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O IMPACTO POSITIVO DA VISITA DOMICILIAR NA EVOLUÇÃO DE PACIENTES  COM DOENÇAS 

CRÔNICAS 

ENIC201700398 

 

BRENDA AGUIAR GAZONI, BRUNA ANDRADE ALEIXO, ANA LUIZA MONTES PIGOZZI, MARIA LUIZA DALCIM 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Na sociedade contemporânea, tem sido crescente a busca por estratégias que visem à redução de custos, até 

mesmo nas ações de saúde. Dessa forma, a Visita Domiciliar (VD) constitui um importante instrumento de 

atenção à saúde possibilitando o conhecimento da realidade do indivíduo e sua família in loco. A VD tem sido 

apontada como importante veículo de operacionalização de uma política de assistência à saúde, possibilitando a 

concretização da integralidade, acessibilidade e interação entre profissional da saúde e usuário/família. É 

atribuição comum a todos os profissionais da equipe de saúde da família realizar o cuidado em saúde da 

população adscrita na unidade de saúde, no domicílio e demais espaços comunitários, 

quando necessário. Rompe com o modelo hegemônico, centrado na doença, no qual predomina uma postura 

profissional tecnocrática e de pouca interação com o usuário. O presente estudo objetiva relatar a experiência dos 

acadêmicos de medicina nas VD. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicos do quinto ano de Medicina da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), estagiando em unidades de ESF de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, entre os meses 

de julho e agosto de 2017, observando a rotina das equipes de saúde e participando das atividades médicas sob a 

orientação do preceptor, além de VD com os agentes comunitários de saúde (ACS). A revisão de literatura foi 

realizada em artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), publicados entre os anos de 2008 e 2017, no idioma português, que estavam disponíveis na íntegra, 

utilizando de forma conjugada os descritores “Estratégia de Saúde da Família” e “Visita Domiciliar”. A 

investigação foi realizada no mês de julho de 2017. O interesse 

pela temática surgiu a partir da experiência dos acadêmicos durante o estágio na disciplina de Saúde Coletiva ao 

realizarem as VD entre os meses de julho e agosto de 2017. As visitas eram realizadas sempre com a presença de 

membros da equipe de saúde como ACS, médicos preceptores, enfermeiros ou professores da disciplina. A coleta 

de dados era feita por meio de um questionário semiestruturado elaborado pelas docentes da disciplina 

constituído de questões sobre condições socioeconômicas e epidemiológicas. A atividade culminou com a 

elaboração de um Plano Terapêutico Singular e Genograma, além da apresentação do “Caso-família” para os 

demais colegas de subgrupo. 

Resultado: 

Estudos mostram grandes conquistas alcançadas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) nos últimos anos, 

como redução na taxa de mortalidade adulta e queda na taxa de internação na população acima de quarenta anos 

por Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC). A VD permitiu que os acadêmicos pudessem observar os impactos 

positivos do atendimento domiciliar aos pacientes com doenças crônicas, por meio da observação da dinâmica de 

trabalho dos membros da equipe de saúde na abordagem do usuário e de sua família. Foi possível correlacionar 

as doenças e agravos à saúde aos determinantes sociais de saúde que influenciam no processo saúde-doença. Os 

acadêmicos participaram de forma ativa nas atividades da ESF, como a VD, sendo recepcionados de forma 

satisfatória tanto pela equipe multidisciplinar, como pelos usuários cadastrados na rede de Atenção Primária à 

Saúde (APS). 

Conclusão: 

A VD permite ao profissional conhecer a realidade de vida do usuário e sua família, além de adentrar à 

subjetividade do indivíduo e sua doença. A captação da dimensão singular da família subsidia intervenções 

voltadas às necessidades reais desta. Observou-se atitude positiva das famílias sobre o esclarecimento de dúvidas 

em relação à doença e seu tratamento. Percebeu-se que os usuários reconhecem a importância do programa e dos 

benefícios trazidos pelo mesmo. 

Por meio da VD os profissionais da ESF conseguem identificar fatores de risco que podem levar ao seguimento 

inadequado de seu tratamento e, por conseguinte, problemas de saúde biopsicossocial. 
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PROPOSTA DE MORADIA UNIVERSITÁRIA: NA ANTIGA FÁBRICA COMPANHIA TAUBATÉ INDUSTRIAL, 

TAUBATÉ/SP 

ENIC201700771 

 

RENATA SANTANA SANTOS 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O Conselho Internacional de Conservação de Arqueologia Industrial (TICCIH) promove a preservação, 

conservação e investigação sobre a herança industrial no mundo. No Brasil, o estudo e investigação do 

patrimônio industrial inicia-se antes da divulgação da disciplina arqueologia industrial no pais, na década de 

1970, sendo este campo de estudo ainda “incipiente e em processo de desenvolvimento”. (BERTNSTEIN 

DE AZEVEDO, Esterzilda, 2010). O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) assume como 

forma de preservação e defesa do patrimônio industrial as ações centradas de todos os vestígios deixados 

pelo processo de desenvolvimento industrial, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. 

Portanto este trabalho visando contribuir com as políticas públicas na área de preservação do patrimônio 

industrial propõe um uso e uma forma de ocupação do espaço da antiga fábrica da Companhia Taubaté 

Industrial, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. 

Metodologia: 

Este trabalho desenvolveu-se através de pesquisas, conceito de arqueologia industrial, tipologias de 

moradias, levantamentos fotográficos técnicos e históricos, analise e caracterização da área de estudo, 

proposta contendo diretrizes do projeto, projeto preliminar representado por fluxograma e plano de massa 

para compreensão do projeto. Este trabalho visa contribuir no restauro do patrimônio histórico industrial da 

Companhia Taubaté Industrial, como também a inserção da proposta no contexto, de maneira adequada. 

Resultado: 

Elaboração de um projeto de restauração arquitetônica no antigo galpão da Quadra D, e posteriormente, um 

projeto de moradia universitária no mesmo espaço. As análises de algumas tipologias de moradias 

demonstraram que a tipologia loft é a mais adequada dentre as estudadas neste trabalho, pois apresenta 

aspectos que se encaixam as condições do edifício de estudo, como por exemplo pé direito duplo do 

edifício, estrutura aparente (como pilares, vigas e estrutura do telhado), amplitude do espaço e materiais 

simples na composição total da construção. 

A ideia do projeto, é de promover atividades coletivas do cotidiano, de maneira que seja agradável esse 

contato entre os universitários dentro da moradia. O ápice da ideia acontece por meio da construção de 

espaços dinâmicos distribuídos neste galpão com cerca de 10.000m². Técnicas inovadoras e ao mesmo 

tempo sucintas na composição dos espaços criados irão contrastar com o edifício histórico. 

Conclusão: 

Por meio dos levantamentos realizados, base teórica e ambiência da área de estudo, é vital a compreensão de 

que esta proposta busca por uma experiencia única aos universitários que forem nela morar, e também por 

uma transformação que deve alcançar a escala urbana. 

A essência do projeto estará no seu interior, com a proposta de espaços dinâmicos que contenha alguns dos 

componentes fundamentais para o conforto e experiência desejável no ambiente. A ideia do projeto é 

atender a necessidade de todos, incluindo portadores de necessidades especiais, incentivando a coletividade 

e cooperação integrada na formação de cada sujeito. 
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PREVALÊNCIA DO VALGO DINÂMICO EM ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR - ESTUDO PILOTO 

ENIC201700794 

 

PAULO ROBERTO DE LIMA NETO, MAICON DOUGLAS FLORIANO 

Orientador(a): KEYLEYTONN STHIL RIBEIRO 

 

Introdução: 

O valgo dinâmico (VD) é um distúrbio do padrão do movimento descrito na literatura como uma alteração 

do controle motor dos membros inferiores, é evidente em atividades dinâmicas que envolvem descarga de 

peso.(1) É definido pela adução e rotação medial do quadril, assim como abdução e rotação lateral do 

joelho.(2) 

O VD excessivo é uma condição perigosa para lesões, principalmente no que se refere a síndrome da dor 

femoropatelar (SDFP) e as rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA), uma vez que acarretam custos de 

tratamento e favorecem o desenvolvimento de incapacidades.(3) 

Considerando o futebol um desporto envolto por cifras milionárias, além dos efeitos maléficos e limitantes 

causados aos indivíduos, há de se ressaltar o significativo prejuízo financeiro aos quais o atleta, o clube e 

seus mandatários estão expostos. 

O presente estudo tem o objetivo de verificar a prevalência do valgo dinâmico em atletas de futebol amador 

da cidade de Pindamonhangaba-SP. 

Metodologia: 

Estudo observacional transversal com amostra de 6 voluntários, faixa etária 18-35 anos; inscritos na Liga 

Pindamonhangabense Municipal de Futebol. Critérios de inclusão: prática regular de futebol de no mínimo 

dois anos e frequência de, pelo menos, uma vez por semana, duração de 10 a 60 minutos. Critérios de 

exclusão: histórico de lesões graves e/ou recentes no tornozelo, joelho, quadril e/ou coluna. 

Os procedimentos da avaliação foram realizados no Laboratório de Fisioterapia da Fundação Universitária 

Vida Cristã. Antes de realizar o teste os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; em seguida uma ficha de avaliação foi aplicada. O VD do joelho foi avaliado por meio do teste 

Step Down, que consiste no movimento de descer de um degrau (step) em apoio unipodal sem retirar o 

calcâneo apoiado no step. 

A avaliação do VD durante o Step Down foi realizada a partir de imagens capturadas por uma câmera 

digital. Como referências foram fixados três marcadores de isopor nas seguintes correspondências 

anatômicas: centro da distância entre o maléolo medial e lateral; centro da distância entre o côndilo femoral 

medial e lateral; 30 centímetros acima do marcador do joelho, seguindo uma linha reta até espinha ilíaca 

ântero superior. 

A altura do step foi personalizada para cada participante. O pé do participante foi posicionado sobre uma 

linha padrão e o toque do calcâneo no solo foi padronizado com a fixação de uma fita a 5 centímetros do 

step. A câmera digital colocada em um tripé ficou a uma distância de 2 metros do step, ajustada na altura do 

joelho avaliado. Os participantes foram instruídos a realizar 10 repetições consecutivas do Step Down. 

As filmagens coletadas foram processadas pelo software Virtual Dub, e posteriormente analisadas pelo 

Software de Avaliação Postural (SAPO). Os dados foram analisados em planilhas no programa Microsoft 

Excel®. 

Resultado: 

Após a análise dos dados os resultados mostraram cinco indivíduos com o ângulo de projeção do plano 

frontal (APPF) positivo tanto para o membro dominante, quanto para o membro não dominante, e, um 

individuo com o APPF negativo tanto para o membro dominante, quanto para o membro não dominante. 

Ângulo Projeção do Plano Frontal (APPF) membros inferiores: 

Participante 1 - Membro dominante: 15,5° / Membro não dominante: 22,7°; 

Participante 2 – Membro dominante: 19,9° / Membro não dominante: 25,5°; 

Participante 3 – Membro dominante: 6,5° / Membro não dominante: 13°; 
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Participante 4 – Membro dominante: 4,6° / Membro não dominante: 18,9°; 

Participante 5 – Membro dominante: 7,3° / Membro não dominante: 13,8°; e 

Participante 6 – Membro dominante: -2,8° / Membro não dominante: -2,4°. 

Conclusão: 

Conclui-se que há a necessidade de mais estudos para investigar a prevalência do valgo dinâmico em 

futebolistas, uma vez que esse distúrbio pode ser fator causador de lesões. Tal investigação se faz necessária 

para uma adequada implementação de medidas para prevenção de lesões nesses indivíduos 
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ANÁLISE DO PERFIL CONTABILISTA E ATUAÇÃO: BRASIL X PORTUGUAL 

ENIC201700827 

 

JÉSSICA DE OLIVEIRA KUPPER 

Orientador(a): JONAS COMIN DE CAMPOS 

 

Introdução: 

A Contabilidade tem por objetivo desde os primórdios a registrar e controlar as mutações do patrimônio, 

com o passar dos anos a evolução do sistema e a globalização fez com que o profissional tivesse que se 

adaptar perante essas transformações, num panorama que oferece oportunidade em diversos países. Esse 

estudo tem por objetivo a especificação das diferenças entre a profissão no Brasil e a profissão em Portugal. 

Metodologia: 

A metodologia escolhida para ser utilizada neste trabalho foi a pesquisa de natureza descritiva e 

bibliográfica. Segundo Gil (2008), as naturezas descritiva e bibliográfica foram desenvolvidas para 

descrever a característica de determinadas populações ou fenômenos, com base em material já elaborado e 

divulgado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, respectivamente. 

Resultado: 

Através dessa pesquisa foi possível observar que a contabilidade no Brasil ainda não está totalmente 

adaptada perante as Normas Internacionais de Contabilidade, no contexto de órgãos reguladores no Brasil 

existe o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e em Portugal existe o ATOC (Associação dos Técnicos 

Oficiais de Contas) e o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a diferença entre a 

regulamentação dos os dois países ainda é bastante notável. 

Conclusão: 

Durante a pesquisa foi evidenciado, e conclui-se que a profissão contábil em Portugal é bem remunerada e 

pela facilidade da língua é uma opção real para o profissional de contabilidade Brasileiro, a principal 

dificuldade encontrada é o não reconhecimento da diplomacia brasileira pelos órgãos regulamentadores de 

Portugal, contudo após complementação da formação em faculdades de Portugal, é possível obter o registro 

de classe e atuar como um profissional habilitado em Portugal, configurando-se em uma real oportunidade 

de emprego para brasileiros, ainda mais na atual situação da economia Brasileira. 
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IMPACTO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA AMBULATORIAL NAS EXACERBAÇÕES DO PACIENTE 

COM DPOC – ARTIGO DE REVISÃO 

ENIC201700912 

 

ELAINE CRISTINA TOLEDO RODRIGUES DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA IZABEL ROMÃO LOPES 

 

Introdução: 

As diferentes formas clínicas e gravidade na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) evoluem com 

algumas condições sintomáticas características de exacerbação. Os sintomas respiratórios aumenta o quadro 

de dispneia, reduz a tolerância aos esforços físicos, gera inatividade física que leva o paciente a novas 

exacerbações. A DPOC vem ocupando importante posição entre as doenças que mais geram mortalidade e 

morbidade em todo mundo. 

Metodologia: 

Estudo comparativo sobre a atuação da fisioterapia respiratória na redução das exacerbações nos pacientes 

DPOC diferenciando os diversos tratamentos apresentados correlacionando seus métodos com os benefícios 

e os resultados.  Foram usados para pesquisas do estudo bases Pubmed, Scielo e Lilacs nos idiomas inglês e 

português. Foram excluídas da pesquisa publicações anteriores há 2013, publicações que incluem crianças e 

exacerbações da DPOC no âmbito hospitalar. 

Resultado: 

Estudos destacam os Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar padrão após um período mínimo de 

tratamento considerado essencial no tratamento de pacientes DPOC envolvendo exercícios de força e de 

resistência até exercícios de força isolados. A Estimulação diafragmática elétrica transcutânea, 

particularmente em pacientes com DPOC estudos demonstram que uma adaptação ocorre no músculo 

diafragma na condição clínica da exacerbação e a EDET pode contribuir para a melhora da força muscular. 

Os Efeitos do método Pilates sobre a função pulmonar, a mobilidade toracoabdominal, a força muscular 

respiratória e distribuição de gordura corporal. Faz com que os grupos musculares interajam com força e 

flexibilidade, coordenação da respiração, fortalecimento intenso da musculatura abdominal, diferenciando-

se de outras formas de exercícios. 

