criado para ser praticado 
como forma de “diversão”, mas que, ao se expandir, tomou novos rumos e agora, é 
tido como profissão de muitos. Portanto, o tema visou enfocar as peculiaridades 
trazidas por legislações específicas e ainda, mencionar as normas celetistas 
aplicadas ao contrato de trabalho destes “empregados” especiais. Assim sendo, 
foram mencionadas todas as questões trabalhistas que envolvem os profissionais 
deste esporte, ressaltando ainda mais as semelhanças e diferenças do contrato de 
trabalho puramente celetista para com o contrato de trabalho específico dos atletas 
profissionais de futebol. 
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Os fatores psicológicos e penais da pedofilia 
 

José Antonio Seabra da Costa (UNIANCHIETA) 
Orientador: Glauco Barsalini (Direito – UNIANCHIETA) 

 
A apresentação do trabalho visa contribuir com a melhor compreensão da pedofilia, 
abordando os fatores penais e psicológicos, que envolvem esse tema tão discutido 
atualmente. A pedofilia é considerada por especialistas, como uma parafilia, ou 
seja, um transtorno de preferência sexual, cujo assunto é pouco analisado de 
forma coerente, levando-se em conta os fatores que o envolvem e as 
consequências jurídicas dele advindas. O portador do transtorno, assim 
considerado, além de penalizado pela justiça, tem que lidar com o estigma de 
“pedófilo” e com as consequências que resultam deste rótulo.  Desde o momento 
que chegam aos presídios, são incluídos no grupo de pessoas que cometem 
crimes sexuais vivendo marginalizados, isolados como forma de garantir a própria 
segurança. Também são submetidos a um “código de conduta” instituído pelos 
próprios detentos: todos que cometem crimes sexuais costumam ser estuprados ou 
até mortos como forma de punição. Além de desenvolver autocontrole sobre seus 
desejos e fantasias sexuais, estas pessoas são alvos de desprezo e ainda 
deparam-se com discussões infundadas e entraves na sua ressocialização. Na 
legislação penal brasileira, não encontramos um tipo penal específico que descreva 
esse ato, pois a pedofilia é espécie do gênero de crimes sexuais, os quais são 
tratados por Decreto-Lei de 1941; Lei de 1954 e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei nº. 8.069/90, e por final, as recentes alterações através da Lei 
12.015 de 07 de agosto de 2009, diploma que versa sobre os “crimes contra a 
dignidade sexual”. A pedofilia é um fenômeno de preocupação comentado em todo 
o mundo, sendo veiculado por vários meios de comunicação de forma 
tecnicamente indevida, com informações baseadas no “senso comum” e, ainda, 
sobre o entrave do judiciário que ainda  não consegue dispor de mecanismos 
jurídicos adequados conforme previstos nos artigos 99; 100 e 101 da Lei de 
Execução Penal nº. 7.210, de 11 de julho de 1984, já que esse tipo de delito não 
envolve somente questões sociais, mas também a violação dos direitos humanos. 
 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

José Wanderlito Venuto Vieira (Direito - UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho tem o objetivo de tecer alguns comentários sobre as leis protetivas 
menoristas. Apresentaremos as principais Leis internacionais, sobretudo os 
Princípios adotados pela ONU para a proteção dos Direitos das Crianças.  O maior 
destaque será a legislação brasileira, dentre elas o Código de Menores de 1.927, o 
Código de Menores de 1979 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Criança 
carente no Brasil, sempre esteve à margem do Estado. Mesmo com todas as 
legislações sobre o tema, a infância no nosso país é cercada por desrespeito e 
afronta aos direitos mais básicos, o que torna cada vez mais importante a 
divulgação dos seus direitos. É com este objetivo, que será trabalhado o assunto, 
divulgando nas escolas e mostrando que o dever do Estado é proteger e não dar 
esmolas, que a construção da cidadania é feita com respeito e educação. 
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Filhos condenados de mães encarceradas 
 

Maria do Carmo Baldoqui de Queiroz (UNIANCHIETA) 
Orientador: Claudinei Coletti (Direito – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho, que inclui pesquisa de campo, destina-se a discorrer sobre a 
condição de vida dos filhos das mulheres encarceradas, buscando foco nos 
reflexos que tal situação lhes proporciona para seu futuro. Objetivou-se demonstrar 
o dilema quando mãe e filho, ainda bebê, são separados “pelas grades”, bem 
como, o estigma sofrido pelos filhos quando em convívio social em razão de suas 
mães terem sido ou estão encarceradas. Assim, o trabalho trata da problemática 
vivida nos dias atuais pelos filhos que acabam por ser apenados duplamente: 
primeiro pelo Poder Público, uma vez que, não respeita o direito da criança e 
segundo pela sociedade que considera a criminalidade um fator congênito. 
 
 

A co-culpabilidade como atenuante do artigo 66 do C ódigo Penal 
 

Marina Zanotello (Escola Paulista de Direito) 
 
A teoria finalista da ação compreende a culpabilidade como juízo de 
reprovabilidade social da conduta típica e ilícita do agente, verdadeiro juízo de 
valor, de censura à conduta do agente, como fenômeno exclusivamente normativo, 
sem influência dos conceitos subjetivos de dolo ou culpa. Assim, a culpabilidade é 
considerada também como elemento de determinação ou de medição da pena, 
consoante denota o artigo 59 do Código Penal. A co-culpabilidade coloca 
sociedade e Estado para dividir a culpabilidade com o indivíduo infrator, pois a 
Constituição Federal impõe como dever do Estado proporcionar condições dignas 
de desenvolvimento para todos os cidadãos (artigo 6º CF/88) e como dever da 
sociedade a solidariedade (artigo 3º incisos I, III e IV CF/88), mas nem sempre 
essas obrigações constitucionais são satisfeitas, culminando em exclusão social. 
Ao dizer que o juiz deve analisar a “culpabilidade”, os “antecedentes”, a “conduta 
social” e a “personalidade do agente”, o artigo 59 do Código Penal afirma a 
importância única que esses fatores desencadeiam para a formação do juízo de 
reprovabilidade do agente. O artigo 66 do Código Penal possibilita atenuar a pena 
em face de circunstância relevante anterior ao crime, ainda que não prevista em lei. 
Defendemos ser possível a atenuação da pena de um indivíduo que nasceu e se 
desenvolveu em condições de nítido desrespeito aos seus direitos sociais, sendo a 
referida omissão estatal a “circunstância relevante anterior ao crime” e a forma de 
coibir a reiteração da conduta omissiva do Estado é limitando o “jus puniendi”. 
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A Lei de Modernização Portuária e seu Contexto Soci al 
 

Milena Jacobsen Pelizari Pinto (UNIANCHIETA) 
Orientador: Claudinei Coletti (Direito – UNIANCHIETA) 

 
A pesquisa aborda o contexto social em que a Lei de Modernização Portuária foi 
promulgada, bem como suas principais consequências sociais. Com o objetivo de 
estudar se a criação de leis é suficiente para suprir a defasagem portuária do país, 
estuda-se os portos e a sociedade como um todo, pois a questão portuária interfere 
diretamente na economia. Atualmente, apesar da globalização, o desemprego 
persiste, já que nos portos, além das estruturas tecnológicas e da unitização de 
cargas, os grandes armazéns utilizam grandes áreas, o que diminui as chances de 
novas oportunidades de emprego. A Lei 8.630/93 criou o Órgão Gestor de Mão-de-
Obra, que busca por uma formação multifuncional dos trabalhadores, e fez com 
que os Sindicatos perdessem sua representatividade. Também definiu a 
Autoridade Portuária, para fiscalizar o trabalho dos operadores portuários, e o 
Conselho de Autoridade Portuária para promover uma otimização dos portos e de 
suas instalações. Na década de 90, sob a prática do neoliberalismo e sua tão 
apregoada “não intervenção estatal nas relações de comércio”, surgiram as 
privatizações e suas controversas consequências. Assim, é promovida a 
transferência ao setor privado das operações portuárias, apesar da 
responsabilidade permanecer sendo da União, como previsto na Constituição 
Federal. No entanto, os problemas portuários não se restringem à aplicação de 
uma nova lei, envolvendo outras questões, tais como política, cultura, e 
investimentos financeiros de grande volume. Depois de mais de 15 anos, estuda-se 
se a dita lei alcançou seus objetivos, pois fora criada para uma melhor adequação 
dos portos às exigências internacionais. 
 

 
A Revolução de 64, a legislação revolucionária e os  direitos humanos 

 
Paulo Eduardo Moretti (UNIANCHIETA) 

Orientador: Antonio Carlos Malheiros (Direito – UNIANCHIETA) 
 
O presente trabalho, dividido em três partes principais, teve como objetivo 
compreender a relação entre a Revolução de 1964, a legislação revolucionária e os 
direitos humanos. Para tanto, na primeira parte do estudo apresentamos os 
motivos, objetivos e autores do movimento cívico militar de 31 de março de 1964, 
suas raízes históricas, seus comandantes, em chefe, seus governos 
revolucionários, suas principais obras, seus inimigos, seus heróis e seus vilões. Ao 
analisarmos, na segunda parte da monografia, os principais diplomas jurídicos que 
formaram o alicerce do arcabouço jurídico que sustentou o edifício revolucionário, 
foi possível identificar dezessete atos institucionais, sendo o primeiro ainda em 
1964 e o último em 1969, duas Constituições, a de 1967 e a de 1969, duas leis de 
segurança nacional, de 1969 e de 1983, bem como o decreto-lei 477/69. 
Finalmente, na terceira parte do estudo, analisamos a necessidade que o governo 
teve, diante da escalada terrorista, de implantar um estado policial com a criação 
ou remodelação de órgãos de informações, contra informações e repressão policial 
aos atos terroristas e de banditismo cometidos pelas organizações marxistas-
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leninistas, órgãos esses conhecidos pelas siglas DOI-CODI, DOPS, CENIMAR, 
CIE, CISA, SNI, ESG e ESNI. Nesse momento, analisamos também as 
consequências da atuação desses órgãos nos direitos humanos. Importa destacar 
que a perspectiva histórica adotada no trabalho, um trabalho eminentemente 
jurídico, justifica-se pela própria especificidade do tema e, também, pela 
necessidade de demonstrar o clima existente, aos menos familiarizados com o 
assunto, a época dos fatos, bem como o entendimento das circunstâncias em que 
decisões difíceis, graves e, muitas vezes, impopulares, foram tomadas pelos 
governos da Revolução.  
 
 
→ CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

Educação Física, terceira idade e corporeidade 
 

Gisele Piva (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Nara Rejane Cruz de Oliveira (Educação Física – UNIANCHIETA) 

 
Na história da sociedade, nunca o corpo esteve tão em destaque como na 
atualidade. Entretanto, é perceptível que as concepções veiculadas sobre o corpo, 
de maneira geral, centram-se na superficialidade, relacionando-o a uma máquina 
movida apenas por reações fisiológicas, desconsiderando sua totalidade e 
complexidade. No que se refere à terceira idade, compreende-se a mesma como 
uma das etapas do processo de desenvolvimento humano, logo, repleta também 
de transformações estabelecidas com o corpo, através do corpo. Por isso a 
importância e relevância de discutir a corporeidade, na busca de superar visões 
fragmentadas sobre o corpo, visto que, o mesmo é na realidade a nossa história e 
a manifestação do que somos. Nessa perspectiva, o problema investigado por essa 
pesquisa é: Quais as possíveis contribuições da Educação Física para a terceira 
idade, no que se refere à sua corporeidade? A investigação é qualitativa, por meio 
de pesquisa bibliográfica. O principal objetivo é apontar as possíveis contribuições 
da Educação Física para a terceira idade, enfatizando a corporeidade do idoso, 
destituída de preconceitos historicamente gestados que inferiorizam essa fase da 
vida, a partir de uma visão de ser frágil e debilitado, desconsiderando suas 
inúmeras aprendizagens e possibilidades corporais. 
 
 

O ensino da natação como conteúdo da educação físic a escolar 
 

Andréia de Freitas (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Greice Kelly de Oliveira (Educação Física - UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho, caracterizado como pesquisa bibliográfica, tem por objetivo estudar 
a viabilidade e a relevância da proposição do desenvolvimento de aulas de natação 
pautadas em princípios como os da aprendizagem significativa, da 
contextualização e diversificação do conteúdo tradicional e da transposição 
didática, em aulas de Educação Física escolar. Tais princípios envolvem não só 
transcender o simples ensino dos quatro estilos de nados e a inclusão de diversas 
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atividades aquáticas, como a consideração do contexto de ensino e das 
possibilidades de transformação da realidade no que se refere à temática 
“atividades aquáticas”. Portanto, a natação em si deixa de ser o objetivo exclusivo 
e passa a ser um objeto de conhecimento multifacetado envolvido por uma 
metodologia que privilegia o conhecimento tácito dos alunos e a capacidade destes 
de construir conhecimentos e não apenas a assimilá-los de maneira passiva. Para 
tanto, questões essenciais como “Por que ensinar? O que ensinar? e Como 
ensinar?” são revisitadas e respondidas a partir de uma perspectiva que vai de 
encontro a um trabalho tecnicista, ou seja, que coloca o aluno como sujeito 
corresponsável pela apropriação e desenvolvimento de técnicas corporais e da 
análise e contextualização destas. Assim, a natação enquanto um dos conteúdos 
das aulas de Educação Física passa a ser considerada de maneira diferenciada 
daquela que visa apenas o ensino de técnicas e estilos do nadar, tratando-se, 
portanto, de uma mudança não só da perspectiva de ensino da natação, mas da 
concepção de educar. 
 