Conclusão: 

Uma RP de longa duração parece apresentar efeitos mais favoráveis em termos de qualidade de vida para o 

paciente. A EDET pode contribuir para a melhora da força muscular. O método Pilates sobre as respostas da 

mecânica muscular respiratória e função pulmonar não apresentou muita eficácia devido as poucas 

literaturas relacionadas. 
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EXERCÍCIO AERÓBICO NA SÍNDROME METABÓLICA:  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201700947 

 

JOÃO GABRIEL PAES GALL MARQUES, VANIA CRISTINA DOS REIS MIRANDA, WENDRY MARIA PAIXÃO 

PEREIRA, MARIANE MARQUES LUIZ 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO 

 

Introdução: 

Dentre as várias doenças metabólicas conhecidas, a combinação de algumas delas como, a obesidade 

central, intolerância a insulina e hipertensão podem originar uma condição nomeada de síndrome 

metabólica. A síndrome metabólica pode ser definida por meio da combinação de três ou mais condições 

presentes, sendo, altos níveis de triglicerídeos, pressão arterial e glicemia em jejum, obesidade central e 

baixos níveis de colesterol HDL. No tratamento não medicamentoso, orienta-se o paciente sobre a 

importância de se adotar um estilo de vida saudável, com a inclusão de exercícios físicos e uma dieta 

balanceada. Sabe-se que o exercício aeróbico é considerado um fator efetivo para manter e melhorar a 

atividade cardíaca e proporcionar melhor qualidade de vida ao indivíduo. São objetivos do presente estudo 

verificar os principais benefícios, indicações e efeitos fisiológicos do exercício aeróbico como ferramenta 

não farmacológica na prevenção e ou tratamento de pacientes com síndrome metabólica. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 1998 à 2017. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2016 a julho de 2017. Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por indivíduos 

portadores de síndrome metabólica, e os que incluíam exercícios aeróbicos junto ao programa de 

tratamento. Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; que não incluíam os 

exercícios aeróbicos junto do programa de tratamento; e ainda os que não possuíam a população-alvo da 

pesquisa composta somente por indivíduos com síndrome metabólica. 

Resultado: 

Um protocolo de tratamento que utiliza o exercício aeróbico como principal ferramenta, consegue 

proporcionar de forma significativa uma melhora das comorbidades que constituem a síndrome metabólica. 

Tem-se discutido sobre qual a melhor intensidade para a realização desse tipo de exercício. Estudos 

demonstram que os exercícios aeróbicos intermitentes realizados com alta intensidade (70 a 90% do 

consumo máximo de oxigênio) em curto período de tempo (5 a 10 minutos) apresentam uma maior 

efetividade, conseguindo reverter os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da síndrome 

metabólica, melhorando a composição corporal, a potência aeróbica máxima e a glicemia em jejum, em um 

menor período de adesão. Outros autores concluíram que o exercício aeróbico de intensidade moderada (50 

a 60% do consumo máximo de oxigênio) consegue proporcionar a melhora dos fatores de risco 

cardiometabólicos e da capacidade funcional, no entanto, é necessário um maior período de adesão e 

frequência na realização do mesmo. 

Conclusão: 

O exercício aeróbico é capaz de agir como ferramenta não farmacológica para a prevenção e ou tratamento 

da síndrome metabólica e de suas comorbidades, diminuindo os fatores de risco associados a doença e 

melhorando a capacidade funcional, no entanto torna-se necessário viabilizar qual a melhor intensidade a ser 

utilizada de acordo com a condição física do indivíduo. 

 



  

10 

 

ESTUDANDO CÁLCULO COM UMA IMPRESSORA 3D 

ENIC201701201 

 

LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA 

Orientador(a): FERNANDO LUIS MIRANDA FILHO 

 

Introdução: 

Ultimamente é comum se ouvir falar em impressão tridimensional, que é feita por meio de uma imagem de 

três dimensões modelada computacionalmente e em seguida impressa por uma impressora 3D. Essas 

impressões podem ser de todos os tipos, desde bonecos infantis até próteses cirúrgicas e impressões de 

peças industriais. O processo de impressão é simples, basta obter uma figura tridimensional gerada por um 

software de computador e então por meio de outro programa essa figura é fatiada e transformada em 

funções e essas funções orientam o bico extrusor (componente que libera a resina) pelos eixos x, y e z. Uma 

área que é considerada complexa para cursos de exatas como matemática, física e engenharia é o cálculo, 

que em sua grade aborda o tema de cálculos de áreas e volumes irregulares, sendo a impressora 3D um bom 

meio de instigar o aluno a estudar e compreender essa disciplina. 

Metodologia: 

Um dos meios de se instigar um aluno aos estudos é a modelagem matemática onde por meio de um 

problema, é estudado diversos conteúdos em prática. Como muitos alunos tem dificuldades em compreender 

Cálculo e Métodos Numéricos, este trabalho propõem uma modelagem utilizando a impressão 

tridimensional onde o problema é calcular o volume de uma figura pré-definida. Para isso o aluno terá de 

determinar as funções que descrevem esta figura, sendo que para esta etapa será necessário um 

conhecimento de Métodos Numéricos, e então o cálculo da região descrita por essas funções, assim 

utilizando o conceito da anti-derivada. 

Como a figura é simétrica, podemos dividi-la em quatro partes iguais, facilitando assim a obtenção das 

funções, em seguida devemos particionar em quatro funções distintas que podem ser descritas utilizando a 

Interpolação Polinomial de LaGrange, logo após basta utilizar uma integral definida para obter a área que 

compreende cada uma destas funções. Ao somar todas estas áreas e multiplicarmos por quatro temos a área 

total da figura que pelo produto desta com a altura pré-definida se obtém o volume da figura. Após ter 

determinado este volume, por meio da impressão do mesmo, podemos ter a validação do resultado 

utilizando um recipiente com água e verificando o volume de água deslocado assim tendo a comparação 

prática dos valores. 

Resultado: 

Dada a falta de recursos momentâneos ainda é impossível fazer a validação deste procedimento, assim como 

seus resultados no ensino. Contudo vale ressaltar a validação prática que favorece o entendimento do aluno, 

assim como em Cálculo, como em Métodos Numéricos, visualizando um problema real sendo resolvido 

pela teoria vista em sala. 

Conclusão: 

Como já foi dito, por conta da falta de recursos a proposta ainda não foi validada, porém apresenta grande 

potencial para auxiliar o aluno das ciências exatas, em seus estudos de Cálculo e Métodos Numéricos. Outro 

fator importante que deve ser ressaltado é quanto a aplicação, podendo ser definida pelo professor ou então 

o próprio aluno definindo a figura a ser impressa, sendo esta de livre escolha, uma vez que por meio de 

programas de modelagem 3D podem gerar figuras diversas, podendo o aluno criar uma figura que pode ser 

utilizada para calcular seu volume ou vice-versa. 
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INTERNET DAS COISAS COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO 

ENIC201701255 

 

MAYARA RESTIVO CARDOSO 

Orientador(a): RODRIGO OTÁVIO ROCHA CARDOSO 

 

Introdução: 

Com a evolução da tecnologia a internet tornou-se muito mais que uma rede de computadores, transformou-

se em uma rede de pessoas e comunidades, permitindo que as pessoas se comuniquem entre si, sem que a 

distância entre elas atrapalhe. Porém, em um mundo conectado, como utilizar a evolução tecnológica para 

aprimorar produtos e gerar um diferencial competitivo para a empresa? 

Weiser (1991) destaca que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à 

vida do dia-a-dia, até serem indistinguíveis ao nosso cotidiano. 

Recentemente, vem surgindo uma nova fase da Internet denominada: Internet das Coisas (IoT – Internet of 

Things) que constitui em um conceito tecnológico onde todos os objetos da vida cotidiana estão conectados 

à internet, agindo de modo inteligente e sensorial sendo, também, utilizada pelas empresas como diferencial 

competitivo. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do presente trabalho a metodologia consiste em coleta de informações por meio de 

pesquisa bibliográfica em livros, materiais disponibilizados na internet e artigos científicos publicados sobre 

o assunto, cujo objetivo é de apresentar a Internet das Coisas, do seu surgimento ao cenário atual, 

destacando seus potenciais benefícios para as empresas, as tendências de evolução tecnológica e as 

principais dificuldades encontradas em sua implementação. 

Segundo Atzori, Iera e Morabito (2010, p.2787), “a Internet das Coisas (IoT) é um novo paradigma que está 

rapidamente ganhando terreno no cenário de telecomunicações. A ideia básica desse conceito é a presença 

omnipresente ao nosso redor de uma variedade de objetos que, através de esquemas de endereçamento 

exclusivos, são capazes de interagir com os outros. ”, enquanto para Evans (2011, p.2) “a IoT representa a 

próxima evolução da Internet, dando um grande salto na capacidade de coletar, analisar e distribuir dados 

que podemos transformar em informações, conhecimento e, por fim, sabedoria.”, com sua utilização 

adequada pelas empresas pode-se tornar uma grande vantagem competitiva. 

Dentre os desafios da implementação e utilização dessa tecnologia pelas empresas está a quantidade de IPs 

disponíveis e a segurança das redes para proteção de informações sigilosas pelas empresas. Segundo Amaral 

(2017) “Acelerar a adoção do protocolo IPv6 é tido como fundamental para viabilizar a Internet das Coisas, 

até por ser mais seguro também. ” 

Resultado: 

Empresas de diversos setores encontram na IoT possibilidades de melhorias em seus processos e produtos, 

em busca de torna-los melhores e mais personalizados, dependendo dos anseios de seu público alvo, onde 

no mundo globalizado gera uma grande vantagem competitiva se comparado a concorrentes. 

Roberti (2014) cita como um exemplo em sua entrevista a empresa Almacafé, onde uma subsidiaria utiliza 

tags passivas UHF e sistemas de RFID no armazenamento e processamento de seus produtos para rastrear 

grãos de café Premium das fazendas, a fim de melhorar a competição no mercado global, e como resultado 

houve um impulso nas vendas e a fidelidade dos clientes com a empresa. 

Conclusão: 

Dada sua crescente evolução na última década é possível constatar que a IoT vem se tornando uma 

tendência, e suas aplicações permitem as empresas um leque de possibilidades, demonstrando-se uma 

ferramenta muito útil e gerando uma nova modalidade empresarial: as indústrias 4.0, descritas como a 

quarta revolução industrial. 
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O SUS NO ENSINO MÉDIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ENIC201701620 

 

JÉSSICA SOUZA DE MORAIS CALDERARO, SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA, BEATRIZ GARIGLIO TOMAZ 

DA SILVA, KARINA TIRELLI ALVES RIBEIRO, ITAMARA APARECIDA MARCELINA DA SILVA, MARIA 

ANGELA BOCCARA DE PAULA 

Orientador(a): CARMEN SILVIA DE CAMPOS ALMEIDA VIEIRA 

 

Introdução: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) envolve todas as atividades da atenção à saúde cujo propósito maior é de 

eliminar as desigualdades sociais, sendo essencial que todos conheçam os princípios e diretrizes do SUS 

(Brasil, 2010). Trata-se de relato de experiência de atividade didático pedagógica realizada com discentes do 

1º semestre do curso de graduação em Enfermagem, com o intuito de levar essas informações à 

comunidade, o Projeto realizado foi denominado Socializa SUS, que objetivou difundir informações sobre a 

política de saúde do SUS e seu controle social. 

Metodologia: 

Com base nos princípios, diretrizes, rede de atenção e cartilha do usuário do SUS, foram realizadas palestras 

informativas em uma escola municipal, do ensino médio, com aproximadamente 560 alunos na faixa etária 

de 15 a 17 anos. Foram utilizados como recursos audiovisuais cartazes que contemplavam os princípios, 

diretrizes, sistematização e organização da rede de serviços do SUS; folhetos com direitos e deveres do 

usuário do SUS; marca páginas que abordava sobre os serviços de saúde disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde; tendo como principal objetivo a sensibilização dos alunos sobre o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde e direitos e deveres dos usuários do serviço de saúde. 

Resultado: 

O projeto foi apresentado em reunião de professores e coordenador do local de estudo, que concordaram em 

desenvolver o trabalho educativo com algumas sugestões de adequações na sua execução em função do 

pouco tempo disponibilizado. Percebeu-se que a equipe da educação demonstrou interesse pelo assunto, 

permanecendo nas salas de aula e participando de forma positiva das discussões apresentadas aos alunos. Na 

maioria das salas os alunos participaram de forma ativa expondo situações vivenciadas e solicitando 

sugestões de soluções frente aos problemas apresentados. Os acadêmicos de enfermagem à medida que 

desenvolviam o trabalho educativo ficaram mais seguros na abordagem do assunto, bem como foram 

estimulados a buscar maiores informações na literatura, o que contribuiu com o aprendizado acadêmico, 

tanto nas questões do processo educativo como referente ao SUS. 

Conclusão: 

As expectativas foram alcançadas, o projeto foi de suma importância tanto ao público alvo que, por meio 

deste, passou a entender melhor a filosofia do SUS, quanto aos alunos de Enfermagem que tiveram o 

primeiro contato com a promoção da saúde como prática social e experiência profissional. 
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É A VEZ DA TABUADA - COMPETINDO E APRENDENDO 

ENIC201701884 

 

ROBSON FERNANDO RODRIGUES FILHO, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): GISELE SORAYA BARBOSA 

 

Introdução: 

Este projeto visa tornar o aprendizado da Tabuada mais prazeroso e significativo, buscando a competição 

saudável,  utilizando recursos variados, principalmente dando a oportunidade ao aluno de manusear 

diferentes meios tecnológicos e concretos. 

Metodologia: 

O projeto ocorrerá  através de competições  nas quais os alunos terão que realizar operações multiplicativas 

seguindo as regras impostas pelos professores no tempo determinado. Contaremos com o envolvimento de 

todos professores e alunos do Quartobao Nono anos do Regular e monitores do Novo Mais Educação de 

matemática do período Integral. 

Resultado: 

Espera se que todos se envolvam no projeto e participem de forma ativa aprendendo com prazer e 

significado a Tabuada. 

Conclusão: 

O projeto ocorreu como planejado e ainda superou as expectativas com relação a inscrição e participação de 

todos. Os professores elogiaram muito o envolvimento e desenvolvimento do projeto deixando claro que já 

obtiveram melhoras significativas com relação às situações problema e operações matemáticas realizadas 

pelos alunos. 
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USO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA PARA REDUÇÃO DO SCRAP DE EIXOS DE TRANSMISSÃO COM 

DIÂMETRO DO ALOJAMENTO ABAIXO DO ESPECIFICADO 

ENIC201701951 

 

ISAAC DE OLIVEIRA, ISAIAS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Atualmente no ambiente industrial, devido à competitividade, é cada vez mais necessária a busca por 

processos eficientes que contribuam para a qualidade e redução dos custos dos produtos, sobretudo a 

redução de refugo. Este trabalho foi realizado em um fabricante de motores onde existia uma quantidade 

inaceitável de eixos de transmissão que apresentavam variação excessiva do diâmetro do alojamento do 

rolamento do eixo secundário. A proposta deste projeto foi empregar a metodologia Seis Sigma para obter a 

redução desta quantidade não conforme para níveis aceitáveis. Para tal propósito, foram utilizados o ciclo 

DMAIC e algumas ferramentas estatísticas da qualidade. 

Metodologia: 

A estratégia de estudo de caso foi adotada para possibilitar o estudo profundo de dados quantitativos e a 

aplicação de métodos estatísticos de maneira que se permita conhecer as características de um processo. O 

projeto foi desenvolvido seguindo-se as etapas do ciclo DMAIC: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e 

Controlar. Os exemplares de eixos secundários de transmissão, ilustrados à Figura 1, foram todos coletados 

de lotes representativos de produção e medidos em suas características-chave com o uso de micrômetro, 

relógio comparador e máquinas de medição tridimensional. Todas as dimensões significativas foram então 

analisadas quanto à normalidade e à existência de pontos “fora de controle”, que pudessem ser desprezados 

quando do tratamento estatístico dos dados, sob a ótica da metodologia Seis Sigma. Como meta para 

melhoria foi determinado um índice de até 0,1% de refugo em relação ao volume produzido. 

Resultado: 

Após a medição dos dados, foi realizada uma análise aprofundada para definir as principais causas do 

problema. Nessa etapa foram utilizadas algumas ferramentas estatísticas e da qualidade, como gráfico de 

Pareto e Matriz de Causa e Efeito. Depois de aplicadas as correções propostas, o processo teve uma 

melhoria em seu desempenho de Pp = 0,62 para Pp = 1,49 e em sua capacidade de Cp = 0,69 para Cp = 1,39 

como ilustrado na Figura 2. Foi reduzida a quantidade de DPMO (defeitos por milhão de oportunidades) de 

4.389,65 para 525,71. E obteve-se uma economia de R$ 44.000,00 anuais, reduzindo-se os custos de refugo, 

que eram de R$ 50.000,00 para R$ 6.000,00. 

Conclusão: 

Por meio de análise do processo e de suas variáveis, foi possível obter uma significativa melhoria em níveis 

de capacidade e em retorno financeiro para a empresa. Mesmo não se eliminando totalmente a não-

conformidade, o projeto foi bem-sucedido e conseguiu reduzir os índices de refugo de 0,44% para 0,052%, 

ou seja, muito abaixo da meta de um mínimo de 0,1%. 
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA PROMOÇÃO DO “AGOSTO DOURADO” - MÊS DO ALEITAMENTO 

MATERNO: PARCERIA ENTRE UNIVERSIDADE E PREFEITURA DE TAUBATÉ. 

ENIC201702055 

 

CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER, LAIS DE ANDRADE 

SILVA, MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, GLEICE TALITA COSTA, FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A amamentação é uma prática milenar com reconhecidos benefícios nutricionais, imunológicos, cognitivos, 

econômicos e sociais. A amamentação deve ocorrer de maneira exclusiva até o 6º mês e de forma 

complementar até o 2º ano de vida da criança. Em 2017 celebra-se o 25º aniversário da Semana Mundial de 

Aleitamento Materno (SMAM) que busca desencadear ações conjuntas em prol da amamentação. A 

proteção, promoção e apoio da amamentação são os três pilares fundamentais para aumentar e consolidar as 

taxas de aleitamento materno. A SMAM é o momento importante para a promoção da amamentação em 

todos os meios de comunicação e, é ainda neste mesmo ano que essa conscientização será expandida em 

nosso país com o primeiro Agosto Dourado, como passa a se chamar o mês do Aleitamento Materno, como 

oportunidade de reforçar o ato de amamentar e seus benefícios para o binômio mãe-bebê. 

Metodologia: 

O relato de acadêmicas de Enfermagem do Programa de Extensão Universitária Saúde na Educação (PSE) e 

da monitora do Programa de Incentivo à Docência (PID) da primeira disciplina interprofissional da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), Atenção as Necessidades em Saúde Coletiva (ANESCO) tem como 

objetivo divulgar a importância de desenvolver ações intersetoriais a fim de mobilizar a sociedade e, não só 

as mães na promoção do Aleitamento Materno. A ação teve início no mês de junho com a participação de 

docente de Enfermagem no seminário preparatório para a SMAM, no Instituto de Saúde em São Paulo, 

promovido pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) com a análise e 

divulgação do tema a ser promovido em 2017: Proteger a amamentação: construindo alianças sem conflitos. 

Ainda nesse mês, docentes realizaram contatos e encontros com os profissionais da Secretaria de Saúde para 

propor a realização de mobilização educativa envolvendo a comunidade acadêmica, profissionais da saúde 

das unidades da Estratégia Saúde da Família e comunidade. Em acordo fica determinada o dia 23 de agosto 

a participação de docentes, acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Medicina e profissionais de 

saúde do município em 5 regiões; 4 unidades da ESF significativas quanto ao número de habitantes e 

vulnerabilidade social (Novo Horizonte, São Gonçalo, Piratininga, Vila São José) e uma via pública de 

grande fluxo próxima à antiga rodoviária no centro da cidade. Nas unidades serão desenvolvidas ações 

educativas tendo como referencial a Problematização de Paulo Freire e na via pública a panfletagem de 

material educativo entre condutores de veículos e pedestres. 

Resultado: 

Como a mobilização não foi concluída os resultados são relacionados à contribuição na formação dos 

profissionais de saúde e o trabalho em equipe multiprofissional entre a UNITAU e o sistema municipal de 

saúde. Foi relevante entender que a amamentação é um direito humano, tanto da mãe como de seus filhos. 

Conclusão: 

As mulheres têm direito a informações precisas e imparciais para poderem tomar uma decisão sobre a 

amamentação. Têm ainda o direito a serviços de saúde de qualidade; assim como o direito à proteção 

adequada da maternidade nos locais de trabalho e a ambientes amigáveis e condições apropriadas para 

amamentar nos espaços públicos, elementos cruciais para uma prática bem sucedida. Os profissionais de 

saúde devem atuar como promotores do cuidado integral do ser humano em suas dimensões 

biopsicossociais, com responsabilidade social e compromisso com a cidadania. 
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INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE DIFERENTES PROGÊNIES DE 

EREMANTHUS ERYTHROPAPPUS (DC.) MECLEISH. 

ENIC201702293 
 

RODOLFO SOARES DE ALMEIDA, GABRIEL DE RESENDE BARONI, LARISSA NATASHA DE SOUZA 

Orientador(a): LUCAS AMARAL DE MELO 
 

Introdução: 

A espécie Eremanthus erythropappus (DC.) MecLeish, mais conhecida como candeia, pertence à família 

Asteraceae, apresenta característica relacionadas a espécies pioneiras, sendo considerada precursora na 

ocupação inicial de campos (CARVALHO, 1994). Possui grande potencial como matéria prima para 

produção de óleo essencial, sendo que este possui potencial para geração de produtos para indústria 

farmacêutica, bem como a madeira pode ser usada para confecção de mourões. 

Dessa maneira, a silvicultura dessa espécie tem se expandido, principalmente na região sul de Minas Gerais. 

No entanto, ainda há uma carência de conhecimentos silviculturais para candeia (MELO, 2012), 

principalmente no que se diz respeito à produção de mudas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a qualidade de mudas de progênies de candeia, sob a 

influência de diferentes formulações de substrato no processo de produção. 

Metodologia: 

Os estudos genéticos para a seleção de matrizes foram conduzidos a partir de dados obtidos em um teste de 

procedências/progênies de candeia instalado em janeiro de 2005, localizado no município de Baependi no 

sul de Minas Gerais. O teste é resultante do plantio de mudas advindas de sementes de cinco regiões do 

Estado de Minas Gerais. Foi selecionado, no teste de procedências/progênies, sementes de cinco matrizes, 

sendo consideradas: 1-Carrancas; 2- Baependi; 3-Morro do Pilar; 4-Delfim Moreira; 5-Itabirito. 

Para produção das mudas foram utilizados tubetes de 110 cm³ com quatro formulações de substrato 

contendo lodo de esgoto (LE), fibra de coco (FC) e vermiculita (VE), nas seguintes proporções: 0-90-10; 

30-60-10; 60-30-10; 90-0-10; com a adição de 2,5 kg/m³ de adubo de liberação controlada de 3 a 4 meses e 

2,5 kg/m³ de adubo de liberação controlada e 7 a 8 meses, da marca Osmocote. 

O experimento foi conduzido em viveiro florestal em Lavras-MG com delineamento experimental 

inteiramente casualizado, sendo 20 tratamentos (quatro substratos x cinco matrizes), quatro repetições de 27 

plantas por parcela. 

A alternagem foi realizada aos 60 dias após semeadura. Na mesma data foi avaliada a percentagem de 

sobrevivência (SOB). A altura da parte aérea (H), mensurada com régua graduada e o diâmetro de coleto 

(D), mensurado com um paquímetro com precisão de 0,02 mm, foram mensalmente avaliadas a partir dos 

60 dias após a semeadura até os 120 dias. 

Os dados obtidos a partir das características avaliadas foram submetidos ao teste de Liliefors para avaliar 

sua normalidade e homogeneidade. Foi realizado um teste F a 5% de nível de confiança e as medias dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. As análises estatísticas foram 

realizadas por meio do Software Sisvar. 

Resultado: 

A interação substrato e progênie não foi significativa, considerando 5% de nível de confiança, em nenhuma 

das variáveis estudadas. Houve e efeito significativo apenas nas variáveis H e D. 

Para as variáveis H e D, o substrato de composição 0-90-10 foi o que proporcionou as maiores mudas de E. 

erythropappus, não havendo diferença entre os demais. 

Almeida (2013) observou que o aumento do percentual de lodo de esgoto reduziu a sobrevivência de mudas 

de E. erythropappus. Há uma maior incidência do fungo Rhizoctonia encontrado nesse tipo de substrato, 

prejudicial a espécie. 

Para as progênies estudadas, houve diferenças significativas em todas as variáveis avaliadas. A 

sobrevivência, foi maior nas mudas das progênies 5 e 4. Para a altura, as mudas da progênie 2 foram as que 

apresentaram a maior média. As mudas das progênies 2, 1 e 3, apresentaram a maior média de diâmetro 

respectivamente, não diferindo entre elas. 
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Conclusão: 

Fica evidente, que há diferenças entre as progênies avaliadas e que o lodo de esgoto apresentou uma 

influencia negativa no crescimento e sobrevivência de mudas de candeia. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL A INVIOLABILIDADE DE DOMICILIO E OS LIMITES DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 

ENIC201702429 

 

SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA 

Orientador(a): ROBSON FLORES PINTO 

 

Introdução: 

O artigo aborda a invasão de domicilio nas favelas do Complexo do Alemão no RJ, pela UPP Nova Brasília, 

para a construção de uma base de apoio militar. Os moradores do Alemão denunciaram a violação desse 

direito fundamental, por meio do aplicativo Defezap, mobilizando assim, as organizações civis como: 

Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Comissão de Direitos Humanos da OAB, 

MPRJ e outras organizações não governamentais para o cumprimento do art. 5º, XI, CF. O Relatório da 

Anistia Internacional aponta que o Brasil apresenta graves violações de Direitos Humanos, destacando 

aquelas cometidas por policiais durante as operações militares realizadas nas favelas e periferias. A pesquisa 

pretende responder a seguinte questão: Como a Defensoria Pública do RJ, e demais Organizações estão se 

posicionando frente à violação desse direito fundamental no complexo do Alemão? A relevância desse 

estudo pode favorecer uma melhor compreensão sobre os limites da segurança pública. 

Metodologia: 

Como metodologia realizou-se a pesquisa documental de jurisprudências do STF sobre a inviolabilidade de 

domicilio, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº. 138565, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 

proferindo decisão de que “a casa é o asilo inviolável do cidadão, um dos princípios mais sagrados da CF”, 

“ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. De acordo com os Ministros 

Edson Fachin e Celso de Mello “A busca sem mandado judicial só seria justificada por uma fundada 

suspeita da prática de crime, o que não se verificou  e, ninguém pode ser investigado ou denunciado, 

processado, e muito menos condenado, com base em provas ilícitas”. (CARTA CAPITAL APUD MELO 

CELSO, 2017). A pesquisa documental  abrange o Processo Judicial nº. 0098888-06.2017.8.19.0001, no 

qual a juíza Roseli Nalin deferiu tutela de urgência para a imediata desocupação das UPP’s dos imóveis 

privados no Alemão, alegando Esbulho Possessório. Outros procedimentos metodológicos nortearam a 

discussão deste artigo, como: levantamento de denuncias apresentadas pela Defensoria e demais 

organizações analisadas a partir do Decreto nº.  42787/11 que dispõe sobre a Implantação, Estrutura, 

Atuação e Funcionamento da UPP , bem como, das denuncias enviadas ao aplicativo Defezap. O 

DEFEZAP, 2016 é um projeto da Rede meu Rio, atende os moradores da região metropolitana. É uma 

ferramenta colocada à disposição desses moradores que diante de qualquer situação de violação de direitos 

cometidos por agentes policiais podem se manifestar, por meio de vídeos- denuncias . Esses vídeos são 

analisados e após, encaminhados às autoridades competentes para apuração dos fatos. De acordo com   

DEFEZAP, 2016 há uma politica de privacidade e segurança asseguradas quanto ao envio dos vídeos, visto 

que a identidade do autor não é revelada. 

Resultado: 

Os resultados apontam que foi realizada no dia 24/04/17, a Audiência Pública “Casas Invadidas, Vidas 

Violadas e outros abusos Policiais no Complexo do Alemão”. A DPRJ, 2017, ingressou uma ação civil, 

julgada pela 15ª Vara da Fazenda Pública, onde a juíza Roseli Nalin determinou a imediata desocupação dos 

imóveis pela PM. De acordo com PONTE, 2017, os vídeos com denuncias enviados ao Defezap 

contribuíram para a abertura de 135 procedimentos contra policiais encaminhados ao MP e Corregedorias. 

O MPRJ, 2017, instaurou pela Promotoria de Justiça, auditoria militar, para apurar as denuncias de invasão 

de domicilio, instauração de inquérito civil para investigar as condições de segurança nas escolas da rede 

municipal localizadas próximas as áreas de conflito, plano de ação solicitado a Secretaria Municipal de 

Educação para segurança das escolas. Dessa forma, “no dia 14 de junho de 2017, a ultima casa invadida  

pela UPP foi desocupada”. (DEFEZAP, 2017). 
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Conclusão: 

Conclui-se que a politica de pacificação falhou porque foi conduzida por uma policia militarizada, sem 

bases comunitárias, contradizendo o art.1º do Decreto 42.787/11 cujo objetivo era criar uma policia de 

proximidade. Para o Sociólogo Ignacio Cano, “instalar uma torre blindada é inverter a lógica já que o 

objetivo de qualquer ação policial deve ser proteger as pessoas.” (O GLOBO, 2017, APUD, CANO, 2017).  

Nesta guerra contra o narcotráfico, policiais e moradores são vitimas da violência e da falta de politicas 

públicas de segurança bem estruturadas. 
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MONITORAMENTO EM REDES DE FIBRA ÓTICA 

ENIC201702514 

 

RAFAEL MARQUES DA COSTA GODOY, MATEUS BRIET MACIEL 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

Uma das novas tecnologias que vem ganhando espaço na área da comunicação são as redes de fibra ótica, 

pois essa permite uma transmissão de dados mais rápida com maior qualidade e intensidade. Como todas as 

novas tecnologias a maioria das empresas ainda não possuem domínio pleno e a sua implementação 

apresenta um custo elevado, porém, graças as suas vantagens perante o padrão atual, esse custo é 

recompensado através da enorme satisfação dos clientes e com isso garantem um lucro bastante 

significativo. Visto que as empresas ainda não possuem total domínio da fibra ótica é necessário o 

desenvolvimento de métodos que possam garantir a qualidade e a estabilidade nas redes de 

telecomunicação. Neste trabalho abordaremos o monitoramento dessa rede a fim de garantir a estabilidade. 