 

Esportes coletivos: a superação da esportivização n as aulas de educação 
física escolar 

 
Helder de Lima (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Diná Teresa Ramos de Oliveira (Educação Física – UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho discute o ensino das modalidades coletivas esportivas (futsal, 
handebol, basquetebol, vôlei etc.) nas aulas de educação física. A forma com que 
este ensino acontece é, segundo nossos estudos, marcado pela lógica do Esporte 
de Alto Rendimento e da esportivização das práticas corporais, focando o ensino 
na repetição exaustiva dos gestos técnicos específicos, valorizando a competição 
(vitória versus derrota). Esta forma de ensino das modalidades coletivas gera uma 
série de consequências e uma delas é o afastamento de muitos alunos da prática 
esportiva. A partir de uma revisão bibliográfica encontramos uma perspectiva 
superadora para esta forma de ensino. Os autores estudados afirmam que é 
necessário o desenvolvimento de uma pedagogia para os esportes coletivos que 
privilegie a autonomia dos alunos, promova desafios que levem a aprendizagem da 
dinâmica das modalidades, solicite os poderes decisórios dos alunos, leve-os a 
compreender as razões de fazer determinados movimentos, ao invés da repetição 
isolada de gestos esportivos pré determinados, e preocupe-se com as 
possibilidades de fruir as práticas esportivas da melhor maneira possível. Dessa 
forma, a educação física busca atingir a participação de todos os alunos, tanto os 
mais, quanto os menos habilidosos; promover o resgate dos valores coletivos 
sobre os individuais; valorizar a formação de alunos críticos, criativos e reflexivos. 
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Capoeira na Educação Física Escolar 
 

José Luiz Sabatine (UNIANCHIETA) 
Orientador: Sandro Rodrigues dos Santos (Educação Física – UNIANCHIETA)  

Coorientadora: Nara Rejane Cruz de Oliveira (Educação Física – UNIANCHIETA)  
 
A proposta curricular de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo inclui a capoeira como conteúdo, no primeiro semestre das oitavas 
séries do ensino fundamental. Entretanto, observa-se que este conteúdo, de 
grande relevância, especialmente por contextualizar elementos da cultura nacional, 
não tem sido aplicado, ou quando aplicado, desenvolvido muito aquém do que se 
poderia. Neste sentido, a seguinte questão norteou este estudo: Quais as 
dificuldades encontradas por professores de Educação Física para desenvolver o 
conteúdo de capoeira na escola? De acordo com a problemática apresentada, a 
referente pesquisa objetivou-se identificar as principais dificuldades encontradas 
pelos professores. O estudo iniciou-se com uma pesquisa exploratória de revisão 
bibliográfica abordando os aportes teóricos da capoeira, (origem, história e 
filosofia), além do seu conteúdo na educação física escolar. Em seguida foi 
realizada uma pesquisa descritiva qualitativa por meio de um questionário com 
perguntas abertas a sete professores do ensino fundamental da cidade de Jundiaí. 
Os dados preliminares confirmam a hipótese de dificuldades em exercer o 
referente conteúdo na escola. Os relatos indicam relativa insegurança, 
principalmente em relação aos aspectos técnicos da modalidade, muitas vezes 
mascarados como problemas de estrutura física, da coordenação da escola ou 
mesmo da Secretaria de Educação do Estado. A partir dos resultados deste estudo 
pode-se questionar se estas dificuldades não têm relação direta com a formação 
dos profissionais em Educação Física. 
 
 

Naturalização do Social, Racismo e Educação Física Escolar 
Uma aproximação 

 
Pepita Saloti Polido (UNIANCHIETA) 

Orientador: Adriano Mastrorosa (Educação Física - UNIANCHIETA) 
 

Acreditamos que existe a necessidade de discussão sobre o racismo em nossa 
sociedade. Sociedade em que ainda existe o mito da democracia racial e a 
ideologia racista é utilizada para promover injustiças sociais cometidas, 
principalmente contra os negros. O trabalho realizado tem por objetivo discutir 
como a Naturalização do Social é usada para manutenção da ideologia racista, 
resultando em prejuízos ao indivíduo negro, bem como, quais os possíveis 
desdobramentos dessa redução dos processos sociais e culturais em explicações 
biológicas no ambiente escolar e, consequentemente nas aulas de Educação 
Física. As considerações procuram apontar discussões e reflexões sobre como um 
olhar atento para o preconceito racial pode desencadear a preocupação com a 
superação dos demais preconceitos, de gênero ou social, e a possibilidade de 
contribuição da Educação Física Escolar para a superação do preconceito racial. O 
eixo norteador para construção do trabalho foi a pesquisa de cunho qualitativo. A 



 

64 

metodologia constou com o levantamento bibliográfico de livros e artigos 
acadêmicos e observações. 
 
 

Sociedade sexista: Reflexos na educação física esco lar 
 

Thiago Giamarco (UNIANCHIETA) 
Orientador: Adriano Mastrorosa (Educação Física - UNIANCHIETA) 

 
O início da minha vida acadêmica e as lembranças das minhas aulas de educação 
física foram decisivas para a escolha deste tema. Quando cheguei na escola para 
iniciar meu estágio supervisionado, percebi que o cenário e os personagens 
haviam mudado, porém o roteiro continuava o mesmo, as brincadeiras machistas, 
o futebol só para meninos, o monopólio da quadra principal pelos homens, as 
meninas com a quadra menor jogando queimada, enfim, tudo o que eu havia 
vivenciado há uma década estava novamente diante dos meus olhos. Mesmo após 
a luta pela igualdade feminina, e as mudanças na concepção de educação física, 
percebi que o sexismo ainda está vivo e reinando nas aulas de educação física. 
Este trabalho teve como objetivo discutir até que ponto as escolas reproduzem os 
modelos discriminatórios de uma sociedade patriarcal, que enaltece o homem 
como centro das discussões. Nesse sentido, através de revisão bibliográfica foi 
possível constatar que a escola reproduz os preconceitos presentes na sociedade. 
Nela estão presentes distinções entre homens e mulheres, brancos e negros, 
habilidosos e não habilidosos, no que diz respeito aos aspectos físicos e motores, 
e também a partir de aspectos preconceituosos socialmente construídos. Este 
cenário continua contribuindo para a perpetuação de uma sociedade injusta e 
desigual, fazendo com que a figura feminina, continue ocupando papéis de 
coadjuvante na construção da história socioculural do nosso país. 
 
 
→ CURSO DE ENFERMAGEM 
 
 

Alterações psicofissiológica relacionada ao trabalh o noturno na área de 
enfermagem 

 
Rita de Cássia Toledo; Viviane Ap. de Souza Martins (UNIANCHIETA) 

Orientador: Bruno Vilas Boas Dias (Enfermagem – UNIANCHIETA) 
 
Com a organização da sociedade, o homem passa a ser obrigado a utilizar o 
período noturno como horário de trabalho, devido às necessidades de 
remuneração e por motivos de compromissos pessoais tais como: estudos, vínculo 
empregatício, etc. As mudanças nos horários de repouso trazem alterações à 
maioria das funções fisiológicas e cognitivas, que se expressam de maneira rítmica 
e são significativamente perturbadas quando a pessoa dorme o sono principal fora 
do período normal de repouso, que é o período noturno. Este trabalho tem como 
objetivo identificar as consequências que o trabalho noturno pode gerar na 
qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. Por meio da pesquisa 
quantitativa, descritiva e explorativa foram entrevistados 10 enfermeiros que 
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responderam o questionário estruturado. O resultado foi o seguinte: 48% tiveram 
cansaço e 29% irritabilidade após começar à trabalhar à noite. As rotinas diárias, 
23% apresentaram alguma alteração, 22% tiveram elevação no peso sendo que 
80% alteraram o habito alimentar. Quanto ao sono, 42% dormem de 3 a 8h. Em 
67%, as alterações começaram antes dos 12 meses. Diante disso, percebe-se que 
há alterações psicofissiológica decorretentes do trabalho noturno.  
 
 

A influência na escolha pela graduação em enfermage m 
 

Keila Letícia Miranda; Rafaela Regina do Nascimento (UNIANCHIETA) 
Orientador: Bruno Vilas Boas Dias (Enfermagem – UNIANCHIETA) 

 
Ser enfermeiro abrange definições, sensações, sentimentos, expectativas, que ao 
longo da vida profissional são delineados. Com isso, atualmente, a profissão de 
enfermeiro é buscada por variados motivos, sendo importante conhecê-los. É 
fundamental que a própria pessoa administre sua carreira. Porém, caso ela 
desconheça as necessidades e tendências relativas à profissão, não conseguirá 
fazê-lo de forma construtiva. O presente estudo tem como objetivo identificar nos 
acadêmicos as influências da escolha da graduação em enfermagem e onde 
buscaram informações antes da escolha definitiva do curso. Trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória. A coleta de dados foi realizada 
mediante entrega de questionário aleatoriamente a 20 ingressantes do curso de 
enfermagem do primeiro ano. Os resultados obtidos assinalaram que 85% são do 
gênero feminino e 60% já trabalha na área. Quanto à escolha do curso: 44% 
sempre sonharam fazer enfermagem, 17% foi para ajudar o próximo, 4% a 
enfermagem foi segunda opção, 4% por influência de parentes/professores e 
ninguém optou por remuneração. Quanto à busca de informações sobre a 
profissão: 37% têm familiares/conhecidos trabalhando na área, 33% curso 
profissionalizante, 11% não buscaram informações, e os outros 11% usaram a 
internet. 8% citaram outros meios. A enfermagem é predominantemente feminina e 
as acadêmicas consideram um sonho ingressar na profissão. Tiveram familiares e 
conhecidos influenciando na escolha além dos cursos profissionalizantes que 
também contribuíram. 
 
 

Conceito de humanização sob a óptica do graduando d e enfermagem 
 

Laura Fernanda Gotardo; Selma Cléa O. F. Baldíbia (UNIANCHIETA) 
Orientador: Bruno Vilas Boas Dias (Enfermagem – UNIANCHIETA) 

 
A enfermagem é uma profissão comprometida com saúde, bem estar do ser 
humano e da coletividade. E a humanização deve fazer parte da filosofia da 
enfermagem. A construção do conceito da assistência humanizada inicia-se na 
formação do profissional de enfermagem desde sua graduação, neste crescente, 
acredita-se que um aluno do Oitavo Semestre já tenha base suficiente para exercer 
e aplicar a humanização na assistência. O objetivo do estudo é identificar se os 
graduandos de enfermagem do Oitavo Semestre conhecem o conceito de 
humanização e do Programa Nacional Humanização da Assistência Hospitalar 
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(PNHAH). Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva com base nas diretrizes 
metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo que foram utilizadas para seleção 
das Ideias Centrais e das Expressões-chave correspondentes e a partir das quais 
foram extraídos os discursos dos acadêmicos de enfermagem. Foram 
entrevistados 10 alunos. A coleta de dados foi realizada mediante um questionário. 
Identificaram as seguintes representações sociais sobre o conhecimento do 
conceito de humanização: “Cuidado Holístico”, “Cuidar”, “Altruísmo”. Quanto aos 
conhecimentos do PNHAH identificaram as seguintes ideias centrais: “Não 
conheço” e “Assistência mais humanizada”. A humanização leva tempo para ser 
construída e envolve a participação de todos os atores do sistema, pois, humanizar 
é verbo pessoal e intransferível, posto que, ninguém pode ser humano em nosso 
lugar e é multiplicável.  
 
 

A importância do enfermeiro na creche sobre a ótica  dos pais 
 

Luciana Mateus Gonçalves; Sabrina de Moraes Correa (UNIANCHIETA) 
Orientador: Bruno Vilas Boas Dias (Enfermagem – UNIANCHIETA) 

 
Com o passar do tempo, as creches começaram a ser vistas como local de ensino/ 
educação. E na Constituição Brasileira de 1988 foi regularizada passando a ser um 
direito das crianças, dever do Estado e opção da família. O enfermeiro tem papel 
relevante na prevenção e identificação precoce de alteração ou agravo no 
processo do desenvolvimento infantil; a maior parte das crianças envolvidas às 
creches, pertencem aos grupos de idade mais vulneráveis a doenças e, portanto, 
este estabelecimento tem a responsabilidade de velar pela saúde das crianças, 
cabendo à creche a prevenção e a promoção da saúde, não a assistência 
curativa.(1) Através de uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória, por 
meio de questionário com 6 perguntas aplicadas a 37 pais, foi demonstrado que, 
ter um profissional de saúde e receber informativos, 100% dos entrevistados 
consideraram importante e interessante; 89,2% mandariam seu filho com 
medicação prescrita para ser atendido por um profissional na creche, enquanto 
10,8% não. Quanto à atuação e ao fato de realizar exame físico, 51,4% e 62,2% de 
conhecimento, respectivamente, enquanto que 48,6% e 37,8% respectivamente, 
desconhecem. Então, concluiu-se que, há o reconhecimento e aceitação do 
enfermeiro no atendimento à criança na creche. 
Referência: 1. Sigaud,C.H.deS.; Verríssimo MªdeL.Ó.R. Enfermagem Pediátrica: O cuidado 
de Enfermagem à Criança e ao Adolescente. Pg 83,84. São Paulo: EPU, 1996. 
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→ CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 
 

 
Desenvolvimento de uma metodologia didática de uso de um jar test para 

tratamento de um efluente 
  

Cleber Renato Martins (UNIANCHIETA) 
Orientador: Fabio Augusto do Amaral (Engenharia Química – UNIANCHIETA) 
Coorientador: Flávio Gramolelli Júnior (Engenharia Química – UNIANCHIETA) 

 
Os sistemas de tratamento dos efluentes visam adequar a qualidade de uma água 
a seu uso. No presente projeto realizou-se a elaboração de um experimento 
didático de tratamento de efluente utilizando um equipamento jar test da marca 
Policontrol, modelo pró-control IV, provido de seis frascos de 1 L. O tratamento 
consistiu basicamente de três etapas: elevação do pH com adição de uma solução 
10% de barrilha para geração de cargas; abaixamento do pH com adição de 
solução 10% de Al2(SO4)3 para coagulação e adição de soluções 0,1% de 
polieletrólitos (catiônico ou aniônico) para floculação do efluente. Realizou-se dois 
planejamentos fatoriais de 23 (8 experimentos), um para adição de polieletrólito 
catiônico e outro para polieletrólito aniônico. Trabalhou-se com dois pontos 
(máximo e mínimo) para três variáveis de processo (pHs 8,5 ou 9 para geração de 
cargas no efluente; pHs  6,5 ou 7 para coagulação do efluente e por fim, adição de 
1 ou 2 mL de uma solução 0,1% de polieletrólito para floculação do efluente). A 
influência destas variáveis foi realizada pela análise de turbidez da água e dos 
tempos de decantação, após a terceira etapa do processo, utilizando-se um 
turbidímetro da marca Policontrol, modelo AP 2000. As águas provenientes da 
adição dos polieletrólitos aniônico e catiônico apresentaram turbidez entre 
5,04/5,99 e 0,2/1,8 NTUs, respectivamente. A água proveniente da utilização do 
eletrólito catiônico com planejamento fatorial com pH 9/pH 6,5/2 mL (denominado + 
- +) apresentou os menores tempo de decantação (30 s) e índice de turbidez (0,2 
NTU). 
 
 
→ CURSO DE FARMÁCIA 

 
 

Nova formulação cosmética 
 

Alana Andrela (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Veronica C. G. Soares (Farmácia – UNIANCHIETA) 

Coorientador: Flávio Gramolelli Júnior (Engenharia Química – UNIANCHIETA) 
 
A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a proibição do 
uso de formol para alisamento capilar, após pesquisas comprovarem que o mesmo 
é carcinogênico e tóxico. A partir da proibição houve um crescente interesse no 
desenvolvimento de produtos sem formol. O atual projeto visa à obtenção de uma 
formulação para alisamento capilar, que substitua o formol pelo hidróxido de sódio, 
mantendo a estabilidade e baixa toxicidade do produto acabado. Para a formulação 
do creme, foi utilizada uma base cosmética pronta, dividida em quatro amostras de 
aproximadamente 30,5g cada. Uma das amostras (número 3 pH = 5) foi utilizada 
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como padrão. As demais amostras foram alcalinizadas com hidróxido de sódio 
(3M), e classificadas como: amostra 1 (pH =13), amostra 2 (pH=12), e amostra 4 
(pH=9). A análise de estabilidade foi realizada através da medida de pH das 
amostras, utilizando-se fita universal de pH, semanalmente durante o período de 
doze semanas. A análise microbiológica foi realizada segundo o método de pour 
plate. As placas prontas foram armazenadas em estufa a temperatura de 37ºC, por 
7 dias para observação do crescimento de microrganismo. Os testes de 
estabilidade do pH e esterilidade demonstraram que as amostras 1, 2 e 4 foram 
estáveis ao longo de doze semanas. Na análise microbiológica houve ausência de 
crescimento de microrganismo em todas as placas de todas as amostras 
analisadas. Uma vez determinada a estabilidade e esterilidade das amostras a 
próxima etapa do projeto é determinar a eficácia do produto em promover o 
alisamento capilar com baixa toxicidade. 
 
 

Controle de Qualidade de Bases Farmacêuticas 
 

Clara Regina Firmino (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Veronica C. G. Soares (Farmácia – UNIANCHIETA) 

 
A contaminação microbiana de medicamentos e cosméticos pode causar 
alterações das características sensoriais, tornando-os impróprios para o uso e 
promover a degradação de componentes da formulação, comprometendo a sua 
eficácia e segurança. Analisar, segundo metodologia microbiológica, bases 
farmacêuticas, utilizadas na manipulação de produtos cosméticos, desenvolvidas 
em farmácias no município de Jundiaí – SP. A análise de estabilidade foi realizada 
através da medida de pH das amostras, utilizando-se fita universal de pH. A análise 
microbiológica foi realizada segundo o método de pour plate. Foram obtidas 5 
amostras de 5 gramas de creme lanette. O pH foi aferido semanalmente durante o 
período de sete semanas. Para análise microbiológica foi pesado 1g de cada 
amostra, e as mesmas foram diluídas em 10ml de Tryptic soy broth, meio de 
transporte, e transferidas para placas de Petri. Os meios de cultura utilizados 
foram: Mueller Hinton ágar, para bactérias, MacConkey Agar, para coliformes totais 
e Saboraud dextrose Agar, para fungos. As placas prontas foram armazenadas em 
estufa a temperatura de 37ºC, por 7 dias. Resultados dos testes de estabilidade 
acelerada e esterilidades foram realizados para comprovar a adequação das bases 
às normas estabelecidas para o controle de qualidade. Os resultados encontrados 
após 90 dias de incubação em 40º, na amostra 1 crescimento em 30, 60 dias e na 
amostra 4 crescimento após 90 dias. Os testes para teor de substâncias solúveis 
foram: amostra 1, -53,4%; amostra 2, -36,9%; amostra 3, -45,3%; amostra 4, -
153,8%; amostra 5, -50,4%.  Os testes para teor de substâncias insolúveis foram: 
amostra 1, 55,8%; amostra 2, 41,7%; amostra 3, 48,3%; amostra 4, 154,6%; 
amostra 5; 53,2%. Resultados dentro dos limites permitidos. 
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Embalagens primárias 
 

Antônio Carlos Pereira Dias; Ariana Cristina de Oliveira; Cleiton Santos; Hamilton Simplicio; 
Jefferson Herani Pinheiro; Josiane Alves dos Reis; Rafael Marconato (UNIANCHIETA) 

Orientador: José Luiz Aiello Ritto (Farmácia – UNIANCHIETA) 
 
Embalagem tem sido descrita como uma maneira econômica de prover 
apresentação, proteção, identificação e conveniência para o produto até o 
momento de sua utilização ou administração. O termo embalagem é abrangente e 
cobre todos os componentes envolvidos, incluindo a embalagem primária ou 
imediata, a qual envolve materiais (ex. recipiente, invólucro, etc.) que entram em 
contato direto com o produto; a embalagem secundária é empregada para proteger 
a embalagem primaria para transporte, armazenamento e distribuição. Algumas 
vezes, pode incluir ainda componentes terciários, tal como componentes auxiliares 
ao uso. A função primária da embalagem é a proteção do produto frente às 
condições ambientais adversas e aos riscos físicos durante o armazenamento e 
transporte. Seu propósito principal é de manter sua conservação durante o período 
de utilização. A embalagem e o produto não devem ser considerados como 
entidades separadas. Deverá haver uma combinação perfeita destes dois 
elementos para se manter a adequada estabilidade do produto. O produto 
acondicionado deverá ser compatível com o material constituinte da embalagem. 
Este não deverá alterar a pureza, integridade e/ou estabilidade do produto. A 
embalagem devera ser inerte, de forma a não promover nenhuma alteração do 
produto, seja por interação, extração ou transferência. A proteção fornecida pela 
embalagem deve compreender o período de validade, bem como o período de uso 
do produto farmacêutico, no momento da escolha da embalagem para um 
determinado produto, deverá considerar diversos fatores como compatibilidade 
com o produto, funcionalidade, design, estética, performance, marketing e 
conveniência. 
 
 

Formulação Cosmética com Manteiga de Karitê 
 

Mayara Cologi da Costa (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Verônica C. G. Soares (Farmácia – UNIANCHIETA) 

Coorientador: Flávio Gramolelli Júnior (Engenharia Química – UNIANCHIETA) 
 
O presente projeto visa o desenvolvimento de um produto cosmético para 
alisamento capilar à base de Manteiga de Karitê. Os cosméticos são de grande 
importância para a indústria e a sociedade. A biodiversidade brasileira permite o 
desenvolvimento de um produto com parâmetros de estabilidade, controle 
microbiológico e baixa toxicidade. Esse trabalho buscou desenvolver uma 
formulação para alisamento capilar sem formol, utilizando Hidróxido de sódio, óleo 
de semente de uva e base de manteiga de Karitê. A formulação foi feita através da 
mistura de manteiga de Karitê e óleo de semente de uva. Uma das amostras 
(número 3 pH=5) foi utilizada como padrão. As demais foram alcalinizadas com 
hidróxido de sódio (3M) e classificadas como amostra 1 (pH=9) e amostra 2 
(pH=11). Para análise microbiológica, pesou-se 1g de cada amostra, após 
alcalinização e as mesmas foram diluídas em 10ml de Tryptic Soy broth e 
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transferidas para placas de petri, seguindo o método de pour plate. A análise de 
estabilidade foi realizada através de medida de pH das amostras utilizando-se fita 
universal de pH, durante sete semanas. As amostras mantiveram sua estabilidade 
química e microbiológica durante as 7 semanas de estudo. A próxima etapa será a 
realização de testes de eficácia do produto. 
 

 
→ CURSO DE LETRAS 
 
 

A evocação da musa das Crisálidas de Machado de Ass is 
 

Audrey Ludmilla do Nascimento Miasso (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Rutzkaya Queiroz dos Reis (Letras – UNIANCHIETA) 

 
Machado de Assis (Rio de Janeiro, 1939 – 1908), conhecido especialmente por sua 
obra em prosa, debuta no meio literário como poeta, publicando o soneto “Á Ilma. 
Sra. D.P.A.” no Periódico dos Pobres, aos quinze anos. Mesmo sendo poeta do 
novecentos e, portanto, cronologicamente distante da poesia de formas e modelos, 
temas e fontes clássicas, Machado evoca em dois de seus poemas a mesma 
criatura mística que os poetas clássicos evocaram outrora, a musa. No poema 
“Musa Consolatrix”, que abre sua primeira coletânea de versos, Crisálidas (1964), o 
eu-lírico pede a inspiração da musa e, ao fim do livro de poemas, chega 
agradecido pela inspiração que recebera, em sua “Última folha”. Adicione-se a isso 
o fato de esse último poema vir acompanhado de uma epígrafe do poema “Les 
Djinns”, de Victor Hugo, que tratará justamente de outra criatura, os djinns, também 
responsáveis pela inspiração do poeta. A nós leitores, cabe traçar a ligação entre 
as obras que abrem e encerram o livro e que trazem em seu corpo a mesma figura 
de inspiração poética. 
 
 

História e Violência em Cem Anos de Solidão  
 

Dárcio Vieira Chaves (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Rutzkaya Queiroz dos Reis (Letras – UNIANCHIETA) 

 
O objetivo deste trabalho é verificar as relações entre a realidade histórica da 
Colômbia e a ficção do romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel García 
Márquez, por meio de uma leitura da história colombiana, que possibilite o 
levantamento das passagens do romance que com ela estejam relacionadas, 
assim como a violência e os temas correlatos. Espera-se, a partir dessa leitura e 
busca por fontes, estabelecer hipóteses sobre o uso e presença das fontes 
históricas no discurso ficcional, arcabouço construtivo do sistema que gera sentido 
para a temática da violência e perpassa a obra, o que pode, por sua vez, explicar 
uma das principais origens dessa violência. Pretende-se ainda investigar se, e 
como, a temática passa ao largo da construção, que tem por base o realismo 
fantástico, que cede lugar ao realismo histórico, a partir de dados da história do 
país que serve de cenário, a Colômbia, e de Aracataca, cidade natal do autor, além 
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das singularidades que esta mantém com a cidade de Macondo, cenário maior do 
romance. 
 
 

A presença de Dorian Gray no personagem Timóteo da Crônica da casa 
assassinada de Lúcio Cardoso 

 
Davi Pereira (UNIANCHIETA)  

Orientadora: Flávia Trocoli (UFRJ) 
 
O romance Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, desde a sua 
publicação em 1959, tem recebido uma atenção especial da crítica. Nessa 
significativa obra da literatura nacional, encontramos o personagem Timóteo. 
Descendente de uma outrora prestigiosa e rica família mineira, o personagem é um 
retrato vivo da desagregação e da deterioração causada pelo tempo e pelos 
caminhos do excesso e desregramento. A função de Timóteo é expor aos olhos do 
mundo (leia-se sociedade mineira) toda a hipocrisia reinante nos alicerces da casa 
que tanto fascínio causava aos povoados das regiões esquecidas do sertão 
mineiro. A presente pesquisa tem como objetivo primeiro investigar a influência de 
Dorian Gray (personagem significativo da literatura mundial conhecido por fazer um 
pacto com seu próprio retrato para não ser afetado pelos efeitos irrevogáveis do 
tempo), criado pelo escritor irlandês Oscar Wilde, na construção do personagem 
Timóteo. Em seguida, investigaremos como a própria casa “assassinada” influencia 
na conduta de sua vida e no desenvolvimento de sua história dentro do romance. 
 
 

O leitor que suspeita 
 

Jaqueline Silva Franco (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Flávia Trocoli (UFRJ) 

 
Tendo como ponto de partida o conto de Lygia Fagundes Telles intitulado “Venha 
ver o pôr-do-sol”, o objetivo inicial consistia em analisar a sua relação com outros 
três contos, a saber: “O corpo”, de Clarice Lispector, “A missa do galo”, de 
Machado de Assis, e “Berenice” de Edgar Allan Poe. Num primeiro momento, 
pensamos a distorção entre os temas, o modo como Lygia lê e se apropria de 
temáticas caras a dois grandes autores da Literatura, situando as diferenças e 
semelhanças entre os contos. Se, nesse primeiro momento, destacamos a 
ambiguidade como um dos fundamentos do conto “Venha ver o pôr-do-sol”, em 
seguida nos propomos a pensar outras formas que a ambiguidade assume em 
outros contos de Lygia Fagundes Telles. Esta proposta justifica-se pela escassez 
de estudos a respeito dos contos de Lygia Fagundes Telles, bem como pelo exame 
de temas caros à modernidade: a ambiguidade, a suspensão, a figuração do não-
resolvido, que cria o leitor que suspeita, como afirmou Jorge Luís Borges. Poe 
inventa o leitor que suspeita, e só se suspeita porque existe a ambiguidade; então 
partiremos deste ponto, a questão da ambiguidade envolvendo a questão da 
suspeita. E como isto será disposto na narrativa de Lygia: o desencontro, o 
enfoque na cena, as bifurcações com outros contos da própria Lygia, tudo isso 
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presente na forma de narrar da autora será nosso ponto de partida no desenvolver 
da pesquisa. 
 

 
Traços de didaticidade em obras de divulgação cient ífica sobre a língua. 