Metodologia: 

Para este trabalho foram realizados ensaios em laboratório divididos em 3 etapas: Simulação de Rede, 

Monitoramento e Simulação de falha. 

Na primeira etapa foi criado uma pequena rede de transmissão de dados utilizando cabos de fibra ótica. 

Na segunda etapa houve a implementação de Circuitos Integrados para realizar o monitoramento dessa rede 

e obter uma resposta sobre o seu funcionamento 

Na terceira etapa foram realizados simulações de falhas, tais como: rompimento e torção de cabos, para que 

os CIs apontassem os pontos em que se encontravam essas falhas. 

Resultado: 

Assim que ocorreram as simulações de falha os Circuitos Integrados utilizados acusaram imediatamente o 

trecho onde se encontrava o erro. 

Conclusão: 

Através desse monitoramento torna-se possível um melhor desempenho na reparação de falhas, pois assim 

as empresas podem ter um controle de ações otimizado e direcionar os seus funcionários para a região exata 

onde se encontra o erro. 
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REDES SOCIAIS CORPORATIVAS: FACEBOOK E INSTAGRAM COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

ENIC201702576 

 

JULIANE BERNINI 

Orientador(a): HELEN FRANCIS SILVA 

 

Introdução: 

A pesquisa foi realizada para o ebook “Redes Sociais Corporativas: Facebook e Instagram como Ferramenta 

estratégica”, um projeto acadêmico experimental que tem a iniciativa de ajudar empresas que tenham o 

interesse de entrar no mundo das redes sociais de forma consciente. Diante desse contexto faz-se necessário, 

por meio de uma pesquisa quantitativa, ouvir os gestores e os colaboradores de empresas públicas e privadas 

para entender a relação dos mesmos gestores e colaboradores na comunicação interna. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, utilizando o questionário estruturado como técnica de coleta de 

dados elaborado na ferramenta de formulários do Google docs. Os entrevistados foram abordados por meio 

de páginas no facebook, e envio por whatsapp. Por meio de amostragem não-probabilística por 

acessibilidade, com margem de 5% de erro, foram entrevistados 241 funcionários de diversas empresas, 

tanto públicas quanto privadas, com mais de 18 anos. Os dados coletados estão apresentados por meio de 

gráficos setoriais os quais auxiliaram no diagnóstico para a elaboração do e-book. O pré-teste foi feito com 

dez colaboradores de empresas diferentes. 

Resultado: 

Para a uso das redes sociais corporativas internas é preciso ainda mudar a cultura da organização, a pesquisa 

aponta que 39,4% das pessoas entrevistadas não utilizam o Facebook para saber de assuntos relacionados à 

empresa em que trabalha, e esse número é ainda maior quando se trata do Instagram (79,3%). 

Conclusão: 

Fica evidente na pesquisa que o uso do Facebook e do Instagram na comunicação interna ainda é uma 

novidade, são poucos que compreendem esse novo mundo das redes sociais corporativas, principalmente, 

quanto à existência do Workplace, já que apenas 12,4% das pessoas conhecem. Mas, analisando os números 

percebe-se que muitos trabalhadores estão abertos às novas ferramentas (28,6%). Outro dado interessante é 

sobre os perfis nas redes sociais das empresas, 41,5% das empresas têm perfil no Facebook e no Instagram, 

38,2% só no Facebook, 0,8% só no Instagram e 19,5% não possuem perfil em nenhuma das duas redes 

sociais. 
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PRINCIPAL DIFICULDADE ENFRENTADA POR UMA EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO PARA 

PARTICIPAR DE LICITAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ENIC201702843 

 

NATALIA SANTOS DE MOURA 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Diante da crise econômica atual no país, os empresários devem buscar novas oportunidades para seus 

negócios. Uma das alternativas são as compras governamentais, pois o grande volume de recurso financeiro 

e o baixo risco torna o Estado um ótimo cliente. No entanto, os empresários encontram algumas 

dificuldades para participar das licitações. A licitação é um processo administrativo que visa assegurar 

igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o poder público. Esse processo 

administrativo é disciplinado pela lei nº 8.666/1993, que estabelece critérios objetivos de seleção das 

propostas de contratação mais vantajosas para o interesse público (MELLO, 1998). Esse trabalho pretende 

responder a seguinte questão: Qual a principal dificuldade de uma empresa do ramo alimentício para 

participar de licitações do Governo do Estado de São Paulo? E também verificar como o profissional 

contábil pode contribuir para amenizar ou até eliminar essa dificuldade. 

Metodologia: 

Para Prodanov e Freitas (2013), metodologia é como se fosse uma linha de raciocínio no processo da 

pesquisa, é a forma que leva a obter repostas de uma pesquisa através de um estudo ou explicação. Esse 

trabalho foi elaborado por meio de pesquisas exploratória e descritiva. Para coleta de dados foram utilizadas 

pesquisas bibliográfica, documental e observação. Por meio da observação foi acompanhada a elaboração 

do processo para participar de uma licitação do Governo do Estado de São Paulo em uma empresa do ramo 

alimentício, com intuito de identificar a principal dificuldade dessa empresa. 

Resultado: 

Após pesquisa verificou-se que a principal dificuldade da empresa na elaboração do processo para participar 

da licitação do Governo do Estado de São Paulo é a preparação da planilha de custos. Ressalta-se que essa 

dificuldade realmente pode ser um grande problema para a empresa, pois um dos principais fatores para 

obter resultados positivos é ter o real conhecimento de todos os custos necessários para que a venda ou 

prestação de serviço seja efetuada, obedecendo as exigências do edital da licitação e das leis vigentes. 

Mesmo que não sejam exigidas no edital, as planilhas de custos são essenciais para melhor controle 

financeiro da empresa, para que a mesma não ofereça um preço menor que os seus reais custos e acabar 

tendo prejuízo na venda ou na prestação de serviço ao Governo do Estado de São Paulo. 

Conclusão: 

Conclui-se que os editais de licitação do Governo do Estado de São Paulo estão sendo elaborados de forma 

mais rigorosa, para que as penalidades ás empresas inidôneas sejam realmente aplicadas. Para o 

cumprimento das exigências dos editais e para oferecer o preço correto ao processo de licitação é necessária 

a elaboração da planilha de custos.Para solucionar a dificuldade na preparação da planilha de custos a 

empresa deve contar com auxílio de um profissional contábil. Dessa forma, não correrá o risco de se 

estabelecer um contrato inexequível e ter que arcar com as penalidades previstas. 
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A CRÍTICA À LINGUAGEM OSTENSIVA FEITA NAS INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS DE LUDWIG 

WITTGENSTEIN 

ENIC201703160 

 

DOUGLAS FURTADO GONÇALVES 

Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como tema central a questão do ensino da linguagem ostensiva em Ludwig Wittgenstein, 

que a partir de sua obra póstuma, Investigações Filosóficas, trata a problemática da linguagem, numa 

“substancialização” que tem por base o entendimento apenas objetivista/ostensivo da língua; e, que seu uso 

e significado se dá por meio cultural, desta maneira as coisas não teriam significados em si mesmas. O 

objetivo principal é uma tentativa de um novo modo de observar o mundo e apreender os modos linguísticos 

numa nova perspectiva. Pois acredita-se que o aprendizado da linguagem se consiste ao fato de dar nome 

aos objetos, o ato de dar etiqueta numa coisa, sendo que as palavras em si não têm significado algum, a não 

ser em jogos de linguagem. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi em forma de pesquisa bibliográfica que teve a obra Investigações Filosóficas do 

filósofo Ludwig Wittgenstein como cerne de toda pesquisa sobre a linguagem, além de vários comentadores 

em forma de livros, teses e dissertações. Foi analisado todo o seu desenvolvimento e constatação acerca da 

linguagem e toda sua manifestação, assim como de fato implica o seu uso em nossa vida. 

Resultado: 

Pela forma clássica, a linguagem tinha um papel muito pequeno e superficial, com a característica de apenas 

designar coisas. Numa estrutura fixa que a deixava bastante limitada. Através de processos naturais 

mecânicos, a linguagem é uma ação comunicativa entre sujeitos livres. Ela pertence ao homem, mesmo não 

sendo pronta, ela se dá por meio da criação humana, sendo assim, existindo o homem, existirá a linguagem. 

A linguagem é apenas um meio para um determinado fim, e o que determina a significação é seu fim, a 

palavra só tem significação se com ela pretendemos conseguir algo. 

Conclusão: 

Com Wittgenstein, obtivemos um novo olhar que ampliou nossos horizontes a respeito da linguagem. Ela é 

viva e dinâmica, assim como nós. Há também uma comunidade linguística que a emprega, que após 

acordado entre seus membros, a comunicação torna-se possível. Por um processo de interação social, 

podemos nos inserir, a partir de seus diferentes modos de uso, nos jogos de linguagem, na práxis social. 
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SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL NO MUNDO EMPRESARIAL 

ENIC201703249 

 

LUCAS GONÇALVES CHAVES, JOÃO PAULO FREITAS LAMBERT 

Orientador(a): JOSÉ RODRIGO VÁRZEA CURSINO 

 

Introdução: 

Para se falar a respeito de sustentabilidade e responsabilidade social é necessário entender o panorama geral 

de sua importância. O capitalismo, predominante mundialmente, tem a característica de forte 

enriquecimento do capitalista mediante exploração dos trabalhadores. Assim, é nítido que em seus 

primórdios, do ponto de vista do colaborador e da sociedade de maneira geral, havia uma grande injustiça 

social evidenciada pelo intenso enriquecimento de um grupo minoritário diante de baixas condições de 

segurança e saúde para o cidadão e uma forte degradação do meio ambiente. Tal fato implicou no 

surgimento de ideologias e preocupações acerca do que hoje chamamos de responsabilidade social. Embora 

a alcunha seja nova, as preocupações sociais não são, conforme pode ser notado pelos movimentos que 

exigem melhor equiparação da condição dos indivíduos. Durante o século passado, conforme a tecnologia 

evoluiu, as discussões a respeito das questões que envolvem as organizações empresariais tornaram-se cada 

vez mais globais. 

Metodologia: 

A execução do trabalho parte, inicialmente, de uma revisão bibliográfica, priorizando-se autores com livros 

escritos e que tenham bom renome a respeito de suas publicações. Artigos e produções acadêmicas também 

serão utilizados como apoio ou como ferramentas de aprofundamento de eventuais questões que a 

bibliografia mais tradicional seja incapaz de esclarecer. 

Num momento posterior, pretende-se encontrar na internet ou em revistas da área cases significativos ao 

tema, dos quais dois serão escolhidos para análise proveniente da comparação com o levantamento teórico 

previamente realizado explorando os conceitos fundamentais, analisando e comparando esses casos reais 

recentes observados no Brasil com os aspectos teóricos relacionados ao assunto, além de verificar quais as 

consequências das decisões das empresas verificadas 

Resultado: 

Ao verificar as observações extraídas do estudo contemplado pelo trabalho, chega-se ao resultado de que as 

tensões sociais presentes no mundo caracterizam uma forte divisão populacional que, eventualmente, terá 

impacto direto nas teorias até então abordadas pelos grandes autores do assunto, sendo portanto impreterível 

o avanço das propostas de estudos relacionados ao tema de responsabilidade social. No que condiz ao 

âmbito da sustentabilidade, no entanto, o percurso pelo qual transitam as empresas e corporações tende a se 

intensificar sem alteração de “rota”, visto que a preocupação com a preservação dos recursos apenas 

aumenta, de maneira geral, nos mais diversos países que compõem a economia mundial a fim de evitar um 

retrocesso no padrão de vida médio da sociedade. 

Conclusão: 

Através desse trabalho, conclui-se que, apesar da contradição entre a necessidade da empresa em gerar 

riqueza via exploração de mão-de-obra e de recursos naturais, as pressões externas tornaram questão de 

sobrevivência e competitividade a aplicação de políticas de sustentabilidade e responsabilidade social nos 

negócios. Não cabe às instituições privadas realizarem o papel que os governos devem cumprir, mas cabem 

a essas agirem de forma a elevar a qualidade de vida onde atuam, refletindo em ganho social, amenização de 

consequências ambientais e agregação de valor aos produtos e serviços pois sua imagem é melhor percebida 

por seus consumidores atuais e potenciais. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS EM FILA DE ESPERA DE UMA  CLÍNICA 

ESCOLA DE FISIOTERAPIA DE TAUBATÉ 

ENIC201703315 

 

PRISCILA VICENTE GUIMARÃES, BRENDA SIQUEIRA GUEDES, ANA VERÔNICA AUGUSTO DOMICIANO, 

ELAINE CRISTINA PEDROSO, CAROLINE TUNIN ORNELAS, NICHOLAS GIMENEZ MONTAGUT 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

Pode-se descrever por triagem o primeiro contato da equipe de saúde com os pacientes e/ou usuários que buscam 

por atendimento clínico 1. Ao se considerar o atendimento de Fisioterapia, a triagem desempenha papel 

importante no processo do planejamento da reabilitação e tratamento. A partir do encaminhamento para a área 

adequada de atendimento ocorre maior rapidez nas filas de espera. Além disso, é possível reconhecer a demanda 

existente de atendimento de Fisioterapia especializada e assim desenvolver projetos e programas que possam 

atender as disfunções que apresentam maior prevalência. Desta forma este levantamento possibilitará conhecer 

as reais necessidades dos usuários da clínica do ponto de vista clínico e socioeconômico, sendo assim, o presente 

estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos usuários cadastrados na clínica escola de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

O delineamento metodológico do presente estudo se caracterizou por pesquisa quantitativa descritiva de dados 

secundários (triagem), ou seja, coletados previamente entre os meses de março e maio de 2017 na clínica de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté. As variáveis do estudo foram coletadas a partir das triagens realizadas 

na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Taubaté respeitando a amostra probabilística de 10% de usuários 

cadastrados por setor de atendimento. Foram selecionadas para análise as variáveis: Sexo, Idade, Município, 

Escolaridade, Estado Civil, Cuidador, Ocupação, Diagnóstico, Data de instalação do quadro, Encaminhamento, 

possuir convênio médico, ser SUS dependente, Realização anterior de tratamento fisioterapêutico. O Índice de 

Barthel avalia as atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional no cuidado pessoal, 

mobilidade, locomoção e eliminações. A pontuação varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as 

pontuações mais elevadas indicam maior independência. Os pacientes foram considerados inaptos a fisioterapia 

caso possua uma das “red flags” (câncer, infecção, fratura). Para descrição dos resultados foram apresentados as 

médias e os respectivos desvios-padrão das variáveis quantitativas e a frequência absoluta e relativa das variáveis 

qualitativas realizada no programa estatístico Stata versão 13.0 

Resultado: 

A amostra foi formada por 186 pacientes em fila de espera com média de idade de 52,3 anos (DP=16,6), a 

maioria era do sexo feminino (63,4%), de Taubaté (83,3%), eram casados (49,5%), com ensino fundamenta 

completo (43,6%), apenas 5,9% eram analfabetos. Não trabalhavam (57,5%), destes 24,8% eram 

aposentados/pensionistas. Com relação ao setor a ser 

encaminhado a ortopedia (74,7%) foi a mais prevalente seguido pela Geronto/ Urofuncional (15,1%). Grande 

parte dos cadastrados eram SUS dependente (97,6%), não haviam realizado fisioterapia (59,1%). A procura é por 

queixas na coluna (40,3%), MMII (32,5%) e MMSS (27,2%), prevalentes o diagnostico clinico lombalgia 

(17,2%), artrose (15,6%) e tornozelo (10,2%) com média de instalação de 37,4 meses (DP= 59,6). Quanto ao 

Barthel a média foi de 91,9 pontos (DP=16,4) constituindo uma amostra independente. Dos 186 triados apenas 

sete (3,8%) foram considerados inaptos para a fisioterapia por apresentar red flags. 