 
Mariana Araújo de Oliveira (UNIANCHIETA) 

Orientador: Clécio dos Santos Bunzen Júnior (Letras – UNIANCHIETA) 
 
Esta pesquisa insere-se no projeto “Circulação dos discursos: interação e 
didaticidade” cujo objetivo é estudar os efeitos de didaticidade em gêneros 
específicos, priorizando a construção dos sentidos que ocorrem nas interações 
verbais para co-construção e transmissão do conhecimento sobre a língua(gem). 
Partindo do pressuposto de que a Linguística entrou nos cursos de Letras como 
disciplina obrigatória na década de 60, podemos afirmar que na década de 70 
percebe-se a emergência, no Brasil, de um discurso produzido por linguistas para 
profissionais de ensino. Desde então, uma das áreas que tem travado um diálogo 
entre conhecimento científico e implicações pedagógicas é a Sociolingüística. 
Desde então, surge uma discussão em vários países sobre o tratamento da 
variação linguística dos alunos que frequentam a escola, ou seja, sobre o que e 
como ensinar formalmente a língua materna. Questionam-se também, do ponto de 
vista “científico”, os próprios conceitos que os falantes nativos (especialmente, os 
professores e a própria mídia) têm sobre língua, norma, erro, gramática, etc. Nos 
últimos 20 anos, a discussão tem ocupado um espaço cada vez maior com a 
produção de livros de divulgação científica para professores e especialistas ou não 
no assunto. Nesta apresentação, focalizaremos a obra de cunho didático 
“Preconceito Linguístico: o que é, como se faz”, produzida em 1999, pelo 
sociolinguista Marcos Bagno, uma vez que é um dos livros mais lidos nos cursos 
de Letras e Pedagogia. Nossa análise procura demonstrar os traços de 
didaticidade (cf. MOIRAND, 1999) utilizados pelo autor para discutir o conceito de 
“língua” com seus leitores. 
 
 

Interação médico/ paciente em uma Clínica de Diális e 
  

Paula Carolina Baptista Tabuada (UNIANCHIETA) 
Orientador: Clécio dos Santos Bunzen Júnior (Letras – UNIANCHIETA) 

  
Este trabalho de Iniciação Científica insere-se no projeto “Algumas questões de 
linguagem e identidade na interação médico/paciente: implicações para o 
tratamento de Insuficiência Renal Crônica”, sob a orientação do professor Clécio 
Bunzen, cujo objetivo é estudar as interações verbais em que há construção ou 
transmissão de conhecimentos por meio de prescrições. Além disso, objetiva-se 
analisar os conflitos verbais na/da interação ao longo do tratamento de 
Insuficiência Renal Crônica. Nossas perguntas de pesquisa são: (i) que conflitos 
ocorrem na interação médico/ paciente em uma clínica de Jundiaí, interior de São 
Paulo, a qual atende pacientes do serviço público (SUS) e particular? (ii) como 
ocorre a transmissão de informações/conhecimentos para os pacientes ao longo do 
tratamento? A relevância do estudo está relacionada ao fato de que as assimetrias 
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médico/paciente e os diferentes usos da linguagem que ambos fazem, podem 
interferir no tratamento dos pacientes. Vislumbrar esses usos e as relações que os 
mesmos têm com a construção de identidades pode contribuir para minimizar 
possíveis insucessos no tratamento ocasionados por incompreensão entre os 
diferentes sujeitos. Os estudos sobre a análise do discurso e mudança social 
(FAIRCLOUGH, 2001) e também linguagem e trabalho (SILVA, 2002; FAÏTA, 2002) 
são utilizados para construirmos nosso referencial teórico. Nossos primeiros 
resultados mostram que as interações médico/paciente são permeadas por 
discursos prescritivos e conflituosos.  
 
 

A presença da personagem e suas relações com o espa ço em  
Asas do Desejo, de Wim Wenders 

 
Ana Carla Noli (Faculdades Integradas FAFIBE de Bebedouro – FAFIBE) 

 
O presente trabalho pretende discutir a presença da personagem e sua relação 
com o espaço na obra cinematográfica do diretor Wim Wenders, “Asas do Desejo”, 
(“Der Himmel Über Berlin”), produzida na Alemanha em 1987. Levando em conta 
os pressupostos visuais e auditivos que o cinema utiliza e o contexto histórico em 
que o filme se insere, serão analisadas as personagens principais – o anjo, a 
trapezista, o escritor – e a importância das mesmas dentro da trama e do 
desenvolvimento da película. A obra trabalhada possui pressupostos bem 
marcados e sujeitos à reflexão, tais como a metáfora existente em virtude das 
cores trabalhadas no filme, elemento essencial para a discussão da categoria da 
personagem, bem como o desfecho marcado por uma composição musical 
imponente. A obra apresenta em sua espacialidade a Berlin do pós-guerra e seus 
conflitos. Tais conflitos tendem a modificar o espaço e consequentemente, as 
próprias personagens. Uma leitura da obra nessa direção tem como embasamento 
ensaios críticos que examinam a produção cinematográfica de Wim Wenders, além 
de instrumentais teóricos à respeito do cinema. Para alcançar tal objetivo, 
utilizamos as obras de Paulo Emílio Salles Gomes (1981), Assis Brasil (1967), Luiz 
Adelmo F. Manzano (2003), Christian Metz (2004) e Sergei Eisenstein (1990).  

 
 

Dinamicidade e reapresentação dos objetos de ensino : uma reflexão  
sobre o currículo do cotidiano  

 
Clécio dos Santos Bunzen Júnior (UNIANCHIETA) 

 
O objetivo desta apresentação é discutir o movimento de reapresentação de 
determinados objetos de ensino, com o enfoque no processo de negociação e das 
formas de abordá-los e representá-los no livro didático, no caderno de classe e na 
interação em sala de aula. Em um primeiro momento, discutiremos o processo de 
escolha e de reapresentação dos objetos de ensino em enunciados de livro 
didático de língua portuguesa, a saber: Linguagens no século XXI. Em seguida, 
partiremos para a análise mais detalhada de uma unidade didática, intitulada 
“História em quadrinhos e super-heróis”, cujo objetivo principal é ensinar os alunos 
de 6ª série a produzirem roteiros de histórias em quadrinhos. Ao defendermos que 
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livros didáticos são objetos atuantes numa sala de aula e compõem um sistema 
complexo de ações, nosso foco volta-se para o diálogo entre o currículo prescrito 
pelo livro didático e o currículo do cotidiano, construído por diversos sujeitos, em 
que esta unidade didática sobre o gênero “história em quadrinhos”, serviu como 
dispositivo curricular. Nossos resultados, frutos de uma pesquisa de doutorado de 
cunho etnográfico em uma escola pública do interior do estado de São Paulo, 
mostram que o livro didático adotado foi usado como um objeto a ser 
interpretado/realinhado e funcionou, por essa razão, como um objeto de movimento 
de contextualização e de ressignificação em que professores e alunos assumem 
importantes papéis. No caso em análise, por exemplo, a professora e os alunos 
mantêm alguns elementos da unidade didática em uso, mas, em vários momentos, 
transformam e subvertem as ações do projeto didático autoral do livro didático. 
 
 

Desafios do pensar e a Caixa de Costura 
 

Elaine Aparecida Barreto Gomes de Lima (UNIANCHIETA) 
 
Walter Benjamin trabalha com a ideia de mônadas. Cada uma delas retrata uma 
parte inteligível do todo permitindo uma análise consistente da questão central, no 
caso aqui, a relação entre a modernidade e a história. Apesar do título de sua obra 
“Rua de Mão Única”, o que se apresenta no texto são múltiplas possibilidades de 
leitura, reconstruídas a partir de diferentes sujeitos. Se pensarmos que o 
conhecimento não é uma via de mão única, não seriam essas possibilidades muito 
mais de que rememoração de acontecimentos passados e por isso mão única uma 
provocação do autor? Possibilidades de fazer pontes de ligação entre as mônadas 
e educação? Uma das coisas que me fez refletir a partir da leitura “eu cedia à 
tentação de me apaixonar pelo reticulado do avesso que ia ficando mais confuso a 
cada ponto dado, com o qual no direito, me aproximava da meta”. (BENJAMIN, 
1987, p.129), foi sobre o conceito de memória que aparece em Benjamim como 
revelador de sentidos na mônada intitulada “Caixa de Costura” sobre o ato de 
costurar, de tramar, de tecer entre os fios, de se aproximar do avesso para verificar 
outra possibilidade de costuras, onde a urdidura dos fios liga a uma tessitura de 
possibilidades. Uma tese, por exemplo, pode ou poderia ser uma mônada, que ao 
ser “costurada”, ao ser organizada na trama mesmo de inúmeros questionamentos, 
levaria ao final, uma visão parcial do todo. Todo esse indivisível. Ao escrever em 
mônadas, Walter Benjamin traz uma parte da obra para poder retomar a obra toda. 
É uma possibilidade em educação? Pensando que a produção do conhecimento é 
indireta, onde os detalhes, o elemento comum do cotidiano suscitam as 
interrogações, pode-se levantar esse questionamento se olharmos mais 
atentamente os detalhes que fazem parte de um todo complexo e, portanto, 
indivisível e respondermos que sim. Se pensarmos a educação como algo 
definidamente costurado e agregado a conhecimentos construídos ao longo de 
vidas e tecidos em enormes tramas que emaranham significados e tecem tantos 
outros, podemos questionar o porquê, o onde e o como, e pensarmos em inúmeras 
possibilidades de leitura a partir de Benjamin. 
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O discurso chárgico na perspectiva da análise do di scurso crítica 
 

Maria Cristina de Moraes Taffarello (UNIANCHIETA) 
 
A charge, considerada como texto, é de grande complexidade, não só por se 
concretizar por diferentes sistemas sígnicos, mas sobretudo, por ser humorística – 
o que exige uma leitura mais atenta. Tal gênero, normalmente, exige uma dupla 
leitura: da seriedade / autoridade (primeira máscara) e, simultaneamente, a 
ridicularização dessa autoridade / seriedade (segunda máscara). O seu sentido não 
pode ser desvendado em um espaço hermético, a depender de posições 
enunciativas isoladas, mas deve ser compreendido como circulação dissimétrica de 
posições enunciativas de diferentes vozes. Concorda-se (CHARAUDEAU) com o 
fato de que as restrições de espaço, de tempo, de relações e de palavras que 
regem a situação de comunicação se estabelecem por meio de um jogo de 
regulação das práticas sociais e pelos discursos de representação que justificam 
tais restrições. Deseja-se demonstrar, por meio do texto chárgico, que o discurso é 
apenas um momento dessas práticas, inserido na chamada “modernidade tardia”, 
segundo a concepção teórico-metodológica da análise do discurso crítica de 
Chouliaraki e Fairclough (1999) e de Resende e Ramalho (2006). Os parceiros da 
troca linguageira assumem um acordo prévio sobre os dados desse quadro de 
referência; em suma, envolvem-se num contrato de comunicação. Desse modo, ao 
mesmo tempo em que a imprensa sustenta e conserva uma hegemonia, por ser, 
em geral, reprodutora de vozes legitimadas na versão cotidiana, a sua versão 
humorística faz também com que as identidades, as relações e as distâncias 
entrem em colapso. 
 
 

Circularidade do conteúdo 
 

Nelson Antônio Cid (UNIANCHIETA) 
 
A escola é uma instância que se esgota em si mesma. Existe para satisfação das 
próprias necessidades e prepara o aluno para a próxima etapa dentro dela mesma. 
Com raríssimas exceções, a quase totalidade do conteúdo curricular oferecido pela 
escola, mormente em Língua Portuguesa, não encontra aplicação na vida prática 
em mundo pós-escola. Do ensino fundamental ao médio, nossos alunos são 
bombardeados com uma “nomenclaturização” absurda, decorada com o único 
propósito de satisfazer a testes propostos pela própria escola e prontamente 
esquecida assim que o vestibular é superado. Passar de ano virou sinônimo de 
memorização de elementos inúteis os quais só servirão se o aluno tornar-se mais 
um torturador – vale dizer, um professor. Na vida prática, quer o aluno vire um 
carpinteiro, quer torne-se um doutor em medicina, ele jamais, em momento algum 
vai precisar reconhecer e anunciar que: “Essa frase é uma subordinada substantiva 
objetiva direta”. Como resume Geraldi, o aluno é instado a escrever somente para 
ultrapassar os obstáculos construídos pela própria escola: “Aprende-se a escrever 
na escola para a própria escola”. Sem conhecimento linguístico, ou competência 
para ler, entender e produzir textos, como dirá Perrenoud, haverá sempre um não-
sujeito, incapaz de se fazer ver enquanto portador de uma cultura, linguagem e 
experiências diversas porque não é agente da própria vivência. O responsável por 
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formar uma consciência cidadã, de pertencimento, é o professor do Ensino 
Fundamental. A ele é dada a tarefa de romper os preconceitos linguísticos e de 
construir o respeito às diferenças para que o aluno possa reconhecer certos mitos, 
como o de que só existe um modo certo de falar, e outros que parecem produzir 
cidadãos de primeira e de segunda classe. 
 
 
→ CURSO DE NUTRIÇÃO 

 
 

Atividade antimicrobiana de especiarias 
 

Bruna Barone; Michele Melo de Sales (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Aparecida Lopes da Costa (Nutrição – UNIANCHIETA) 

 
Com a finalidade de aumentar o tempo de vida útil dos alimentos as indústrias de 
alimentos começaram utilizar conservantes químicos, como nitratos e nitritos em 
produtos cárneos, entretanto, o uso desses compostos devem ser em 
concentrações controladas e adequadas, visto que possibilitam grande risco de 
toxicidade para os consumidores, pois na presença de microrganismo e em pH 
acidificado pode se converter em óxido  nitroso, dificultando o transporte de 
oxigênio pela hemoglobina, provocando cianose no indivíduo. Além disso, seus 
derivados podem interagir com aminas formando nitrosaminas que são 
potencialmente carcinogênicas. Devido ao abuso de aditivos químicos, os 
consumidores começaram a exigir que as indústrias procurassem reduzir ou 
substituir tais compostos, o que levou as indústrias a buscarem continuamente 
alternativas naturais, como as especiarias, que inibem a proliferação de 
microrganismos, aumentando o tempo de vida útil dos alimentos. Entre as 
especiarias utilizadas para conservar, aprimorar e modificar as características 
organolépticas, pode-se mencionar o alho (Allium sativum), o orégano (Origanum 
vulgare) e o louro (Laurus nobilis). Neste sentido, o presente estudo tem por 
objetivo verificar a atividade antimicrobiana das especiarias referidas sobre os 
microrganismos coliformes totais e fecais presentes em carnes bovinas e de aves. 

 
 

A importância das frutas na gravidez aos 10 anos 
A importância da ingestão de frutas, para o equilíb rio das enzimas digestivas, 

absorção dos nutrientes e adequação nutricional,  
na adolescente de 10 anos grávida 

 
Jorge Jair Pessoto (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Sônia Valéria P. M. M. Fernandes (Nutrição – UNIANCHIETA) 
 
Na gestação são necessários nutrientes indispensáveis ao período de formação 
dos órgãos e sistemas, que inicia na fecundação e conclui-se na oitava semana, e 
para o desenvolvimento do feto que prossegue da nona até a quadragésima 
semana. A carência desses nutrientes resulta em anomalias no feto e gestação de 
risco para adolescente, que aos 10 anos, com desenvolvimento físico adequado, 
terá estatura de 1,38m, peso de referência de 32,9 kg e dimensão do aparelho 
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reprodutor insuficiente para suportar a gravidez. A gestação acarreta alterações no 
trato digestório (dispepsia e constipação) e necessidades nutritivas específicas, 
sendo que as frutas, alimentos ricos em água, vitaminas, minerais, fibras e 
contendo carboidratos prontamente disponíveis pode ser de extrema importância. 
O presente trabalho apresenta revisão bibliográfica, que contempla a influência da 
ingestão de frutas nas enzimas digestivas e na disponibilização de nutrientes para 
a gestante adolescente. As frutas ingeridas in natura, ricas em frutose, carboidrato 
prontamente absorvido, bem como em vitaminas, minerais, fibras e água, são 
componentes essencialmente importantes para a manutenção metabólica da 
gestante, contribuindo com a atividade das enzimas digestórias e melhorando o 
desconforto gástrico gestacional. Conclui-se que, a adolescente grávida possui 
necessidades nutricionais, para o perfeito desenvolvimento fetal e manutenção da 
saúde materna. A adequada ingestão de frutas contribui para manutenção da 
glicemia materna em níveis normais, oferece micronutrientes (vitaminas e minerais) 
em concentrações apropriadas garantindo a ativação das enzimas, inclusive das 
enzimas digestórias, e o bom funcionamento do trato digestório devido à 
importante oferta de fibras e água contida nas frutas. 

 
 
→ CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 
Um elo entre a Pedagogia e a Pedagogia Empresarial 

 
Carolina Basso Grossi (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Dra. Diva Otero Pavan (Pedagogia – UNIANCHIETA) 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar o elo existente entre a Pedagogia e 
a Pedagogia Empresarial, tomando para análise Os Quatro Pilares da Educação, 
apresentados por  Delors em seu livro “Um tesouro a descobrir” (1999), onde se 
discute a educação atual. O pedagogo, atualmente, deixou de atuar somente na 
educação escolar. Valendo-se de sua experiência como profissional condutor na 
formação de pessoas, no âmbito empresarial adquire novas incumbências, tendo 
em vista que estas áreas têm o mesmo objetivo em relação às pessoas. O 
pedagogo pode exercer suas atividades no setor de Recursos Humanos, 
desenvolvendo e treinando, conduzindo os colaboradores aos objetivos 
organizacionais. Desta maneira, acompanha constantemente o desenvolvimento 
profissional dos funcionários por meio de suas performances e de processos de 
avaliações do desempenho. A formação holística do funcionário, com base no fato 
que as empresas modernas necessitam não somente de técnicos, prioriza 
aquisição de novas competências igualmente importantes para o bom desempenho 
de suas atividades, tanto individualmente como em suas relações interpessoais e 
empresariais. Neste sentido, entendemos que estes Pilares, Aprender a conhecer, 
Aprender a fazer, Aprender a ser e Aprender a viver, juntos, são as bases da 
Pedagogia moderna, servindo de apoio para o trabalho de treinamento de 
funcionários. Desta forma, o trabalho do pedagogo na empresa torna-se 
necessário, visto que sua principal função é investigar a realidade individual e 
social, mediante conceitos científicos e históricos, para que, respaldado por estes 



 

78 

conceitos, possa pensar em formas de facilitar ou melhorar o processo de 
aprendizagem e transmissão de saberes e de ações. 
 
 

Leitura de fotografia: o que dizem os referenciais e  
o que fazem os livros didáticos? 

 
Elda Costa Góes (Faculdades Network) 

Orientador: Clécio dos Santos Bunzen Júnior (Pedagogia - Faculdades Network) 
 
Esta apresentação tem como objetivo expor nosso Trabalho de Conclusão de 
Curso em Pedagogia sobre a leitura de imagem na esfera escolar, especialmente o 
uso de fotografias nas unidades didáticas que compõem os livros didáticos de 
Português e Geografia. Nossa pesquisa caracteriza-se, então, como uma análise 
documental (Lüdke & André, 1986) de livros didáticos, publicados recentemente 
para interlocutores específicos: alunos da Educação de jovens e adultos. A análise 
discute o tratamento da fotografia nos documentos oficiais que servem de base 
para elaboração de propostas didáticas para escolas públicas: o Referencial 
Curricular para Educação de Jovens e Adultos (1997). A pesquisa que realizamos 
quer chamar a atenção dos educadores para os possíveis usos e funções da 
fotografia no processo de ensino-aprendizagem. O referencial teórico que 
utilizamos compreende a leitura como prática social (Antunes, 2003; Bunzen & 
Mendonça, 2008; Kleiman, 2007; Rojo, 2002) e as práticas de letramento visual 
como questões essenciais para compreender os modos de ler (Azevedo, 1998; 
Camargo, 2006, Kellner, 1995). Nossos resultados apontam que a fotografia é 
primeiramente utilizada nos livros didáticos como ilustração e, em poucos 
momentos, é utilizada como recurso didático ou como objeto de ensino. No 
Referencial Curricular (EJA), a indicação é limitada no que diz respeito ao uso da 
fotografia como recurso didático e objeto de ensino, sendo que, as indicações que 
o documento propõem dizem respeito ao uso como ilustração, como forma de 
antecipar o texto verbal. 
 
 

A criança vítima de violência doméstica (violência física e abuso sexual): o 
papel do educador e da escola 

 
Daiane Silvério dos Reis (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Diva Otero Pavan (Pedagogia – UNIANCHIETA) 
 
O presente trabalho consiste em analisar os motivos que levam pais e 
responsáveis a praticar atos de violência doméstica, como a física e o abuso 
sexual, contra crianças. Pretende-se entender quais as consequências resultantes 
desses atos e como a escola e o educador podem auxiliar a criança vitimizada e 
amenizar situações da violência doméstica. O trabalho baseou-se em pesquisa 
bibliográfica e dados jornalísticos sobre esta temática, visto que são constantes as 
reportagens que apontam casos desse tipo de violência. Nos dias atuais, apesar 
dos dispositivos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que garantem 
uma proteção integral à criança, não é o que assistimos diariamente. As crianças e 
os adolescentes são vítimas daqueles que deveriam ser os maiores protetores de 
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suas vidas, ou seja, os membros da família. A escolha deste tema deu-se devido a 
sua complexidade e à dificuldade que a escola e professores têm para enfrentá-lo 
e admitir que geralmente ocorra com alguns de seus alunos. 
 
 

Pedagogia da escuta 
 

Luciane dos Anjos Perciani; Graziele Abdias de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Amália Maria Zamarrenho Bruno (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho, desenvolvido em forma de levantamento bibliográfico, tem como 
objetivo investigar as contribuições da pedagogia da escuta na primeira infância. 
Procura mostrar em seus capítulos o conceito de educação infantil, o papel do 
professor e a documentação pedagógica. A pedagogia que sustenta esse sistema, 
conhecida como "Pedagogia da Escuta", foi elaborada pelo educador italiano Loris 
Malagguzzi na década de 1960 e consiste em anotar, fotografar e gravar tudo que 
os alunos produzem, e a partir daí elaborar temas que são trabalhados em 
profundidade. Este trabalho procura enfatizar, também, que a escuta é um 
excelente meio para que as crianças se expressem, comuniquem sensações, 
sentimentos e pensamentos, em rodas de conversa, brincadeiras, projetos e 
atividades. O trabalho voltado para a pedagogia da escuta exige que o professor 
entenda que a educação é um processo em contínua construção, envolvendo 
percepção, sentimento, imaginação e reflexão. Neste sentido, a escuta deve visar à 
formação de cidadãos críticos, autônomos e criativos. 
 
 

A importância do Gestor na Organização escolar 
 

Thaís Gonçalves de Lima e Thaís Russo (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Diva Otero Pavan (Pedagogia – UNIANCHIETA) 

 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a mudança de paradigma de 
administração escolar para gestão escolar, focando os benefícios que essa 
mudança traz para os ambientes escolares. Além disso, a pesquisa mostra o 
funcionamento de escolas que trabalham de forma democrática e autônoma, como 
essas escolas são organizadas e de que maneira toda a equipe escolar é envolvida 
nas tomadas de decisões. Ressalta-se ainda as funções do gestor escolar, que 
precisa estar bem preparado para gerir a escola, seus funcionários e a 
comunidade; ele não é mais um simples administrador que executa suas tarefas de 
forma burocrática e sistemática, mas sim alguém que exerce papel fundamental 
também na parte pedagógica e nas relações interpessoais dentro da escola, de tal 
forma que a escola seja participativa, com ações democráticas que levem todos a 
assumir os compromissos estabelecidos por seus gestores. Um bom gestor é 
capaz de organizar sua escola, de maneira que seja democrática, autônoma e que, 
tendo a motivação e colaboração de todos os envolvidos no ambiente escolar, 
consegue gerar resultados positivos e uma educação de qualidade. 
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→ PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 
O discurso de posse do presidente Barack Obama: Trê s traduções 

 
Maria Alice Angerami (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Alzira Leite Vieira Alegro (Pós UNIANCHIETA) 
 
Este trabalho discute as diferenças encontradas em três traduções do discurso de 
posse de Barack Obama. Primeiramente considera-se o papel do tradutor na 
tradução segundo as perspectivas tradicional e contestadora (MITTMAN, 2003). 
Procedimentos técnicos e questões relativas à cultura e à ideologia, e suas 
implicações no processo de tradução são considerados. As traduções são 
discutidas com base nos procedimentos técnicos, conforme arrolados por Barbosa 
(1990), nas escolhas lexicais, na observância ou não do registro e na omissão ou 
não de conteúdo. Também são feitas observações quanto ao texto em português. 
O objetivo do trabalho é discutir as implicações das observações feitas no texto 
final no que se refere ao sentido, à ideologia e à cultura. 
 
 

Letramento: desenvolvimento da escrita na sociedade  vigente 
 

Tânia Cristina Franco Silva (Faculdades Network) 
Orientador: Clécio dos Santos Bunzen Júnior (Pós - Faculdades Network) 

 
Esta apresentação abordará a questão do Letramento na sociedade atual, com 
vistas a compreender o uso da leitura e da escrita nas diversas esferas de 
letramento possíveis. Sob orientação do professor Clécio dos Santos Bunzen 
Júnior, buscamos compreender a evolução do letramento nos últimos quarenta 
anos, suas causas e seguimentos que consideram os sujeitos, socialmente, 
historicamente e ideologicamente determinados. Para tanto, temos como objetivo 
geral, estudar, analisar, pesquisar, mediar e observar o letramento que visa o 
sujeito sócio-histórico atuante de diversos eventos de uma sociedade exigente. A 
partir da problematização das noções dos “Novos Estudos de Letramentos” 
linguagem oral, escrita e suas diversas interpretações, lançamos um olhar analítico 
nas práticas de letramento da Escola estadual do Estado de São Paulo, 
procurando dar um gesto de interpretação com base nas noções de letramento, a 
partir de autores como, Kleiman (1995, 1998), Rojo (1998), Barton & Hamilton 
(1998), Marcuchi (2001), Lopes (2004), Bunzen (2009). Acreditamos que a 
relevância social deste trabalho está em salientar a importância do Letramento num 
processo que visa formar produtores de sentido, intérpretes do mundo, críticos da 
realidade, logo, sujeitos de suas histórias. 
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A figura do diretor como liderança na escola 
 

Valéria Fortunato Koury (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Diva Otero Pavan (Pós UNIANCHIETA) 

                   
O presente trabalho tem como objetivo questionar os papéis dos líderes que atuam 
nas redes do ensino público e privado. Para situar o problema, será definido quem 
atua como gestor, na escola, para quem ele atua e para que ele atua. A 
metodologia usada foi a da leitura de autores renomados, que já se aprofundaram 
no tema escolhido, buscando delimitar teoricamente as questões referentes nas 
abordagens sobre a administração em geral, desde a empresarial até a escolar, ao 
longo da história da educação no Brasil, e o papel do diretor escolar junto a seu 
grupo. Como referencial teórico, são visitados textos de autores que têm como foco 
principal a gestão educacional e escolar, para demonstrar como é possível 
administrar a organização escolar de forma participativa, interativa e democrática, 
no mundo globalizado de hoje. Os resultados das leituras têm como finalidade 
esclarecer as ações, as dificuldades, as atitudes e os comportamentos de um 
gestor atual para com seu grupo e sua unidade de trabalho e fazer com que o leitor 
possa se utilizar deste trabalho para ajudar a melhorar as condições de atuação da 
gestão educacional, futuramente. Para estabelecer critérios que sejam transmitidos 
às novas gerações, o gestor deve garantir a participação em todos os níveis de 
convívio, dentro e fora da escola, propiciando debates sobre a função do sistema 
educativo e da escola e permitir aos indivíduos encontrarem o seu lugar no mundo, 
na sociedade em que atuam historicamente. 

 
 

O preconceito linguístico e o tratamento do livro d idático ao tema 
 

Tânia Cristina Correia Pereira de Oliveira (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Maria Gorete Neto (Pós UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho insere-se no módulo Multiculturalismo e Letramento sob a orientação 
da Profa. Dra. Maria Gorete Neto. O objetivo dessa pesquisa é estudar os mitos 
que envolvem o preconceito linguístico e também analisar como o livro didático 
trata o assunto. Parte-se do pressuposto teórico dos mitos irreais que 
desencadeiam esse preconceito (Marcos Bagno, 1990) e do ensino da norma culta, 
levando em consideração as variedades linguísticas (Possenti,1996). No trabalho é 
discutido alguns mitos que estão arraigados à cultura brasileira como: “o brasileiro 
não sabe português” ou “português é muito difícil” os quais reforçam esse 
preconceito. Depois se considera a existência de um círculo vicioso que alimenta 
ideias preconceituosas, a saber: a gramática tradicional, os métodos tradicionais de 
ensino e os livros didáticos e é feita a análise de duas coleções de livros didáticos. 
Uma delas trata o ensino da língua de forma tradicional não reconhecendo o alto 
grau de diversidade da língua e não considerando a norma padrão como mais uma 
variante. A outra coleção já trata o assunto de forma positiva, considera sempre a 
adequação da linguagem e encaminha o aluno para a reflexão sobre o uso da 
língua. 
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Humano, o único animal com direitos? 
 