Conclusão: 

Diante dos resultados apurados, concluiu-se que a fila de espera da Clínica de Fisioterapia da UNITAU trata-se 

de uma população predominante feminina, casada, do município de Taubaté, SUS dependente, com baixa 

escolaridade e considerados independentes. O setor a ser encaminhado foi a ortopedia, os pacientes se 

queixavam de problemas/ disfunção na coluna e o tempo de instalação de mais de três anos em média. 

Evidenciando a necessidade de maior elaboração e planejamento do gestor municipal quanto a presença do 

profissional fisioterapeuta/ clinicas e centros de reabilitação na saúde coletiva do município de Taubaté. 
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O PODCAST COMO UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS AULAS DE LITERATURA 

ENIC201703562 

 

MAYANI VITÓRIA SILVA, ERICA DA SILVA MORAES, WALDECIR DA SILVA SIQUEIRA 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A utilização de aplicativos e ferramentas tecnológicas está cada vez mais presente na vida dos estudantes, 

sendo assim a complementação do estudo com o Podcast visa à facilidade de compreensão, neste caso, das 

obras literárias que são pedidas no âmbito do vestibular. A leitura se torna crítica, contemplando a vida do 

autor e o contexto da época que foi escrita a obra, tornando-a assim uma leitura de fácil compreensão tendo 

em vista os dias atuais. O Podcast permite o estudo em qualquer lugar, não restringindo o estudante a apenas 

um lugar como uma sala de aula. O projeto será aplicado no terceiro ano do ensino médio, tendo como 

subsídio a utilização de obras que foram pedidas pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), 

visando à leitura e à compreensão das obras escolhidas. 

Metodologia: 

Observamos a necessidade dos alunos de desenvolver novas formas de estudo, além da sala de aula e que 

pudesse ser realizado em grupo e divulgado para os demais colegas, para também ajudá-los no estudo. 

Iniciaremos com a explicação do projeto para a sala. Após a apresentação a sala será divida em grupos e 

será apresentada a lista de livros obrigatórios para as seleções de 2017, 2018 e 2019 que foi divulgada pela 

Fuvest (que seleciona alunos para a USP – Universidade de São Paulo). De acordo com os grupos, eles 

escolherão as obras e não poderá se repetir na turma. Em seguida será apresentado para eles o que é um 

Podcast, como será desenvolvido e em qual mídia será postada. Os alunos irão, de acordo com o livro 

escolhido, pesquisar na escola (junto com os recursos fornecidos como sala de informática e biblioteca) 

análises e resumos, já que a leitura das obras ocuparia um tempo extraclasse. Após a pesquisa será realizada 

uma discussão orientada por nós pesquisadores do Pibid, o foco será nas características do período literário, 

do estilo da escrita do autor e a época em que a obra foi escrita, comparando com o período atual. Após o 

entendimento e desenvolvimento do pensamento crítico será elaborada um roteiro para esclarecer o que será 

abordado na gravação do podcast. Assim após a gravação, ela será transmitida na rádio da escola e 

publicada na página do YouTube da escola. 

Resultado: 

Espera-se que construa no aluno uma consciência mais crítica no momento do estudo e evidencie as 

diversas formas existentes para estudar, ajudando-o a desenvolver a oralidade e interesse pela leitura. 

Comprovar que as novas tecnologias e plataformas podem auxiliar na compreensão e desenvolvimento do 

aluno. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que com a aplicação do projeto será desenvolvido nos alunos diversas habilidades leitora e 

escritora que serão utilizadas por eles futuramente e poderá ser aplicado na realização das provas, com uma 

conscientização mais crítica, despertando assim o interesse pela leitura com mais atenção, pois a discussão 

sobre as obras farão com que sua criticidade seja aflorada. 
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CONSTRUÇÃO DE UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA. 

ENIC201703630 

 

SAULO VITOR ZONFRILLI, LUCAS EDUARDO DOS SANTOS PRIOR 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Como ferramenta avaliativa do sexto semestre de engenharia aeronáutica da Universidade de Taubaté no 

ano de 2017, fomos desafiados a reproduzir uma aeronave em escala. A aeronave escolhida foi o P180 

Avanti Evo, da italiana Piaggio Aerospace. 

Optamos por fazer nosso avião em escala 1:10, para facilitar a fabricação e possibilitar melhor visualização 

das características da mesma. 

Metodologia: 

Fez-se um estudo sobre documentos e informações sobre a aeronave a ser construída. Dados como a 

envergadura máxima da asa principal, asa de proa, empenagens vertical e horizontal foram obtidos. Após a 

aquisição de dados, deu-se início a um projeto em software de modelagem, onde foi feito um detalhamento 

estrutural. A fase de construção iniciou-se com cortes em isopor para a modelagem da fuselagem, com 

aproximadamente 1,4 metro de comprimento por 0,2 metro de largura/diâmetro. A fuselagem em isopor 

passou por uma preparação para receber a fibra de vidro. Após o processo de cura total, que durou em torno 

de 24h, a fuselagem recebeu acabamento nas extremidades e superfície, cortes das janelas, porta, painel de 

encaixe da asa e encaixe da empenagem vertical. 

As asas e empenagens foram feitas em madeira balsa. Todos os componentes foram cortados a mão, com o 

uso de plantas em escala, obtidas do processo de detalhamento estrutural em software. As peças cortadas 

foram coladas umas às outras, seguindo o projeto, com o uso de colas de secagem rápida. Por final, asas e 

empenagens foram revestidas por uma camada de fibra de vidro para uma melhor resistência das peças. 

Resultado: 

O término do trabalho resultou num modelo em escala reduzida com as seguintes características: 

Envergadura: 1,4 metro; comprimento: 1,44 metro; altura 0,38 metro; massa: 1,85 quilograma. 

Conclusão: 

Após o processo de redução de parâmetros, desenvolvimento estrutural, construção e pintura, obtivemos 

uma aeronave em escala 1:10 muito semelhante a aeronave selecionada para a reprodução. 
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CENTRO EDUCACIONAL: UMA PROPOSTA DE ESCOLA INCLUSIVA PARA O MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 
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LETÍCIA FERNANDA TOGNI CARLOS 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Este trabalho consiste em propor diretrizes que nortearão o projeto arquitetônico de um equipamento 

público, que reúna educação, cultura, esporte e lazer em Taubaté. 

Vivemos em uma sociedade dividida em classes, em que os privilegiados não permitem que a maioria 

usufrua dos bens produzidos. Desta forma, o trabalho será voltado para a educação como prática libertadora, 

baseado nos princípios do educador Paulo Freire. 

Uma referência de equipamento da atualidade são os “Centros Educacionais Unificados” (CEUs). Eles 

receberam influência de diversas experiências da história da educação brasileira, buscando atender as 

demandas das classes populares e construir bases para uma educação qualitativa. 

Os CEUs tiveram suas origens baseadas nas ideias de educação para cidadania de Paulo Freire, nos projetos 

dos “Parques Infantis” de Mario de Andrade, e na “Escola Parque” de Anísio Teixeira, onde as pessoas 

aprenderam a conviver em espaços integrados. Por isso, considerados espaços que promovem a inclusão 

social. 

Metodologia: 

A pesquisa se iniciará pelo levantamento das teorias educacionais que ocorreram ao longo da história da 

educação brasileira, que justificam os modelos das escolas atuais. E ainda, com base nessas teorias, propor 

uma reflexão acerca da educação como prática libertadora, que promova a inclusão social das classes menos 

favorecidas. Ou seja, uma revisão da literatura, que aborda a educação popular e a pedagogia social, que são 

as bases dos principais teóricos da educação nacional e foram determinantes para os modelos de algumas 

escolas com o conceito de escola parque, com praças, que reúne diversas atividades, promovendo a inclusão 

social, e que exercem uma marca positiva no bairro. 

Posteriormente, buscar-se-á referências projetuais de projetos educacionais como os CIEPs, CEUs, entre 

outros, analisando o equipamento mais relevante para a implantação no município de Taubaté-SP. 

Juntamente, com levantamento das regiões do município que carecem de um complexo como esse. Para 

assim, atingir os objetivos propostos por esta pesquisa. 

Resultado: 

A educação é o alicerce da sociedade e sua qualidade, no Brasil, principalmente as da rede pública, ainda é 

questionada. Por isso, suas raízes são multidisciplinares, solicitando todos os setores sociais e o papel do 

arquiteto é de materializar esse ambiente formador de cidadãos. Por isso, espera-se que por intermédio da 

arquitetura e da educação exista uma possibilidade de desenvolvimento e inserção cultural de crianças, 

jovens e adultos da classe popular. 

Conclusão: 

Esse trabalho propôs diretrizes que norteassem o projeto arquitetônico de um equipamento público, que 

reunisse educação, cultura, esporte e lazer, em Taubaté. Dentre os equipamentos da atualidade, estudou-se 

os “Centros Educacionais Unificados” (CEUs). 

Considerou-se que o maior grau de exclusão estava localizado na periferia da cidade. Então, acreditou-se 

que a implantação desse equipamento era mais viável nessas regiões contribuindo para a inclusão social. 

Dentre todo repertório procedido, selecionou-se uma região periférica em Taubaté/SP. Foram apresentadas 

diretrizes contribuindo para se pensar em um espaço educacional de convívio coletivo que fosse de grande 

representatividade para a comunidade onde se propôs inseri-lo. 
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ESTADO PROFUNDO E O FENÔMENO CONCENTRACIONISTA DE EMPRESAS 
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FELIPE BORTONE MARTINS, VITÓRIA REGINA TIANNAMEN DOS SANTOS 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

A necessidade de alianças e agrupamentos advém da própria natureza humana. Desde tempos remotos, no 

início dos registros civilizatórios, observa-se que o ser humano é sociável, e busca aglomerar-se para 

garantir a sua sobrevivência, que passando de homens coletores-caçadores, pela revolução neolítica, sempre 

houve a necessidade de agrupamento, surgindo assim a sociedade. Com o desenvolvimento humano, e de 

suas técnicas, essa associação se fez cada vez mais frequente e necessária, levando o homem sempre ao 

próximo passo do desenvolvimento. Com os Estados as alianças passaram a ser não mais apenas de 

indivíduo para indivíduo, mas sim de uma sociedade para com outra, tendo atualmente grande valia na 

questão econômica e bélica para a proteção dos interesses comuns. O trabalho teve por escopo estudar a 

formação dos Estados Profundos e o fenômeno concentracionista de empresas, bem como expor a grande 

relação entre o Estado e grandes conglomerados de empresas. 

Metodologia: 

Realizou-se pesquisa bibliográfica, descritiva e qualitativa sobre o tema Estado Profundo e o fenômeno 

concentracionista de empresas em sítios da internet. Ainda, realizou-se pesquisa exploratória na qual aponta-

se a participação do Estado na ocorrência de formação do concentracionismo empresarial, devido a grandes 

subsídios e financiamentos de linha de credito através de bancos públicos. Em outras palavras, grupos 

organizados dentro ou fora do governo, podem concentrar uma considerável quantia de empresas sob seu 

comando, interferindo assim no mercado. 

Resultado: 

A formação de Estado Profundo, imperium in imperio, deve ser observado com precaução. Quando um 

órgão interno de um determinado país passa a operar a margem do próprio Estado Regular de Direito, 

podem haver consequências relevantes no âmbito de vida da sociedade, sobretudo na livre atuação do 

mercado, onde pode ferir a livre concorrência. Da mesma forma que historicamente os seres humanos se 

associaram, atualmente o mesmo ocorre em todos os âmbitos, seja por interesse político ou econômico. Os 

reflexos disso na economia podem ser observados quando uma agência reguladora de um país normatiza um 

determinado setor da economia a fim de que essa norma possa impedir o acesso de outro agente da 

economia no mercado, ou quando o Estado subsidia uma empresa onde o concorrente não possa competir. 

Esse alinhamento político empresarial, com associações escusas ao interesse da sociedade, podem colocar 

em risco o próprio Estado civil, regularmente estabelecido. 

Conclusão: 

Concluiu-se que, a atuação do Estado Profundo, juntamente com o fenômeno concentracionista de 

empresas, que são os grandes conglomerados empresarias sobre o mesmo cerne, pode prejudicar a vida das 

pessoas, principalmente no acesso ao mercado. As empresas buscam eficiência em seu mercado de atuação, 

assim realizam investimentos, inclusive tecnológico, sendo esse o fator principal para a obtenção do poder 

econômico, que é um fenômeno natural e lícito. O prejudicial está na decisão sobre o que fazer com esse 

poder econômico, podendo, inclusive, dar origem ao Estado Paralelo (gerência sobre o Estado), assim a 

ilicitude está na atuação contra o mercado. 
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GABRIELA DOS SANTOS ALVIM 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Educação em saúde (ES) é qualquer combinação de experiência de aprendizagem delineadas com vistas a 

facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. É a transmissão de informações em saúde com o uso de 

tecnologias avançadas ou leves. 

Amamentar é um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da 

criança, imunidade, fisiologia e desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física 

e psíquica da mãe. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam Aleitamento Materno 

Exclusivo (AME) por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. Não há vantagens em se iniciar os 

alimentos complementares antes dos seis meses, podendo haver prejuízos à saúde da criança. Este estudo 

objetivou relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de medicina em uma ação 

de ES, a fim de informar as gestantes sobre a importância do aleitamento materno e seus benefícios. 

Metodologia: 

Em julho de 2017, durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva, um grupo de acadêmicos do sexto ano do 

curso de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU), sob a supervisão de um professor, realizou uma ação 

de ES em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, no 

qual puderam ministrar uma palestra na sala de espera às pacientes e equipe de saúde presentes por meio de 

apresentação oral e folders elaborados pelos próprios acadêmicos. As informações basearam-se na importância 

do aleitamento materno, além de seus benefícios e esclarecimento sobre mitos e verdades a respeito do assunto. 

A ação teve como público alvo gestantes em acompanhamento pré-natal. O tema foi trabalhado de forma lúdica e 

interativa, com dinâmica em grupo, além de esclarecer dúvidas e escutar experiências pessoais dos participantes. 

A revisão de literatura foi realizada em documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos extraídos da 

base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) publicados entre 2010 e 2017, em português, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os descritores: “Aleitamento 

Materno e Educação em Saúde”. A investigação foi realizada no mês de julho de 2017. No total foram 

encontradas 29 publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos títulos, resumos e trabalhos, 

resultaram em 20 manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão, pois alguns artigos se repetiam. 

Resultado: 

O processo educativo é composto por um conjunto de métodos e técnicas promovendo a desalienação, a 

transformação e a emancipação dos sujeitos envolvidos. A ES não deve ser exclusivamente informativa, mas 

alicerçada no diálogo e troca de experiências, levando o usuário a refletir sobre as bases sociais de sua vida, 

passando a perceber a saúde não como uma concessão, mas como um direito social. Com auxílio de material 

didático visual, orientamos as gestantes em relação aos benefícios do AME tanto para a mãe quanto para o bebê. 

Esclarecemos dúvidas, abordamos alguns mitos e ensinamos técnicas de amamentação. Tivemos a oportunidade 

de utilizar tecnologia leve atingindo resultados positivos e satisfatórios. Acreditamos que com a ação, as 

gestantes se mostraram mais estimuladas a realizar o AME durante os seis primeiros meses. Tivemos a 

oportunidade de aprimorar nossa relação médico-paciente por meio do compartilhamento de informações, 

experiências e estabelecimento de vínculos. 