Clóvis Arnaldo Sproesser (UNIANCHIETA) 
 
O presente trabalho é parte integrante do Curso de Especialização em Direito 
Ambiental, lato senso, administrado no UNIANCHIETA e coordenado pela 
Professora Doutora Luciana Cordeiro. Direcionamos o trabalho às pessoas que se 
preocupam além do ter e buscam o ser; seres que se rarificam em nosso planeta 
cada vez mais carecedor de princípios morais. Por certo os operadores do direito 
não encontrarão aqui nenhum novo conceito, até porque um médico veterinário 
jamais teria tal pretensão. Limitamos-nos a assentar alguns conceitos jurídicos 
para os que não são operadores do direito, no entanto, as sensibilidades se 
divergem, pois os operadores do direito são técnicos em busca da paz social e os 
médicos veterinários buscam minimizar o sofrimento dos animais. Escrevemos um 
pouco sobre a ecologia, o direito; o direito positivado; a trilogia do direito (fato, valor 
e norma) onde nos ativemos um pouco mais sobre axiologia e as valorações das 
normas de direito destinadas aos animais; porque as pessoas são diferenciadas 
dos outros animais e quais as perspectivas dos animais não humanos serem vistos 
como sujeitos de direitos? 

 
 

A importância do profissional e da empresa  
no planejamento e administração de Carreira 

 
Elessandra P. Ferigato Rampin (Pós UNIANCHIETA) 

Orientadora: Luiza Cristina de Azevedo Ricotta (Pós UNIANCHIETA) 
 
Refletindo sobre o contexto de mercado atual e as mudanças enfrentadas, o 
trabalho aborda o tema carreira e a importância do profissional e das empresas no 
processo de planejamento e administração do assunto. Para desenvolver tal tema 
foram observadas as mudanças organizacionais, discorrendo sobre as eras: 
Industrialização Clássica, Neoclássica até a da Informação. Compreendeu-se 
teoricamente o tema Carreira com o papel dos profissionais no planejamento desta, 
envolvendo também o assunto empregabilidade e sua relevância dentro deste 
contexto. No que compete Carreira dentro das empresas foi necessário entender 
um assunto bastante atual que é o conceito de Capital Humano e talento, com seu 
significado para as organizações e como estas abordam a Administração de 
Carreira no seu universo. 

 
 

Programa de Treinamento para equipes de entregas Te rceirizadas 
 

Mônica Cristina Lins Thuller (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Luiza Cristina de Azevedo Ricotta (Pós UNIANCHIETA) 

 
Iniciei minha vida profissional na Sadia em fevereiro de 2005, na área de 
roteirização. Criava a rota dos veículos de entregas através de software de 
otimização de caminhos. Em 2007 estava no início do curso de MBA em Gestão de 
Pessoas do Centro Universitário Padre Anchieta e já percebia meu interesse por 
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lecionar e ensinar pessoas. E em outubro de 2007 aceitei a vaga para capacitar e 
treinar as equipes de entregas terceirizadas. Não foi fácil, pois nunca tinha 
realizado um treinamento se quer, contei com a ajuda e a orientação de muitas 
pessoas, analista de RH, líderes e supervisores de logísticas para montar todo 
programa. Inicialmente, fiz uma pesquisa para conhecer o que a empresa esperava 
desse projeto e principalmente as necessidades das equipes de entregas, que 
prestam serviços para a empresa nas funções: motorista e auxiliar. Busquei 
levantar os seguintes dados: Reclamações que os clientes e os colaboradores 
internos tinham das equipes de entregas; Se as equipes cumpriam os padrões e as 
normas da empresa na rua; Qual o comportamento que tinham ao volante, com 
pedestres, meio ambiente e com os próprios clientes. Esse levantamento de 
necessidades na maioria das vezes ocorreu quando acompanhei pessoalmente as 
entregas junto destes terceirizados. A partir deste levantamento pude desenvolver 
as primeiras ideias, os recursos e materiais adequados para treiná-los. O material 
foi dividido em duas áreas para melhor instruir as equipes: Área I - Os treinamentos 
comportamentais, que têm o intuito de trabalhar a conduta, o procedimento, ou 
seja, o conjunto das reações observáveis em indivíduos em determinadas 
circunstâncias inseridos em ambientes controlados (sociedade). Área II - Os 
treinamentos técnicos que são procedimentos operacionais. A forma adequada e 
padronizada para executar as tarefas. Com o cronograma de temas organizado, os 
treinamentos puderam iniciar em Janeiro de 2008 e acontecer mensalmente nas 
nove filiais com a utilização de projeção desses materiais, de filmes motivacionais, 
da aplicação de dinâmicas de quebra gelo e incentivos como, por exemplo, 
chocolates para a pessoa que respondesse corretamente as questões. 

 
 

Nos bastidores da tradução do Cérebro Político 
 

Sonia Elizabeth Biancardi Lucatto (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Alzira Leite Vieira Allegro (Pós UNIANCHIETA) 

 
Discute-se neste trabalho a questão das intervenções feitas no processo de revisão 
da tradução do livro The Political Brain/O Cérebro Político, mais precisamente de 
fragmentos do Capítulo Sete. Faz-se uma breve consideração sobre alguma teoria 
da tradução e aspectos de revisão antes de uma análise comparativa da tradução 
do referido capítulo e após a revisão, com o intuito de investigar, sobretudo, o 
papel do revisor - e o seu impacto - no processo tradutório. Os bastidores desta 
tradução apresentam o diferente processo de como aconteceu a elaboração do 
Capítulo Sete do livro O Cérebro Político, o ponto de vista da tradutora/produtora 
de significados e, ao mesmo tempo, 'receptáculo' desses significados, que, no 
processo de revisão efetuado por terceiros, sofreram alterações que visaram dar 
coerência e clareza ao produto final. Em outras palavras, pretende-se aqui abrir um 
diálogo entre a tradução e a revisão e comentar a respeito do próprio trabalho e do 
resultado de intervenção do trabalho do revisor. 
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Empresas Admitem: Estrangeirismos ou Modismos? 
 

Sônia Elizabeth Biancardi Lucatto (UNIANCHIETA) 
Orientador: Élcio Alves Camilo de Sousa (Pós UNIANCHIETA) 

 
Com a aceleração das mudanças empresariais no mercado mundial, observadas a 
partir dos anos 80, as organizações tiveram que reestruturar e adaptar, entre 
outros campos, o seu sistema de gestão e a sua cultura, para se manterem ativas 
no novo mercado e continuarem oferecendo seus produtos com qualidade. Porém, 
nesse ímpeto de renovação, houve também uma adaptação na linguagem 
empresarial: a inserção de termos estrangeiros, principalmente os anglicismos, que 
tomaram conta do “jargão empresarial”. Este trabalho discute a questão do 
emprego de empréstimos linguísticos no ambiente empresarial, ligando-se a duas 
áreas de estudo: a da língua portuguesa e a empresarial, pois ambas abrangem 
uma questão em comum: o meio X o ser humano. Pode-se dizer que se trata de 
um “estudo sociolinguístico da linguagem do jargão empresarial”, em que há 
grande abundância de termos em inglês, e se eles estão sendo inseridos cada vez 
mais como um “jargão” ou como um mero uso para promover uma falsa sensação 
de poder, status, ou marketing pessoal. 
 
 
→ CURSO DE PROCESSOS QUÍMICOS 

 
 

Avaliação da atividade antimicrobiana de biocidas e m diferentes madeiras 
 

Nathália Romancini (UNIANCHIETA)  
Orientadora: Veronica C. G. Soares (Processos Químicos – UNIANCHIETA) 

Coorientador: Flávio Gramolelli Júnior (Processos Químicos – UNIANCHIETA) 
 
Um bom agente biocida deve ser tóxico aos microrganismos, mas não para 
homens e animais, e, uma vez introduzido na madeira, deve apresentar 
características como ação inibidora letal contra agentes deterioradores, alta 
penetrabilidade através dos tecidos lenhosos, alto grau de fixação, não ser 
corrosivo, não ser prejudicial às características físicas e mecânicas e apresentar 
segurança para manipulação. O objetivo do presente estudo foi a avaliação da 
eficácia de diferentes biocidas comercializados pela indústria IPEL (Itibanyl 
Produtos Especiais LTDA) na proteção de madeiras utilizadas em residência ou 
industrialmente. O desempenho da atividade como preservante de madeira dos 
biocidas foi avaliado segundo o método de atividade antimicrobiana pour plate, 
utilizando-se como agentes causadores de degradação biológica o fungo 
Aspergillus niger e a bactéria Escherichia coli. Dois métodos de incorporação, por 
imersão ou autoclavagem, foram utilizados nos testes. Os resultados obtidos 
indicaram divergências entre a incorporação dos biocidas por espécies distintas de 
madeira e correlacionaram a eficiência da incorporação com o desempenho do 
biocida como conservante. Nos resultados com bactérias e fungos houve halos de 
inibição, superiores ao controle, em 98% dos testes, o que indica uma alta 
eficiência dos biocidas. Os resultados obtidos a partir dessas análises comprovam 
a ação conservante de madeira dos biocidas testados. 
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→ CURSO DE PSICOLOGIA 
 
 

Educação para a saúde 
 

Andréa Ghiggi; Ângela Prado Favilla; Karina Thomas da Silva; Luciana Moreira Lourenço; 
Patrícia Akinaga da Silva (UNIANCHIETA) 

Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
O trabalho é frequentemente percebido como algo que dá sentido à vida, eleva o 
status, define identidade pessoal e impulsiona o crescimento do ser humano. 
Porém, também pode se configurar de forma totalmente fragmentada e sem 
sentido para muitas pessoas, onde é visto como cheio de normas, exigências, 
rotinas e conflitos com a vida social e familiar. O desafio tem sido viver com 
qualidade em um mundo de alto desenvolvimento tecnológico e baixo 
desenvolvimento humano, que evidencia a dificuldade de conciliar trabalho e vida 
pessoal. Por meio da aplicação de um programa de qualidade de vida no trabalho 
em uma organização do ramo hoteleiro, a presente pesquisa teve como objetivo 
elevar o nível de satisfação dos colaboradores e ao mesmo tempo aumentar a 
produtividade da organização. A partir da aplicação do Questionário SF-36 sobre 
qualidade de vida, a 40 colaboradores, foi possível verificar que a maioria 
apresentava um déficit acentuado no que diz respeito aos seus aspectos sociais e 
físicos. Diante desta demanda e tendo em vista os objetivos estabelecidos, foram 
realizadas palestras semanais sobre diversos temas voltados à promoção de 
saúde e qualidade de vida no trabalho, de forma a torná-la uma organização mais 
humanizada e, consequentemente, aumentar a satisfação dos funcionários e 
promover a melhoria nos resultados advindos dessa satisfação. As ações ainda 
estão em andamento e os resultados parciais apontam para a aderência ao 
programa, uma avaliação de reação positiva, e a demonstração da efetivação do 
aprendizado para além do ambiente de trabalho por parte dos colaboradores. 
 
 

Orientação ao professor no processo de inclusão dos  portadores de 
necessidades especiais no ensino fundamental 

 
Denise Cóstola Windlin (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Samanta Palmieri (Psicologia - UNIANCHIETA) 
Coorientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 

 
O presente projeto compreende a Inclusão à luz da abordagem analítico-
comportamental e pretende identificar variáveis críticas nesse processo em 
situação acadêmica de ensino fundamental. A identificação de variáveis e posterior 
análise de seus efeitos contribui para o aprimoramento das condições em que a 
Inclusão ocorre. Os participantes serão 10 professores de uma Escola de Ensino 
Fundamental, indicados pela Coordenadora da Escola para participar do Projeto. A 
exigência para participar da pesquisa é a de que os professores estejam nessa 
função de professores do ensino fundamental há um ano, no mínimo, e que pelo 
menos metade desses professores tenham tido ou tenham atualmente casos de 
inclusão na turma de alunos. Serão programados 20 encontros com os professores 
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e alguns membros da equipe de pesquisa (constituída pela aluna e duas 
professoras). Em cada encontro, de aproximadamente 100min, serão ouvidos os 
professores e serão feitos registros de um ponto de vista molar e molecular sobre 
algumas condições acadêmicas típicas de suas atuais vivências profissionais. 
Mediante o relato verbal dos participantes da pesquisa sobre a ocorrência de 
comportamentos que atrapalham o desenvolvimento da aula, serão construídas 
duas tabelas de dados sobre os fatos descritos, uma delas referente aos 
comportamentos do professor e outra referente aos comportamentos dos alunos, 
de forma a tornar os dados comportamentais passíveis de mensuração e avaliação 
empírica. Serão realizadas análises funcionais, criando assim a possibilidade de 
formulação de instruções para o participante–professor. Serão discutidas com os 
professores as análises feitas e serão oferecidas estratégias de manejo da 
situação acadêmica. 
 
 

Transtorno de Personalidade Antissocial e suas vici ssitudes 
 

Fernanda Aparecida Pereira dos Santos (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Patrícia Gugliota Jacobucci (Psicologia - UNIANCHIETA) 

 
Esta pesquisa é fruto de um estudo bibliográfico que busca levantar informações 
sobre as diversas faces do transtorno de personalidade antissocial, suas principais 
características, causas e consequências. Por meio de uma viagem pelo mundo da 
loucura, descobrir quem são os normais e anormais de uma sociedade, conhecer a 
personalidade humana sob o olhar de alguns autores, se aprofundar nos 
transtornos de personalidade existentes e aceitos nos dias atuais, até chegar ao 
transtorno de personalidade antissocial, personagem principal deste trabalho. É 
válido considerar que o transtorno de personalidade antissocial, assim como outros 
transtornos, afeta não apenas a pessoa doente, mas toda uma família e, no caso 
do sociopata, pelas suas características próprias e grau de gravidade, pode levar à 
criminalidade, acarretando prejuízos  a toda a sociedade. Devemos considerar que 
estas pessoas também são seres humanos, que podem ser tratadas e ter seus 
comportamentos controlados e que, assim como todo cidadão, ter uma vida útil e 
produtiva. Uma vez conhecendo melhor este transtorno, teremos mais propriedade 
para discutir o tema, assim como buscar formas de amenizar possíveis danos que 
ainda nos dias atuais esta condição humana causa na sociedade em geral, em vez 
de apenas mistificar e estigmatizar estas pessoas. 
 