Conclusão: 

A ES é uma ação de extrema importância e eficiência, tanto para a população assistida nas unidades de saúde 

quanto para os profissionais envolvidos. Por meio dela é possível estabelecer um canal direto com os usuários, 

realizar o acolhimento, orientar, esclarecer dúvidas, fornecer informações que auxiliam no bem-estar do usuário 

e sua família, além de trocar experiências. A ES representa um impacto positivo na prevenção de doenças e 

agravos, apresentando-se como uma alternativa na promoção de saúde. 
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MARYANE GARCIA DANIEL CARDOSO, JAMILE CRISTINA BARBOSA MORAES 

Orientador(a): ADEMIR F. MORELLI 

 

Introdução: 

A extração de areia no Vale do Paraíba deu-se no início da década de cinquenta, na cidade de Jacareí e se 

expandindo até Pindamonhangaba seguindo o curso do Rio Paraíba. Visto que a areia é um minério que 

apresenta grande valor econômico, é inevitável o aparecimento de empreendimentos com o intuito de extrair 

esse mineral. Com isso, esse trabalho pretende apresentar as transformações das áreas das cavas de areia na 

cidade de Pindamonhangaba, com o intuito de expor os impactos causados por essa extração a fim de 

conscientizar as futuras gerações. 

Metodologia: 

No presente trabalho o local de estudo localiza-se no Município de Pindamonhangaba-SP, no bairro do 

Araretama. Este bairro encontra-se em processo de crescimento econômico e populacional, porém possui 

pouco investimento apesar de ser uma das maiores fontes de minério da cidade e seus arredores. O processo 

de extração de areia é realizado a partir do método de dragagem, podendo ser conciliado com o meio 

ambiente de uma forma em que todo o seu processo de extração até o momento de sua desativação sejam 

realizados de uma maneira menos degradante/impactante para o meio onde vivemos, já que a areia é um 

minério que faz parte do nosso dia a dia e dependemos dele para todo e qualquer processo da construção 

civil. 

Resultado: 

O local de estudo encontra-se em funcionamento desde 1996, e atualmente há sete cavas nesta área, entre 

elas duas estão em funcionamento, onde a principal possui cerca de cinco anos; três desativadas e duas que 

pretendem retomar as operações. Em média cerca de 300 metros de areia é extraída por dia, que varia de 

fina, média e grossa. Em caso de vazamentos de óleo nesta mineradora há a utilização do método de 

contenção por boias, que envolvem esse vazamento isolando-o em um determinado ponto da cava, para que 

possa ser retirada. 

Conclusão: 

Concluímos com este trabalho a situação das cavas de areia no Município de Pindamonhangaba, e qual o 

seu estágio de degradação nos dias de hoje, expondo a real condição dessas áreas que a cada dia tendem a se 

tornar mais importantes. Portanto sabemos que a extração de areia é um mal necessário e que devemos olha-

la com mais atenção a fim de conseguir preserva-la e restaura-la para que ao final de sua produção 

possamos ter outros locais para extração e continuação da nossa evolução social e econômica. 
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Introdução: 

Na Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) há um déficit na ação e secreção de insulina aumentando a taxa de 

glicose sanguínea. A hiperglicemia crônica é a principal desencadeante das complicações desta patologia. 

Entre as complicações estão a do sistema vascular que, em sua maioria, englobam macroangiopatia e a 

microangiopatia, alterando estrutura e função vascular. A Doença Arterial Periférica (DAP) é a mais 

prevalente em pacientes diabéticos, que ocorre pela oclusão das artérias do membro inferior. Nos estágios 

mais avançados manifesta-se por sinais clínicos de Claudicação intermitente (CI), dor ao exercício e 

atividades diárias, resultando em incapacidades ou deficiências funcionais. Diante disto, este estudo tem 

como objetivo avaliar a capacidade funcional de indivíduos com DM2 que apresentam sinais clínicos de 

DAP. 

Metodologia: 

Este estudo piloto caracteriza-se por pesquisa observacional transversal e descritiva com uma amostra 

consecutiva por conveniência. Foram realizadas avaliações de usuários dos Postos de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) do município de Pindamonhangaba, de acordo com a disponibilidade dos postos de saúde. 

Para participarem do estudo os voluntários foram selecionados a partir dos critérios de inclusão como 

presentar DM2, idade superior a 40 anos e inferior a 77 anos e Índice Tornozelo-Braquial (ITB) diminuídos, 

0,9 - 0,41. E os critérios de exclusão para o estudo foram ser insulinodependente, indivíduos com 

incapacidade de compreensão, auditiva ou de comunicação e que após dois agendamentos de avaliação, não 

comparecessem no local estabelecido para a realização da mesma. Os voluntários selecionados responderam 

perguntas referentes a seus dados pessoais, informações antropométricas, presença de patologias e 

medicações em uso. Foi obtido o índice tornozelo braquial (ITB), através do aparelho de Doppler Vascular 

(DV) Medmega 610B, e do manguito do esfigmomanômetro, classificando-os conforme o grau de obstrução 

como um sinal sugestivo de DAP. E para avaliar a capacidade funcional destes indivíduos foi aplicado o 

teste de caminhada de seis minutos (TC6M). As informações sobre o estudo foram apresentadas aos 

voluntários e obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de qualquer 

procedimento. Para a realização do presente trabalho foi obtida a autorização da Secretaria de Saúde e 

Assistência Social do Município de Pindamonhangaba e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Os dados foram analisados a partir da descrição das medidas centrais e o desvio padrão (DP). 

Resultado: 

Foram estudados sete pacientes, todos do sexo feminino, entre 52 a 77 anos, com média de idade 62,9 anos 

(DP 8,4), dos quais 14,3% estavam na faixa etária acima de 70 anos. Em relação ao ITB, todos apresentaram 

valores abaixo de 0,9, com média de 0,75 (DP 0,2) entre os indivíduos estudados. Todos os voluntários 

relataram ter hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 85,7% eram sedentários. No TC6M, 57,1% dos 

pacientes percorreram menos de 300m, ou seja, se encontram no nível I de capacidade funcional. 

Conclusão: 

Conclui-se que os indivíduos com DM2 com valores de ITB sugestivos de DAP avaliados neste estudo 

apresentaram capacidade funcional reduzida, pois percorreram uma distância inferior a 300 metros no 

TC6M. Sabe-se que a baixa capacidade funcional afeta consideravelmente sa qualidade de vida destes 

indivíduos. Desta forma, torna-se importante intervenções que incluiam uma abordagem ampla, na 

prevenção e promoção da saúde, reduzindo assim, os eventos cardiovasculares, melhorias dos sintomas 

como a claudicação e prevenção da perda de tecido por isquemia crítica dos membros. 



  

33 
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Orientador(a): CARLOS EDUARDO LEITE 

 

Introdução: 

A agropecuária mundial sempre teve como gargalo doenças e pragas, desde então vem sendo usado grande 

quantidade de fármacos e agrotóxicos para combater os mesmos. A pecuária orgânica é uma maneira 

alternativa de manter uma harmonia entre o produtor, a natureza e o animal, os produtos naturais são de fácil 

acesso pelos produtores, e na maioria das vezes, não deixa resíduos nos produtos finais dos animais, e são 

de baixo custo de produção e aplicação (Emater MG, 2007). O uso das plantas como medicamento para 

tratamento de doenças parasitaria, nematoides gastrointestinais e infecções, e também o uso de chás para 

limpeza e desinfecção do úbere, aproveitando melhor os insumos existentes na própria propriedade. 

Metodologia: 

Na maioria das propriedades, encontram-se plantas que podem ajudar como o Pinheiro brasileiro (Araucária 

augustifolia), usada no controle de ectoparasitas como o carrapato, uso da linhaça (Linumusitatissimum) 

como protetor de teto pós ordenha, e também o uso de Tansagem (Plantago major L.), Confrei 

(Symphytunnofficinale L.), Bardana (Arctiumlappa L.), Erva-macaé (LeonorusSibiricus L.) e Calêndula 

(CalendulaofficinaIis) que podem ser fornecido junto com a forragem para prevenção de inflamações e 

contem ação cicatrizante. A ideia de uma pecuária orgânica surge de acordo com o interesse do produtor e 

também de sua disponibilidade da flora da propriedade, podendo influenciar na saúde do animal e no 

desgaste ambiental. Segundo Carla de Morais Braga, atualmente no Brasil e no mundo, as novas tendências 

globais de uma preocupação com a biodiversidade e as ideias de desenvolvimento sustentável trouxeram 

novos ares aos estudos de plantas medicinais, que acabaram despertando novamente um interesse geral nos 

tratamentos alternativos. 

Resultado: 

No uso de fármacos existe um tripé que relaciona consumo e poder, sendo este, dependência, 

assistencialismo e individualismo (Telles, Costa, Severiano 2015; Ignacio, Nardi 2007). A indústria 

farmacêutica detém o interesse de manter o tripé, pois esta sobrevive deste, o consumo é eleito mais 

precioso do que a saúde humana e animal (Telles, Costa, Severiano 2015). Guarulhos diz que o Brasil 

possui grande potencial, ampla sociodiversidade e uso de plantas medicinais, vinculado ao conhecimento 

para o desenvolvimento dessa terapêutica, como a maior diversidade vegetal do mundo tradicional e 

tecnológico para validar cientificamente este conhecimento. 

Conclusão: 

O uso de plantas no controle de doenças em rebanhos leiteiros pode ajudar na rentabilidade de uma 

propriedade, por reduzir os custos com fármacos, e torna o ramo algo mais saudável. Pode-se concluir que o 

uso de plantas medicinais é viável ao orçamento de uma pequena propriedade. O Brasil precisa de um 

avanço no mercado fitoterápico, e para isso, deve-se mostrar a população a segurança e a eficácia das 

plantas no combate de enfermidades, como uma medida terapêutica. 
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Introdução: 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é o período compreendido entre os 10 e 

os 19 anos de idade. Essa fase apresenta diversas mudanças, tanto biológicas, quanto psicológicas e de 

personalidade. Identificar o estado nutricional de uma população, principalmente na fase da adolescência, 

ajuda a identificar a condição de vida da mesma, detectando uma perspectiva de vida e saúde na vida futura. 

Metodologia: 

A presente pesquisa fez parte do Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) da Universidade de Taubaté 

(UNITAU), no ano de 2016 entre os meses de fevereiro e junho, no horário de aula do adolescente e sob a 

supervisão de um professor. Foram coletados dados referentes à estatura e massa corporal de 380 alunos, 

sendo 195 meninas e 185 meninos, matriculados no ensino médio do Município de Taubaté. Para a 

mensuração da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil da marca Sanny. A massa corporal foi verificada 

por meio de balança digital portátil da marca Tanita e a idade por questionamento. A partir desses dados foi 

calculado o IMC e classificado o estado nutricional de acordo as curvas de percentis preconizadas pela 

OMS. Os dados foram tratados estatisticamente de modo quantitativo calculando-se a média e desvio padrão 

entre os sexos, além da análise descritiva por distribuição e teste de Qui-quadrado, assumindo p<0,05 como 

estatisticamente significante. Todos os adolescentes foram informados e assentiram com a pesquisa através 

do Termo de assentimento e/ou Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultado: 

Os adolescentes foram divididos por faixa etária de 16 (n=65), 17 (n=264), e 18 (n=51) anos ou mais e sexo. 

Foram observados valores médios de massa corporal, estatura e IMC entre as meninas de 16 anos igual a 

58,90kg, 1,59m e 23,01 kg/m², respectivamente; meninos de 16 anos 63,21kg, 1,72m, 21,22 kg/m² 

respectivamente; meninas de 17 anos 58, 89kg, 1,61m, 22,65 kg/m²; meninos de 17 anos 65,18kg, 1,73m, 

21,71 kg/m²; meninas de 18 anos ou mais 58,75kg, 1,59m, 22,98 kg/m²; meninos de 18 anos ou mais 

68,96kg, 1,73m, 22,87kg/m². O estado nutricional indicou eutrofia para todas as idades, com diferença 

significante entre os sexos para a variável IMC, quando analisado os dados de todo o grupo, porém, a 

análise por faixa etária não mostrou diferença significante. 

Conclusão: 

Com base nos dados foi possível concluir que a maioria da amostra foi classificada como eutrófica, isto é, 

estava dentro do peso esperado para a idade. Além disso, foi possível perceber que as meninas apresentam 

valor de estatura inferior a dos meninos. 
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APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM PROCESSOS INDUSTRIAIS 

ENIC201705214 

 

MARCIA VICTORIA VIEIRA DA SILVEIRA, FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

No mercado globalizado, atualmente as empresas estão passando por uma fase de mudanças em um curto 

período de tempo, empresas que não estiverem preparadas para mudanças e oscilações ficarão em 

desvantagem. Devido à evolução social, tecnológica e as mudanças culturais, tornando o consumidor mais 

exigente. Com isso surgiu à necessidade de ferramentas e aplicações de normas para melhorias de processo 

e de qualidade. Uma das ferramentas de aplicação é a Gestão da Qualidade, que tem como princípios 

fundamentais estabelecidos pela NBR ISO 9000:2000, tendo como base o foco no cliente, desenvolvimento 

de liderança, participação das pessoas, visitas nos processos, utilização de ferramentas sistêmicas, melhoria 

contínua, trabalha em conjunto com seus fornecedores para tomadas de decisões e benefícios mútuos na 

relação entre os mesmos. Tais diretrizes têm como meta auxiliar a alta direção na condução de melhorias de 

seu desempenho e seu quadro de qualidade baseados em normas e diretrizes. 

Metodologia: 

Devemos sempre considerar, a primeira fase de implantação de um sistema de qualidade sendo esta fase a 

de maior importância para o sucesso desta ferramenta. As decisões pela utilização e aplicação podem definir 

como a principal etapa para que sejam alcançados os objetivos almejados. Havendo a necessidade também 

do planejamento, sendo necessário alcançar os requisitos estabelecidos junto a equipe de melhorias, 

garantindo que os objetivos estabelecidos referentes à qualidade sejam atingidos em todos os níveis da 

organização. Os objetivos a serem alcançados devem ser mensuráveis e coerentes com a política da 

qualidade estabelecida. Devendo identificar os processos necessários para se estabelecer o Sistema de 

Qualidade Total a sua completa implementação. Nesta etapa de preparação, implantação e desenvolvimento 

devem-se deixar claramente definidos os deveres e responsabilidades de cada um, buscando sempre o 

comprometimento de todos os colaboradores da empresa. Dessa forma a organização deve melhorar sua 

eficiência e eficácia no seu sistema de gestão da qualidade. 

Resultado: 

Os resultados obtidos demonstram os benefícios que a aplicação de um sistema eficaz de gestão pode trazer 

a organização, estes resultados somente serão atingidos se os membros da organização realmente 

reconhecerem a eficácia desta ferramenta. Tendo como principais benefícios o aumento da satisfação de 

seus clientes e colaboradores, pois todos podem evidenciar um compromisso da organização com seus 

produtos fabricados trazendo maior satisfação de seus clientes, custos operacionais menores, menor taxa de 

retrabalho, maior eficiência na aplicação de seus recursos, se tornando mais competitivo e confiável na 

fabricação de seus produtos. 

Conclusão: 

Após a análise do desenvolvimento desta pesquisa podemos definir que com as mudanças reais ocorridas 

nas empresas após a implantação de um sistema de gestão da qualidade, originam oportunidades de 

melhorias em praticamente todos os setores da organização. Adquirindo oportunidades de aumento de 

competitividade perante o mercado, redução de desperdícios, colaboradores mais motivados proporcionando 

benefícios e crescimentos mútuos de todos os envolvidos na aplicação desta filosofia de trabalho, 

contribuindo significativamente para aumento da satisfação e lucratividade da organização. 
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ANÁLISE DO TURISMO CULTURAL NA CIDADE DE TAUBATÉ 

ENIC201705305 

 

GESIELE MARIA RODRIGUES SOARES, BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Ao considerar o atual cenário econômico brasileiro, no qual se encontram juros altos, aumento do número 

de desempregados, entre outros fatores que geram a crise afetando a população, principalmente àqueles que 

trabalham em indústrias, setor que mais demitiu nos últimos anos, se faz necessário encontrar outras formas 

de gerar renda para as pessoas. Assim, tendo em vista que a cidade de Taubaté, localizada no interior do 

estado de São Paulo, integrante da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, por possuir várias indústrias ao 

seu redor, é natural que a maioria da população economicamente ativa ocupe funções no setor fabril. Por 

outro lado, a cidade é considerada a capital da literatura infantil, título obtido graças ao escritor Monteiro 

Lobato, ilustre cidadão taubateano. Devido a este fato, pode se traçar um paralelo entre o título que a cidade 

carrega e a crise de geração de empregos pela indústria na cidade. 

Metodologia: 

Este trabalho teve como objetivo analisar o turismo cultural no município, e como este pode se converter em 

uma fonte de renda para a mesma, analisando se Taubaté pode realmente ser considerada uma cidade 

turística e se este setor pode suprir a demanda por empregos. Este trabalho foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográfica em diversos sites, sendo o principal deles o site da Prefeitura de Taubaté. 

Resultado: 

Devido ao pouco investimento em relação à área do turismo na cidade, por exemplo, neste ano de 2017 a 

prefeitura pretende utilizar apenas 1,32% de sua receita total destinada ao Turismo e Cultura e, os 

moradores acabam não visualizando tal atividade como uma forma de renda, além do fato de não atrair a 

demanda turística adequada. No entanto a cidade detém diversos atrativos culturais que possibilita a 

atratividade de turistas e que gerariam mais empregos, transformando assim o cenário econômico da cidade. 

Conclusão: 

Como analisado neste trabalho, a cidade oferece atrativos culturais, como Museu Mazzaropi e o Museu 

Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, porém falta   investimento   por   parte   dos   órgãos   

públicos,  para   a   conservação, preservação e  divulgação dos  pontos turísticos, e  a falta também investir 

nesse ramo para gerar renda para a população, principalmente àqueles atingidos pela crise das indústrias da 

região, deixam a cidade a deriva quando se trata de turismo. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201705449 

 

CARLA DOS SANTOS CASTILHO DE OLIVEIRA, ANA LAURA DE OLIVEIRA BITENCOURT, MARIANA 

SILVEIRA SUERO, LUCIANA CRISTINA STEINLE CAMARGO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

Uma gestação de alto risco acarreta mudanças no estilo de vida, aumentando os cuidados específicos com 

seu corpo, assim a fisioterapia atua com ar finalidade prever as possíveis complicações musculoesqueléticas 

neste período. O objetivo foi discorrer sobre a atuação da fisioterapia na gestação de alto risco, assim como 

evidenciar as principais condutas fisioterapêuticas empregadas para um período gestacional sem maiores 

complicações 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre julho de 2000 a setembro de 2016, em inglês, espanhol e português, 

disponíveis completo. Os descritores de saúde utilizados foram Gravidez, Gravidez de Alto Risco, 

Fisioterapia, Tratamento e Prevenção. 

Resultado: 

Atuação da fisioterapia na gestação de alto risco ainda é pequena e escassa na literatura, muitas vezes pela 

falta de informação de outros profissionais e das próprias gestantes, entretanto sua atuação têm como 

objetivo aliviar e prevenir as dores e desconfortos musculoesqueléticos resultantes de mudanças posturais, 

promovendo melhor qualidade da gestação e parto, minimizando complicações no parto e após. A 

fisioterapia pode atuar inclusive no pós-parto a fim de promover analgesia no local da incisão perineal ou 

cesárea e orientações gerais em relação aos cuidados com as mamas, quanto às posturas assumidas durante o 

cuidado com o bebê e da necessidade de continuar o acompanhamento fisioterápico em nível ambulatorial. 

Dentre as principais condutas destaca-se o uso da cinesioterapia por meio de exercícios ativos e 

alongamentos, terapia manual, exercícios miolinfocinéticos, orientações para atividades diárias e posição de 

dormir e a utilização da neuroeletroestimulação transcutânea (TENS). 

Conclusão: 

Diante do exposto, concluímos que a atuação da fisioterapia ainda é escassa, principalmente na gestação de 

alto risco, entretanto, a literatura menciona ação direta no pré, durante e pós-parto, trazendo benefícios tanto 

para a mãe como o bebe, constituindo um profissional importante na promoção de uma boa qualidade 

gestacional. As principais condutas encontradas foram orientações, exercícios, terapia manual, uso do TENS 

e técnicas respiratórias. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O BRINCAR NA ABORDAGEM ÀS CRIANÇAS DURANTE A INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR. 

ENIC201705618 

 

MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, AMANDA NALDI MENDES, 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

O brincar é a primeira atividade normal que a criança realiza, sendo fundamental no desenvolvimento 

cognitivo, social e psíquico. No processo de hospitalização, a criança é retirada de seu ambiente familiar e 

isso, muitas vezes lhe causa angustia e ansiedade, devido a incertezas do que essa nova experiência pode lhe 

proporcionar. Para amenizar esta situação, podemos utilizar o brinquedo na assistência de Enfermagem. O 

brinquedo é um recurso que possibilita meios para a criança expressar os seus sentimentos, além de facilitar 

a comunicação. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência das acadêmicas que se iniciou com a busca de material bibliográfico 

sobre o tema, a fim de aprimorar os conhecimentos sobre os benefícios do brincar para a criança durante a 

internação. Conceito obtido anteriormente na disciplina de Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente. 

As ações ocorreram no primeiro semestre de 2017 em uma unidade de internação infantil, como parte de 

uma das ações desenvolvidas no estágio curricular das acadêmicas. 

Resultado: 

Para facilitar a abordagem com a criança no momento do exame físico optamos por utilizar o brinquedo, 

mostrando primeiro na boneca como seria realizado o procedimento, o que facilitou a interação e a 

comunicação com a criança e seu acompanhante. Desse modo, ficou evidente para as acadêmicas uma 

mudança positiva no comportamento das mesmas quando eram abordadas com o auxílio do brinquedo, 

tornando-as mais receptivas e a abordagem menos traumática. Além de que, observou-se a criação de um 

vinculo e de uma maior comunicação com os acompanhantes, os quais ficavam mais aliviados ao presenciar 

a explicação, pois assim compreendiam um pouco mais sobre a conduta a ser realizada. 

Conclusão: 

Essa atividade possibilitou o aprimoramento dos nossos conhecimentos, pois além de conseguirmos 

vivenciar na pratica o que foi exposto de maneira teórica na disciplina de Enfermagem Saúde da Criança e 

do Adolescente, foi uma experiência muito válida, pois iremos utilizar este aprendizado em qualquer setor 

que nos depararmos com o atendimento à criança em nossa vida profissional.   
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOB A PERSPECTIVA DOS GÊNEROS TEXTUAIS E TIPOS DE DISCURSO: UMA 

AÇÃO INTERVENTIVA APÓS APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

ENIC201705946 

 

ANDRESSA DA SILVA MIRANDA 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A Avaliação da Aprendizagem em Processo – APP caracteriza-se como uma ação fundamentada no 

Currículo do Estado de São Paulo, cujo objetivo é diagnosticar o nível do aprendizado dos alunos 

matriculados na rede estadual de ensino e auxiliar no desenvolvimento de ações e melhoria das estratégias 

de ensino, proporcionando o desenvolvimento de habilidades e competências. 

O resultado dessas avaliações auxilia e dá subsídios aos professores que atuam na Rede Estadual de São 

Paulo, na elaboração de ações voltadas aos processos de recuperação continuada e paralela. Portanto, 

averiguamos que a AAP trata-se de uma avaliação de caráter diagnóstico, pois tem papel interventivo e 

prediz uma ação posterior aos resultados por parte do professor. 

Neste artigo, verifica-se o papel mediador e social do professor por meio do instrumento de avaliação, além 

de se propor uma ação interventiva pós aplicação da Avaliação da Aprendizagem em Processo, mostrando o 

caráter diagnóstico e transformador da avaliação. 

Metodologia: 

A coleta de dados foi feita por meio da análise do resultado da Avaliação da Aprendizagem em Processo em 

Língua Portuguesa em uma turma do 1º Ano do Ensino Médio. Verificou-se que as questões com maiores 

índices de erro, tratavam-se da mesma habilidade: reconhecer os tipos de discurso. 

Tendo em vista a diversidade de gêneros e seu importante contexto social, foram escolhidos três como base 

desta sequência didática: reportagem, peça teatral e o conto. 

Segundo o esquema proposto por Scheneuwly e Dolz (2004, p.83), após a apresentação inicial, terão início 

as seguintes etapas: 

Produção Inicial - Os alunos terão que identificar a presença do discurso direto, indireto e indireto livre em 

textos dos gêneros reportagem, texto teatral e conto. A atividade será discutida em sala de aula com a 

mediação do professor, sanando possíveis dúvidas. 

Módulos I - Este módulo tem como objetivo compreender as características da reportagem, identificar os 

meios de circulação e os tipos de discurso utilizados nesse gênero, bem como a influência das pessoas do 

verbo na determinação do tipo de discurso. 

Módulo II - Após a leitura de diversos tipos de textos teatrais, os alunos escolherão algum texto teatral de 

sua preferência e produzirão uma adaptação da obra para a realidade social atual, será utilizada a estrutura 

do gênero e a presença do tipo de discurso característico da fala textual escolhida. 

Módulo III - O terceiro módulo tem como objetivo a caracterização do gênero conto. É feita uma ampla 

atividade de leitura, compreensão e análise do texto, proporcionando o desenvolvimento da criticidade 

literária do aluno. 

Produção Final - A produção final tem como objetivo integrar o uso dos diferentes gêneros, de modo a 

identificar e utilizar os diferentes tipos de discurso por meio da criação de uma reportagem fictícia sobre um 

conto ou texto teatral adaptado para a realidade social atual. 

Resultado: 

A produção final permite aos alunos que eles concretizem todo conhecimento adquirido durante a sequência, 

tornando-se produtores e construtores do conhecimento. Vale ressaltar que a sequência didática não é uma 

fórmula pronta que sanará todas as dificuldades dos alunos, mas o resultado esperado é que após toda a 

reflexão e construção do conhecimento sobre gêneros e por meio das atividades desenvolvidas, a produção 

textual dos alunos seja ampliada em atividades de produção posteriores em diferentes momentos e objetivos. 

Trata-se de um processo, não de um produto limitado. Por tanto, ao desenvolver uma sequência didática 

como intervenção, busca-se despertar o interesse, autonomia e contínuo aprendizado do aluno. 
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Conclusão: 

Espera-se que o uso da sequência didática como ferramenta de ensino e de avaliação seja eficaz no 

preenchimento de lacunas que possam existir, por diversos fatores, no processo de ensino-aprendizagem e 

que culminaram no resultado analisado da Avaliação da Aprendizagem em Processo de Língua Portuguesa, 

prova aplicada pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. 

Todo o desenvolvimento da sequência didática aqui apresentada teve como motivação intervir nas 

habilidades e competências não atendidas pelos alunos, e demonstrar a necessidade de repensar o uso 

demasiado da visão classificatória e resgatar o caráter da avaliação interventiva e mobilizadora. 
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A HABITAÇÃO POPULAR BRASILEIRA E O CONFORTO TÉRMICO 

ENIC201706057 

 

CAMILA ALVES CARNEIRO 

Orientador(a): LUIZ ANTONIO PERRONE FERREIRA DE BRITO 

 

Introdução: 

A habitação popular no Brasil ou Habitação de Interesse Social (HIS) é um importante componente da 

política habitacional do governo brasileiro para a população de baixa renda, que visa atender à legislação 

quanto ao direito de todo cidadão à moradia digna. Ocorre, porém, uma padronização dos conjuntos 

habitacionais, independentemente de onde serão localizados e do posicionamento mais adequado de suas 

unidades. Ao negligenciar esses fatores num país de dimensões continentais, que apresenta diversas 

condições climáticas, os moradores saem prejudicados em habitações desprovidas de conforto térmico. A 

condição de conforto térmico depende de variáveis climáticas, arquitetônicas e humanas, dentre as quais, as 

arquitetônicas são as únicas manipuláveis. Em prol do conforto térmico, em que está incluída a saúde 

corporal, dos habitantes de uma casa, símbolo de conforto, é necessário seguir diretrizes na fase de projeto 

das unidades habitacionais, atentando-se para as características climáticas próprias da localidade. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa utilizada é de caráter exploratório e descritivo. A pesquisa começa com a 

familiarização do tema, entendendo o histórico projetual da habitação popular no Brasil, depois discorre 

sobre a forma com que o corpo humano e a edificação se comportam diante das condições climáticas, 

buscando os fatores que interferem no desempenho térmico da edificação. 

Resultado: 

O desempenho térmico da edificação interfere diretamente na forma de viver seus ambientes, 

proporcionando aos habitantes da moradia, conforto ou desconforto térmico. 

Fatores que influenciam no desempenho térmico da edificação: Implantação; Forma; Espessuras, materiais e 

cores das vedações; Sombreamento das aberturas e fachadas (Beiral, Brise); Aberturas para ventilação 

(direção dominante do vento, ventilação cruzada); Distância das edificações que circundam; Pé-direito; 

Presença de vegetação; Dimensões dos ambientes; Presença ou ausência de forro ou laje; etc. 

Conclusão: 

Diante do conhecimento de que a alteração das variáveis climáticas exige a alteração das variáveis 

arquitetônicas, faz-se necessário, inclusive com embasamento das próprias normas técnicas, adequações na 

fase de projeto das moradias de caráter social da nação brasileira, evitando padronizações a nível nacional 

ou que ultrapassem uma região que apresenta características climáticas semelhantes. 

O próximo passo da pesquisa é, a partir de simulações computacionais, gerar recomendações técnicas 

específicas para a habitação popular nas condições climáticas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 
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QUALIDADE DO SONO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: 

REVISÃO DE ARTIGO 

ENIC201706198 

 

DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, MICHELE DOS SANTOS CARVALHO, RAFAELA MOLITERNO DA ROSA, 

KARINA DA SILVA SALGADO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os profissionais de enfermagem que exercem suas funções em unidades de terapia intensiva pediátrica e 

neonatal, estão sujeitos a lidar com vidas em risco iminente de morte e todo o ambiente estressante, gerando 

uma sobrecarga do funcionário. O fato de sua recreação ser comprometida devido à escala de turno nos 

finais de semanas e feriados, dificultando a vida social, esse fato interfere diretamente na qualidade do sono, 

trazendo conseqüência na qualidade de vida. A qualidade do sono desses profissionais é ruim, podendo 

acarretar danos como acidentes de trabalho devido à diminuição da atenção, por passar períodos diurnos 

muitas vezes acordados ou com sonos sem qualidade. A não qualidade de vida e de sono trás patologias para 

os trabalhadores como transtornos de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, gerando inclusive 

conflitos familiares. 