 

A influência da mídia e das indústrias de brinquedo s na  
representação social da mulher 

 
Fernanda Croaro Fernandes (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Ângela Coelho Moniz (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 

Vivemos numa época em que as mulheres são vistas como vitoriosas pelas 
conquistas que vêm alcançando. Entretanto, tais conquistas parecem estar apenas 
se iniciando. A mulher, apesar de ter seus direitos à escolarização, à 
profissionalização e de fazer quase tudo que um homem faz, é ainda, em geral, 
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associada a valores tradicionais como “submissão”. A mídia seleciona os 
conteúdos relacionados às mulheres, de forma que os associa, na maioria das 
vezes, a assuntos que cabem dentro de alguns temas básicos como 
domesticidade, sedução e reprodução. As indústrias de brinquedos também 
contribuem de forma a perpetuar o papel da mulher como “mãe”, “dona de casa”, 
ou em funções predominantemente femininas como “cabeleireira” (devido às 
habilidades manuais que sempre foram designadas como característica feminina), 
ou “enfermeira” (ligada à função de “cuidar”, tida como inerente à população 
feminina). Desta forma, este trabalho visa propor um estudo investigativo mais 
profundo sobre a possível tentativa de manutenção dos valores tradicionais da 
mulher, bem como de seu papel perante a sociedade, por meio da influência da 
mídia e das indústrias de brinquedos. Iniciamos falando sobre o ser humano como 
membro de um grupo, as influências da cultura e uma breve discussão sobre as 
diferenças entre sexo e gênero. Damos continuidade dissertando acerca da 
representação social da mulher e o controle exercido sobre ela, partindo 
posteriormente para assuntos relacionados à mídia e às indústrias de brinquedos, 
finalizando com uma discussão sobre a influência dos mesmos nos valores sociais 
da mulher. 
 
 
Identificação dos fatores de estresse no desenvolvi mento de competências e 

habilidades dos formandos do curso de psicologia 
 

Fernanda Croaro Fernandes (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Angela Coelho Moniz (Psicologia - UNIANCHIETA) 

Coorientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia - UNIANCHIETA) 
 
Vivemos num mundo de extrema competição e constantes mudanças. As 
dificuldades encontradas para se obter um lugar no mercado de trabalho são 
inúmeras. A educação tem o propósito de deixar este caminho mais fácil, porém, é 
um caminho árduo e para poucos, e sem a garantia de um futuro seguro e 
promissor. As universidades devem conceder uma atenção cada vez maior para os 
estudantes universitários, a fim de que os mesmos desenvolvam integralmente 
suas capacidades, atingindo assim um nível elevado de excelência pessoal. Desta 
forma, o aluno mais bem preparado se enquadraria com menos dificuldades às 
exigências do mercado de trabalho e da sociedade. As pressões que podem ser 
vivenciadas na vida pessoal, social e profissional, bem como na trajetória 
acadêmica, podem gerar estresse, ansiedade e queda na qualidade de vida. Sendo 
o ambiente acadêmico um possível desencadeador do estresse, os estagiários 
ingressantes na área da psicologia clínica, quando vulneráveis ao estresse e 
ansiedade, podem ser vítimas de grandes dificuldades, sendo que a tarefa exige do 
aluno um preparo que nem sempre existe. A partir disto, o presente trabalho 
propõe a necessidade de um acompanhamento psicológico com profissionais 
capacitados para o exercício de tal função, com o objetivo de discriminar e 
trabalhar as dificuldades encontradas. Como consequência disto, podemos prever 
uma maior adaptação do aluno aos estágios e à prática profissional, tornando-o 
mais bem capacitado para o mercado de trabalho, bem como para sua vida social 
e pessoal. 
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Psicanálise e Educação: A questão do sujeito nos di scursos  

da pós-modernidade 
 

Joel de Assis (UNIANCHIETA) 
 
Talvez o tema de maior relevo na filosofia existencialista, desde Kierkegaard, seja 
o da opção do ser humano quanto à liberdade de escolha. É essa liberdade que o 
leva à angústia. Essa angústia, diz Lacan, está no real e tenta se inscrever no 
contexto do discurso. Se virar palavra, no caso da análise, precisa ver de quem ela 
vem, ou seja, por qual discurso vem a linguagem do analisando. O sujeito nasce 
marcado pela linguagem materna, que carrega todos os ensinamentos de seu lar¹ 
e prevalece por toda sua vida. A essa linguagem, nomeia Lacan, de Lalingua. É a 
portadora dos traumas e dos limites em que o indivíduo se caracteriza na relação 
consigo mesmo e o mundo desde a infância. Nela, tudo o que foi recalcado vai 
aparecer no mundo adulto, como formação de compromisso sobre o indizível do 
real, manifestado no corpo, como sintoma. Tem algo de psíquico e mental, onde se 
esconde a verdade do sujeito. Em confronto com os discursos que se inscrevem na 
pós-modernidade², o sujeito dessa linguagem se sente perdido, dividido. Fica ao 
reboque da grande mídia, ferramenta ideológica do capitalismo, no discurso do 
“tudo é possível”. Essa contradição desvela um novo “mal-estar na civilização”, 
perceptível na cultura do desmonte e do descomprometimento social. Daí a ironia 
das novas patologias a assolar o homem contemporâneo. Nele o sintoma em face 
do discurso ideológico, que se reflete no seu saber, no desenvolvimento de sua 
personalidade, na capacidade de apreender e se relacionar com o mundo. ¹Lugar 
na cozinha em que se acende o fogo; fogão. Torrão natal; pátria. Casa de 
habitação. Família. Nome dos deuses familiares e protetores do lar doméstico, 
entre os romanos e etruscos (Dicionário Michaelis-UOL, 2003). ²Pós-modernidade; 
postura descomprometida das pessoas em face das transformações ocorridas na 
ordem socioeconômica, nas últimas décadas do século XX. Nas artes plásticas, a 
contradição, a ironia, a mistura de estilos e de gêneros, por oposição às referências 
de pureza, de integridade, dominantes na crítica da arte moderna (DICIONÁRIO 
AURÉLIO - SEC. XXI). 
 
 

Escuta e valorização do adolescente em conflito com  a lei 
 

Luciana Moreira Lourenço; Patrícia Akinaga da Silva (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Patrícia Gugliotta Jacobucci (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
O adolescente em conflito com a lei não deixa de ter como identidade principal sua 
condição de adolescente. Este por sua vez, encontra-se em um período de 
transição em que muitos de seus valores, até então vivenciados naturalmente, 
passam a ser questionados, por ele mesmo e pelos outros. Estar em conflito com a 
lei nesse período de transição potencializa esses questionamentos e o sentimento 
de desamparo que muitos adolescentes sentem por não serem compreendidos, já 
que a incompreensão da sociedade inclui julgamentos pelos atos que cometeram. 
A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo (C.A.S.A.) Dom Gabriel 
Paulino Bueno Couto, é uma instituição ligada à Secretaria de Estado da Justiça e 
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da Defesa da Cidadania, em gestão compartilhada com Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente (CEDECA). A instituição atende adolescentes autores de 
atos inflacionais, na faixa de 12 a 21 anos, que cumprem medida socioeducativa de 
internação e internação provisória. Por meio de intervenções semanais nos grupos 
socioterapêuticos, com dez adolescentes em média, e com temas pertinentes à 
adolescência e às praticas dos atos inflacionais, a presente pesquisa teve como 
objetivo o empoderamento desses adolescentes, fornecendo ferramentas e 
possibilitando atuações positivas – para eles e para a sociedade – perante 
situações de risco, problemas e dificuldades, atuando diretamente na autoestima 
dos mesmos, fazendo-os perceber seu potencial e, consequentemente, ampliando 
suas possibilidades de futuro. Como resultado, observou-se a importância de se 
oferecer um local de escuta e valorização de suas histórias, permitindo um 
autoconhecimento e reflexão para possíveis mudanças de comportamento. 
 
 

Inclusão profissional e capacitação de pessoas com deficiência 
 

Marcelo Salles Bueno (Anhanguera Educacional) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Devido ao grande número de empresas que atualmente se empenham em realizar 
a inclusão profissional e capacitação de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho, buscou-se abordar esse tema como forma de auxílio às organizações, 
tendo também por relevância fazer com que a sociedade perceba a importância do 
processo de inclusão. Acredita-se que, dessa forma, estar-se-á permitindo que 
futuramente cada deficiente possa ter uma oportunidade para demonstrar sua 
capacitação no mercado de trabalho.  O objetivo deste trabalho foi realizar um 
estudo de campo e intervenções que possibilitassem melhorias no processo de 
inclusão em uma empresa de grande porte na cidade de Jundiaí. Participaram 
aproximadamente 50 pessoas, de ambos os sexos e com idades entre 18 e 56 
anos. O grau de escolaridade dos participantes variou desde o analfabetismo até o 
ensino médio completo. Para obter os dados desejados, foi feito uso de pesquisas 
das necessidades da empresa, palestras de sensibilização, análise dos locais onde 
seriam inseridas as pessoas com deficiência, técnicas de recrutamento e seleção, 
análise estatística do processo, aplicação de testes de conhecimentos específicos 
e de testes psicológicos, técnicas de capacitação, acompanhamento mensal para 
inclusão e trabalho motivacional. Os resultados foram satisfatórios, obtendo um 
índice de melhoria superior a 100%. Conclui-se aqui que o processo de inclusão é 
possível, desde que seja feito de maneira apropriada.  
 
 

Satisfação no Trabalho e Saúde do Colaborador 
 

Mariana Buscato (UNIANCHIETA) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
O trabalho, além, de um meio de produção para prover a subsistência, é também 
uma forma do indivíduo integrar-se socialmente. Nele o indivíduo põe em prática 
seus valores e atribui-lhe um sentido próprio. Indivíduos que possuem uma visão 



 

90 

positiva do seu trabalho e estão satisfeitos com o modo como o exercem 
promovem em si mesmos um estado emocional saudável. A área de 
teleatendimento cresce em média 200% por ano, e hoje é uma das áreas que mais 
emprega no Brasil. Porém, ainda é escasso o número de pesquisas que investigam 
a relação entre a saúde do teleoperador e a satisfação que ele tem no trabalho. Um 
estudo que revele essa relação pode auxiliar os empregadores a elaborar 
estratégias que promovam o bem-estar do colaborador, para que ele tenha uma 
visão positiva do trabalho. O objetivo deste trabalho foi verificar a existência da 
relação entre satisfação no trabalho e a saúde de profissionais da área de 
teleatendimento. Participaram 100 colaboradores de uma empresa multinacional da 
região de São Paulo, que responderam à Escala de Satisfação no Trabalho e ao 
questionário de qualidade de vida SF-36. Os resultados, ainda parciais, indicam 
que a satisfação no trabalho correlacionou-se de forma significativa e negativa com 
tempo na empresa, e significativa e positiva com a qualidade de vida, nos fatores 
capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor e limitações por aspectos 
emocionais. 
 
 

Castigo físico na criança: medida disciplinar ou at o de violência? 
 

Mariana Eigenmann (UNIANCHIETA) 
Orientador: Patrícia Gugliotta Jacobucci (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Os pais têm a responsabilidade de disciplinar seus filhos e, ao mesmo tempo, 
devem criá-los e educá-los. Este tipo de educação tem sido considerado um 
grande desafio para eles. As mudanças nas famílias e na sociedade 
contemporânea têm apresentado controvérsias na relação entre educar e punir. E 
esta é a grande questão desta pesquisa: o castigo físico educa ou é um ato de 
abuso físico? Tal preocupação vem mobilizando a atenção pública no Canadá, 
EUA e Inglaterra, onde se têm feito campanhas contra o castigo físico, de acordo 
com dados cedidos pelo Comitê da ONU sobre os direitos das crianças. Fazer esta 
distinção é de extrema relevância porque ultimamente os casos de violência contra 
a criança vêm aumentando consideravelmente e acontecendo dentro dos próprios 
lares, onde estes deveriam ser locais de proteção. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é analisar quais são as medidas socioeducativas no contexto familiar e se 
estas são fatores de proteção ou de risco para o abuso físico. Para tal estudo, 
contamos com a participação de 30 mães, com as quais se fez uma análise 
comparativa a fim de se verificar se há diferença nos tipos de castigos dado aos 
filhos e se estes recaem em atos de violência. Utilizar-se-á de um questionário 
semi-estruturado e a análise dos dados será quanti-qualitativa. Espera-se com este 
trabalho trazer uma reflexão acerca da violência doméstica, identificando se as 
mães utilizam-na como forma de disciplina. 
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Idosos enfermos: um estudo sobre a eficácia da escu ta nesse contexto 
 

Elaine Ap. de Carvalho; Mayra Cristina Costa; Rosângela Paes Machado (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Ana Maria Barbieri Vassoler (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Após várias visitas para análise de demanda em uma instituição de idosos, na 
região de Jundiaí, verificou-se a necessidade de uma atenção especial na área 
ambulatorial, por ser um local em que os idosos apresentam-se mais debilitados e 
impossibilitados de participar das atividades oferecidas pela instituição. O objetivo 
do estudo é oferecer um espaço de escuta psicológica segundo os referenciais da 
Abordagem Centrada na Pessoa, por meio da escuta empática, ou seja, ouve-se a 
pessoa sem fazer nenhum tipo de julgamento, considerando-se os significados que 
a pessoa atribui ao fato relatado, o que justifica a escolha desta abordagem para o 
trabalho. Alguns teóricos descrevem que a escuta empática em conjunto com o 
cuidado humanizado diminuem o estresse e os efeitos negativos da doença sobre 
as pessoas, tornando mais eficaz o processo do tratamento e aumentando a 
expectativa de vida. Em relação aos resultados, pelo fato do trabalho ainda estar 
em andamento, os dados não são conclusivos, no entanto, segundo os relatos dos 
idosos, esses têm apresentado melhora no seu quadro geral, confirmando os 
efeitos da humanização sobre a saúde. Este resultado positivo também pode ser 
demonstrado pela saída de alguns idosos do ambulatório para áreas externas da 
instituição, oferecendo indícios de que, por meio desta técnica, estas pessoas 
puderam perceber suas potencialidades. Portanto, evidencia-se a necessidade de 
continuação desta intervenção psicológica, uma vez que poderá contribuir no 
sentido de minimizar as consequências geradas pelo processo de 
institucionalização, principalmente aos idosos enfermos. 
 
 

Consumismo infantil: problema de gente grande 
 

Meire Matsuura (UNIANCHIETA) 
Orientadora: Rita de Cássia Almeida Marinho (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
O desenvolvimento do mundo globalizado pauta-se no constante incentivo à 
aquisição de bens, que não são adquiridos apenas por sua funcionalidade, mas 
também por um conjunto de valores de diversas naturezas a eles associados. Na 
publicidade, vemos necessidades que nem sequer são expressas sendo satisfeitas 
por meio da aquisição do produto anunciado. Há alguns anos, o marketing infantil, 
ou seja, a propaganda de produtos e serviços voltados a crianças, vem assumindo 
uma posição de destaque nos veículos midiáticos. Atualmente, a criança é vista 
como um consumidor em potencial, não apenas por ser capaz de influir e 
direcionar decisões familiares e de expressar suas próprias vontades, mas também 
pelas tendências apresentadas pela exposição precoce às complexidades das 
relações de consumo. As empresas encontraram neste público um mercado muito 
rentável, desenvolvendo meios cada vez mais elaborados e apelativos de acessar 
a vida das crianças, instigando-as a desejar o produto em questão. Deste modo, a 
relação entre publicidade e comportamento infantil vai além da imediaticidade 
imaginada, podendo desencadear prejuízos às relações sociais e ao próprio 
desenvolvimento da criança. Considerando os riscos presentes na relação entre 
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criança e mídia, este trabalho visa apresentar reflexões acerca do tema e analisar 
a relevância da família no desenvolvimento e manutenção do consumismo. Nota-
se, então, que a criança é vista como unidade consumidora, não havendo 
preocupação em preservar o espaço, tão necessário e escasso, da infância. 
 
 

Cultura e clima organizacional: um estudo de caso 
  

Rogério Gasparini Brunello (Anhanguera Educacional) 
Orientador: Luis Torahiko Takahashi (Psicologia – UNIANCHIETA) 

 
Cultura e clima organizacionais são temas amplos e complexos, comuns nos 
estudos sobre funcionamento organizacional. O presente estudo visa promover e 
refinar comportamentos funcionais dos empregados em suas relações com os 
clientes e entre eles no ambiente de trabalho. Também aspira a aumentar a 
conscientização sobre os objetivos profissionais em longo prazo, melhorar a 
satisfação da organização com os comportamentos dos empregados e a satisfação 
dos empregados com o clima de trabalho na organização. Com base nos 
resultados obtidos por meio de questionários, entrevistas individuais e na análise 
do ambiente de trabalho, para levantar dados sobre a cultura proposta pelos 
gestores aos empregados e o clima organizacional percebido, propôs-se uma 
intervenção. Participam deste projeto 12 empregados de uma empresa de diversão 
eletrônica localizada em uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Da 
análise de dados depreendeu-se que a maioria dos empregados não estava 
satisfeita com benefícios, plano de carreira e critérios para aplicação de 
advertência. Quanto aos gestores, reclamaram de comportamentos dos 
empregados no ambiente de trabalho e no atendimento aos clientes. O plano de 
ação compreendeu ensaios comportamentais de situações problema, treino para 
discriminação de sentimentos em situações problema, economia de fichas, palestra 
sobre plano de carreira e objetivos pessoais e propostas de mudanças na política 
de recompensas da organização. A análise dos resultados após a intervenção está 
em andamento. 
 
 

O uso de filmes como recurso em sala de aula para o  estudo  
da análise do comportamento 

 
Sidinei Fernando Ferreira Rolim (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Katilaine Erbetta (Psicologia – UNIANCHIETA) 
 
A prática de analisar filmes é uma estratégia comum utilizada por professores em 
cursos universitários, a fim de propor uma discussão e reflexão sobre princípios 
teóricos e aplicação de determinado conhecimento em situações reais ou fictícias. 
O estudo pode tornar-se mais dinâmico e atrativo, ao permitir ao aluno um 
vislumbramento da aplicação da teoria e a discussão de aplicabilidade e limitações.  
A Análise do Comportamento, enquanto uma abordagem psicológica que busca 
entender as pessoas e suas ações, estuda a interação do homem com seu meio e 
as influências dessa relação, conteúdo este comum aos filmes em geral. Os filmes, 
em sua maioria, apresentam semelhanças com o cotidiano quanto a valores, 
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regras e crenças de uma cultura, além da diversidade de postura e atitude diante 
das questões. O objetivo deste trabalho é apresentar o recurso da análise de filmes 
como uma ferramenta também ao aluno, que prepara sua monografia de conclusão 
de curso, e uma oportunidade de extrapolação da teoria para a prática dentro de 
um tema, reconhecendo as limitações e distorções passíveis numa obra de ficção. 
 
 

Desamparo Aprendido com Humanos: O Uso de Palavras 
 

Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior; Anderson Felipe Rossini; Tataína Iara Moreno; Sidinei 
Fernando Ferreira Rolim (UNIANCHIETA) 

Orientadora: Maria Cristina Zago Castelli (Psicologia – UNIANCHIETA) 
 
O Desamparo Aprendido, modelo animal de depressão, refere-se à deficiência na 
aprendizagem operante de sujeitos que passaram por eventos aversivos 
incontroláveis. Os primeiros trabalhos tinham apenas aplicações com animais, 
porém atualmente sua generalidade tem sido verificada também com humanos. O 
presente trabalho objetivou categorizar níveis de dificuldade de palavras a serem 
utilizadas na fase de teste de experimentos de Desamparo Aprendido com 
humanos, de forma a dividi-las de acordo com seus semelhantes níveis de 
complexidade, favorecendo, assim, futuras pesquisas nesta área. Foram sujeitos 
da presente pesquisa 16 alunos de Psicologia divididos em dois grupos (n=8): 
grupo 1, “Com Feedback”, e grupo 2, “Sem Feedback”. Utilizou-se um computador 
com software em linguagem Delphi 6.0, usado por Samelo (2008). Cada sujeito foi 
instruído a ordenar corretamente as letras de 20 palavras com 5 letras, em no 
máximo 25 segundos cada, embaralhadas na ordem 3-4-2-5-1. Considerou-se 
como acerto a organização da palavra antes do término do tempo, e como falha na 
tentativa, ou erro, o estouro da latência. Ao grupo 1 foi fornecido feedback de 
acerto ou erro. Ao grupo 2 não foi fornecido nenhum feedback. Os resultados 
dentro da categorização proposta, considerando respectivamente o grupo, a 
classificação e as palavras, foram: “Com Feedback”; Fáceis: GARFO – BICHO –
BRUXA – BRIGA –- LIVRO; Médias: CHAVE – FESTA – FOLHA – AMIGO – 
DUPLO – RESTO – SANTO – NARIZ – POSTE – VERSO; Difíceis: DISCO – 
PESCA – RENDA – CARNE – POEMA. “Sem Feedback”; Fáceis: BICHO – FOLHA 
–- GARFO; Médias: BRUXA – CHAVE – DUPLO – POSTE – LIVRO – NARIZ – 
PESCA – RENDA – BRIGA – FESTA – POEMA – SANTO; Difíceis: DISCO – 
RESTO – CARNE – VERSO –- AMIGO. Aconselha-se o uso de palavras de nível 
médio visando evitar efeito de piso na fase de teste e palavras insolúveis, assim 
como a exclusão de estímulos que formem mais de uma palavra, sendo eles: 
FOLHA – PESCA – POSTE – RESTO – SANTO – VERSO. 
 
 

O Perfil e os Desafios dos Psicólogos Inseridos na Saúde Pública 
 

Thaís Cavalcante da Silva 
Orientadora: Patrícia Gulgiotta Jacobucci (Psicologia – UNIANCHIETA) 

    
A Saúde Pública é um campo de atuação que o psicólogo tem ocupado nos últimos 
anos. Essa conquista se deu desde a década de 80 quando a construção do 
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campo da Psicologia da Saúde possibilitou a inserção dos psicólogos nesta área, 
através dos primeiros concursos públicos para assim atuarem em serviços públicos 
de saúde. Entretanto, a sua atuação ainda possui indagações sobre a forma de 
operar nesta área. O objetivo deste trabalho é caracterizar o perfil e os desafios 
dos psicólogos que atuam na saúde pública, analisando as percepções destes 
frente ao serviço público, investigando as razões que levaram estes profissionais a 
atuarem neste contexto, bem como demonstrar possibilidades de atuação do 
psicólogo no sistema público de atenção à saúde. A amostra constituiu-se de 10 
psicólogos, que atuam no setor da Saúde Pública da cidade de Jundiaí-SP, 
realizando-se uma entrevista estruturada, com posterior análise quanti-qualitativa 
dos dados. Os resultados ainda estão em análise, mas até o momento percebe-se 
que: a) desde a graduação atuaram como psicólogos; b) não possuem acesso à 
escolha do público que atendem; c) trabalham em equipes multidisciplinares. Estes 
resultados são reflexos das respostas que se apresentaram mais comuns. Ainda 
cabem a esta análise fatores considerados semelhantes, visto que a análise está 
em andamento. 
 

 
→ CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 

As necessidades de saúde e os itinerários de cuidad o no processo de 
inclusão escolar protagonizadas por famílias cujos membros são portadores 

de deficiência 
 

Bruna Cristina Costa Riva; Marcela Roveri Cândido 
Orientador: Bruno Souza Bechara Maxta (Terapia Ocupacional – UNIANCHIETA) 

 
As políticas de inclusão remetem a variadas interpretações, podendo levar à 
integração dos alunos com deficiência nas escolas, acarretando o esforço da 
criança em se adaptar às exigências da escola, bem como o acolhimento e 
envolvimento da escola em relação ao aluno, indicando a idéia de inclusão. 
Entende-se a educação como parte das necessidades de saúde. A escola auxilia 
no desenvolvimento da criança contribuindo para sua socialização e trazendo 
perspectivas para seu futuro. Esta pesquisa busca reconhecer as propostas de 
inclusão escolar e o posicionamento das famílias cujos membros apresentam 
algum tipo de deficiência. Espera-se compreender o processo de resistência e 
superação das famílias e o da criança no ambiente escolar. Dos  estudos dirigidos 
sobre a identidade do núcleo de Terapia Ocupacional, da integralidade na atenção 
em saúde sobre a educação inclusiva, desenvolve-se metodologia qualitativa nos 
núcleos escolares e familiares. São contribuições do núcleo da terapia ocupacional 
o reconhecimento das necessidades de saúde cotidianas e a intervenção sobre as 
práticas significativas daí decorrentes, a partir das atividades realizadas pelas 
crianças no núcleo familiar e dos profissionais escolares. O acompanhamento 
integral provoca a leitura de necessidades escolares e de saúde no contexto 
familiar, no sentido de promover processos educacionais universais e eqüitativos, 
incluindo todas as particularidades das crianças. A inclusão escolar apresenta a 
idéia de projetos pedagógicos especiais e individualizados para a criança com 
deficiência. Neste processo, existem diferentes perspectivas entre a escola, família 
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e criança. Reconhece-se o esforço das instituições e famílias na ampliação destes 
projetos pedagógicos visando Educação para Todos. 
 
 

Práticas terapêuticas inovadoras em saúde mental 
 

Ligia Guerrero Menezes (UNIANCHIETA) 
Orientador: José Otávio Motta Pompeu e Silva (Terapia Ocupacional – UNIANCHIETA) 

 
Este trabalho visa divulgar práticas terapêuticas inovadoras em saúde mental. Será 
o resultado de uma pesquisa de iniciação científica que está em curso no Centro 
Universitário Anchieta de Jundiaí. Conceituamos práticas terapêuticas inovadoras 
como ações criativas que sejam praticadas no campo psicossocial e que tragam 
benefícios aos usuários e ampliem as ferramentas terapêuticas e de convivência 
nas equipes de saúde mental. Estas práticas terapêuticas realizadas por equipes 
interdisciplinares são a principal tecnologia que move a revolução no modelo de 
assistência à saúde mental brasileiro realizada em menos de 10 anos. Assim, 
justificamos esta pesquisa na necessidade de estudar com profundidade essas 
tecnologias que nascem diariamente na prática dos mais diversos profissionais em 
contato com os usuários dos serviços de saúde mental de base comunitária. Uma 
tecnologia que usa práticas que muitas vezes misturam-se à vida, às atividades 
cotidianas, ao lazer, à arte, ao auto-cuidado, às relações humanas. Neste projeto, 
qualificaremos as práticas terapêuticas não medicamentosas e que possam ser 
usadas pela equipe interdisciplinar dos serviços de saúde mental (psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais, educadores físicos, 
pedagogos e outros profissionais da equipe interdisciplinar). Divulgar as práticas 
terapêuticas realizadas por terapeutas ocupacionais e em equipes interdisciplinares 
de que os mesmos participem.  
 
 
As formas de participação e os modelos assistenciai s da terapia ocupacional 

na saúde suplementar 
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A saúde suplementar é destaque na regulamentação do Sistema Único de Saúde. 
Atualmente, existe o debate em torno da ampliação de seu rol de procedimentos e 
das formas de participação de outros profissionais entre eles, o terapeuta 
ocupacional. O estudo tem como objetivo investigar as atuais formas de 
participação e os modelos de atenção à saúde de terapeutas ocupacionais 
envolvidos saúde suplementar. Utiliza-se metologia qualitativa de profissionais 
atuantes na região de Jundiaí. Dos estudos iniciados, observa-se que 
historicamente o setor médico privado sempre teve participação complementar ao 
sistema de saúde vigente no país. Na década de 1990, o SUS inicia a 
regulamentação de prestadores de serviço culminando na criação da Agencia 
Nacional de Saúde Suplementar. Vem se constituindo, portanto, o campo de saúde 
suplementar no país com a possibilidade de envolvimento de profissionais não-
médicos. O terapeuta ocupacional, de um profissional comumente inserido em 
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instituições prestadoras de serviço, hoje busca constituir seu protagonismo, dada a 
abertura legal ao campo. Questionam-se os riscos e benefícios de sua participação 
junto aos planos de saúde e sua atuação terapêutica junto aos usuários do Sistema 
Único de Saúde. 
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