Metodologia: 

Foi realizado busca nos meios eletrônicos de um artigo do ano de 2016, atualizado que abordassem o tema 

com profissionais da enfermagem que exercessem suas atividades no período noturno. Foi analisado um 

artigo em que na base de dados scielo, estudo descritivo e exploratório em participaram desse estudo 168 

profissionais distribuídos em turnos. Foi aplicado um questionário com 19 questões todas pertinentes a 

qualidade do sono, avaliando através do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; Escala de Sonolência 

Epworth questionário autoadministrado, refere-se à possibilidade de cochilar em oito situações cotidianas; 

Questionário de Identificação Matutinidade Vespertinidade; Questionário Genérico de Avaliação de 

Qualidade de Vida; Inventário de Depressão de Beck este inventário discrimina indivíduos normais de 

deprimidos ou ansiosos, e é uma escala autoaplicada; Inventário de Ansiedade de Beck avaliando o rigor dos 

sintomas de ansiedade em pacientes deprimidos; Inventário de Ansiedade Traço-Estado é um questionário 

autoaplicado utilizado na monitorização de estados ansiosos, composto de duas escalas distintas elaboradas 

para medir dois conceitos de ansiedade; O teste não paramétrico Kruskal-Wallis foi utilizado para a 

comparação das variáveis numéricas. Objetivando Por meio de análise de um artigo, sobre relato do sono, 

qualidade de vida e humor de profissionais de enfermagem, que atuavam em unidades de terapia intensiva 

pediátrica. 

Resultado: 

Foi constatado no artigo pesquisado que funcionários em sua maioria 67,86% trabalham a menos de 10 

anos, 74,31% tinham menos de 41 anos de idade, 79,17% trabalhavam em UTI Pediátrica e 20,83% em UTI 

Neonatal, 41,67% no noturno, 29,26% de enfermeiros, 70,74% auxiliares e técnicos de enfermagem, 

94,05% sexo feminino, 58,18% em união estável, 60,12% assumem até 50% do orçamento doméstico, 

26,79% estavam cursando graduação. No plantão noturno sonolência grave, e no plantão diurno sonolência 

excessiva. Em relação à qualidade de vida notou-se que ambos os plantões apresentam boa qualidade de 

vida, somente o plantão noturno no aspecto social apresentou score ruim. Relacionado o humor ambos os 

turnos não apresentaram alterações significativas relacionadas ao humor. 

Conclusão: 

Foi possível conhecer as condições que os profissionais que trabalham em escalas de turnos tanto diurnas 

quanto noturnas, estão expostos a ter uma má qualidade no sono. Os trabalhadores noturnos têm uma 

realidade de vida um pouco mais difícil pelo fato de ter seus afazeres durante o dia isso faz com que durma 

menos não compensando o sono noturno. Observou-se também o fato deles não terem alterações de humor, 

isso pode estar relacionado ao fato de mesmo em ambientes tão estressantes de trabalhar com crianças acabe 

compensando a carga de estresse gerada pelo turno. 
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REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SOCIEDADE PARQUE ITATINGA 

ENIC201706372 

 

MARCELLA MUNIZ SILVA 

Orientador(a): GERSON GERALDO MENDES FARIA 

 

Introdução: 

A escolha pelo tema surgiu a partir da convivência com o local, no qual se observou a necessidade de trazer 

uma nova proposta habitacional, a partir de um projeto condizente às necessidades dos moradores. 

O conjunto habitacional está localizado na cidade de São Sebastião, bairro Itatinga, no qual o mesmo 

encontra-se com problemas tanto arquitetônicos como de conforto ambiental. Em vista disso esse projeto de 

requalificação busca trazer e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os moradores desse conjunto. 

Deste modo, promover uma nova configuração, não só da implantação e dos espaços, como também das 

edificações, trazendo a seus usuários conforto e bem estar e principalmente, a possibilidade de habitar em 

um espaço digno. 

Metodologia: 

A metodologia escolhida foi de pesquisas bibliográficas, somada a entrevistas indiretas com alguns 

moradores do conjunto e da cidade. 

Na pesquisa bibliográfica foram utilizados livros e trabalhos de conclusão de curso, de modo a conhecer um 

pouco da historia da política habitacional vivenciada no Brasil e conceitos de diretrizes e projetos de 

habitações de interesse social; já as entrevistas indiretas foram realizadas, para que, assim, fossem obtidos 

melhores resultados e houvesse o conhecimento do ponto de vista de ambas as partes, tanto dos que 

vivenciam diretamente o drama da habitação popular, quanto dos que mesmo indiretamente opinam sobre o 

tema. 

Neste contexto, para o presente trabalho também foi realizada pesquisa documental de variadas naturezas, 

como materiais de Internet. 

Localizado em um bairro onde a comunidade é caracterizada por poderes aquisitivos diferenciados e o poder 

público se faz ausente, o conjunto, embora seja considerado público, está “abandonado” e 

consequentemente sendo degradado pelo tempo e pela falta de manutenção, já que grande parte dos 

moradores não se dispõe de recursos financeiros para que haja uma melhoria no conjunto, desta forma o 

conjunto acabou sendo popularmente denominado como “Carandiru”, pois se remete a um lugar onde as 

pessoas eram amontoadas em péssimas condições e por haver tráfico de drogas. 

Justificando-se a escolha da área para implantação do Conjunto Habitacional, neste mesmo terreno já se 

encontra o atual conjunto que pelo projeto irá passar por uma requalificação e ao mesmo será acrescida uma 

área, assim, possibilitando o aumento do número de residências, vagas de garagens, melhor 

dimensionamento e distribuição dos setores no lote, melhorando o habitar neste local. 

Resultado: 

Espera-se que, ao final do projeto, haja possivelmente uma valorização dos moradores e do Conjunto 

Habitacional, que passará por uma requalificação, sendo assim agradável aos seus usuários e trazendo 

identidade para ambos. 

Além de tudo, também solucionar a problemática espacial e de conforto ambiental contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida, segurança, convívio e comodidade. 

Um outro aspecto através do qual espera-se obter resultados proveitosos, é no uso de cores não só como 

elemento decorativo, mas também psicologicamente, enriquecer experiências sensoriais, emotivas e 

melhorar a forma de como cada um se relaciona com o ambiente e com o que ele transmite para cada 

pessoa, uso de paisagismo para melhorar o microclima dos ambientes, renovando e recondicionando o ar 

local, no uso de materiais inovadores, acessíveis, flexíveis e de qualidade, no qual a partir disto os usuários 

possam futuramente adequar internamente seu apartamento de acordo com suas necessidades. 
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Conclusão: 

O principal ideal do projeto é trazer espaços adequados que promovam uma melhor interação e convívio 

social dos moradores e principalmente satisfação em habitar neste local, pois a habitação de interesse social 

não precisa ser uma habitação precária e de poucos recursos. 
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EMPRESAS MODELOS: A QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA O SUCESSO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

ENIC201706387 

 

DAMARIS DOS SANTOS, RAFAEL FRANCISCO DA CUNHA 

Orientador(a): JULIO CESAR GONCALVES 

 

Introdução: 

Em meio ao cenário com pensamento globalizado, mas com ações locais, hoje tanto os profissionais, quanto 

as empresas vivem um contexto de mudanças. Enquanto de um lado, os profissionais precisam ser 

proativos, dinâmicos e eficientes, as empresas buscam reter seus talentos oferecendo um cenário que 

atendam não apenas as necessidades profissionais e financeiras dos mesmos, mas toda uma dinâmica 

pessoal, psicológica, social, em um aspecto humanizado desses colaboradores. É sob este foco, que este 

trabalho tem como objetivo principal apresentar como as classificadas empresas modelos têm propiciado 

este contexto. 

Metodologia: 

Teve como metodologia uma revisão bibliográfica descritiva, onde se coletou dados e informações sobre o 

assunto.  Baseando-se em estudos já realizados por artigos, livros, teses e monografias, foi abordada essa 

temática usando como expressões chaves “empresas modelos”, “qualidade de vida do trabalhador”, “QVT 

(qualidade de vida no trabalho)” e “motivações” para que se constituísse esse paralelo de teorias e práticas. 

Resultado: 

Observou que cada empresa analisada, sendo todas elas envolvidas com a tecnologia de informação, 

apresenta uma política que envolve motivação, qualidade de vida e liderança. As empresas modelos 

estudadas atingiram melhores classificações em motivação, ambientes psicológicos e físicos de trabalho, 

onde se observaram colaborados totalmente envolvidos em suas atividades e satisfeitos. 

Conclusão: 

No entanto, as empresas melhores classificadas obtêm uma ótica que hoje, o colaborador não deve ser 

considerado apenas uma engrenagem do sistema funcional da organização, mas contendo valorização 

profissional e reconhecimento pelos resultados alcançados. Com isso, se cria um desafio para os gestores e 

toda a estrutura organizacional de propiciar ambientes adequados, gerando constante colaboração em equipe 

atingindo melhores resultados, e por outro lado, o comprometimento dos colaboradores com suas tarefas. 

Espera-se com esta pesquisa influenciar as organizações a terem uma boa gestão de QVT como fator 

indispensável para o sucesso da organização. 
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PESQUISA ORGANIZACIONAL COM ÊNFASE NA GLOBALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

ENIC201706609 

 

JULIO CESAR CORREA LEITE GUIMARÃES, JÉSSICA ANDRESSA DOS SANTOS 

Orientador(a): JULIO MALVA FILHO 

 

Introdução: 

Nossa pesquisa se trata de um assunto fundamental para o crescimento de uma empresa, porém mesmo nos 

dias atuais há empresas que esbarram nesse fator de crescimento, muitas vezes por motivo de 

desconhecimento da ideia e a importância de se globalizar ou até mesmo pelo fato de não terem 

conhecimento de qual metodologia usar, para conseguir que sua marca e seus produtos conquistem novos 

patamares frente ao mercado consumidor atual. 

Serão apresentadas em nossa pesquisa, métodos e suas ferramentas para buscar de forma efetiva a 

globalização e consequentemente os benefícios que ela oferece as empresas que se adaptam a essa 

ideologia. 

Metodologia: 

Para se alcançar a globalização é preciso colocar em pratica métodos para sua execução efetiva, sendo eles: 

O primeiro passo é a conscientização de todos os membros envolvidos com a gestão da empresa, havendo 

essa aceitação, é fundamental colocar em pratica através de levantamento de dados os pontos mais críticos 

que possivelmente possam travar o crescimento da marca, ou seja, buscar solucionar problemas em todos os 

processos envolvidos na empresa. 

A interação entre setores tanto internos quanto externos, pode ser ela uma interação entre localidades dentro 

da própria empresa ou até mesmo entre clientes e fornecedores, são fatores que uma vez padronizados e sob 

controle favorecem para o desempenho dos processos produtivos, gerando assim uma vantagem em relação 

aos seus concorrentes, quando se trata de rapidez nos prazos e qualidades de produtos. 

Para se obter um controle de seus processos, é de fator importantíssimo a aproximação de seus processos 

logísticos, ou seja, para que os fornecedores sempre estejam próximos da planta e a planta próximos a 

pontos de exportação, como por exemplos aeroportos, portos marítimos e rodovias de fácil acesso, gerando 

assim a redução destes custos, podendo abater no custo final de seu produto, tornando seu preço final mais 

acessível para o mercado. 

Ferramentas e softwares também são fatores essenciais para se obter o controle entre processo e buscar a 

otimização continua do mesmo, em nossa pesquisa vamos mostrar que através de ideologias como por 

exemplos 5s, Six Sigma e Lean podem se alcançar novos objetivos dentro da empresa, trazendo consigo 

consequência para o mercado atual e o avanço de sua marca consequentemente. 

Resultado: 

O resultado para nosso trabalho, consiste em um processo de ampliação de uma empresa como um todo, 

seja ela nacional ou multinacional, desde o controle de processo que uma vez bem implantado, irá gerar 

redução de custos e aumento da lucratividade, até as interações entre setores, filiais, fornecedores e clientes, 

gerando assim um avanço iminente do mercado globalizado atual. 

Com o desenvolvimento de nossa Pesquisa Organizacional, esperamos como resultados, uma empresa que 

estabelece um domínio de suas operações e instalações, que tenha um ótimo 

relacionamento tanto interpessoal quanto relações exteriores, que o sistema de informação seja um 

diferencial em todo sistema de gestão em relação à manufatura. 

Conclusão: 

A globalização é um processo que uma vez bem aderido pela a empresa, a mesma irá obter um avanço 

considerável em relação a suas operações, tanto interna quanto externa na planta. 

A conscientização da importância da globalização e os métodos para facilitar e alcançar essa filosofia dentro 

da empresa, através de ferramentas e softwares, são apresentados nessa Pesquisa Organizacional. 

Uma vez que uma empresa busque e se adapta a globalização, seus resultados e benefícios serão os 

melhores possíveis. 
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ECONOMIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA 

ENIC201706767 

 

DANIEL DE SOUZA 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Atualmente, há um grande avanço da comunicação, do transporte e das atividades turísticas mundiais. 

Barretto (2003) conceitua Turismo como sendo o “tráfego de pessoas que se afasta temporariamente do seu 

lugar fixo de residência para deter-se em outro local com o objetivo de satisfazer suas necessidades vitais e 

de cultura”. 

Localizada no Litoral Norte do Estado de São Paulo, Ilhabela, segundo estimativa, possui 32.197 habitantes 

(IBGE, 2016) e uma população flutuante de 70.000. Conforme IBGE (2014), produziu um Produto Interno 

Bruto (PIB) total de 6,69 milhões de reais, posicionando-se no sétimo maior PIB per capita do Brasil (R$ 

214 mil). 

Este trabalho apresenta conceitos de referências da área do Turismo, além de dados e um inventário turístico 

de menor proporção sobre o município de Ilhabela. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste projeto foi de pesquisa bibliográfica em livros e artigos publicados, além de 

leis, portarias e afins dos sites do governo federal brasileiro e municipal de Ilhabela. Também foram 

utilizados dados estatísticos e econômico-sociais por meio de publicações do Ministério do Turismo, IBGE 

e setores públicos e privados, como sites, portais e o Diário Oficial do município. 

Resultado: 

Dados do Ministério do Turismo mostram que a economia de Ilhabela cresceu mais do que a média nacional 

entre 2011 e 2015. SEDAE (2016) mostra que o município possuiu, em 2016, um crescimento demográfico 

maior do que São José dos Campos e Taubaté, principais cidades da RMVale. Como a maioria dos locais 

litorâneos, Ilhabela necessita dar atenção ao saneamento, água e energia, além de educação, lazer e saúde 

para que haja satisfação da população para melhor desempenho da mão-de-obra na receptividade turística. 

Pelas suas limitações territoriais e responsabilidade de preservação do meio ambiente da mesma, a 

administração pública tem dois pontos de vista a seguir: isso pode ser um problema para o desenvolvimento 

ou a preservação ambiental carrega um viés de atração para os turistas, principalmente aqueles que buscam 

refugiar-se do estresse do cotidiano em um lugar que proporciona contato direto com a natureza. 

Conclusão: 

No trabalho realizado, contendo os aspectos históricos, teóricos, descrição da oferta turística e análise da 

mesma, baseada nas informações coletadas, pode-se concluir que Ilhabela já possui um currículo não só 

cultural, mas como uma cidade que depende de sua gestão da oferta turística. 

Em sua L.O.A., observa-se o investimento no turismo que se destaca nas despesas da administração pública, 

contudo, ainda há vários desafios a serem superados para que a região considere-se consolidada no mercado 

de turismo. 
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A RELAÇÃO CIBELE-ÁTIS: POSSESSÃO E CASTRAÇÃO COMO EFEITOS DO COMPLEXO MATERNO 

NEGATIVO 

ENIC201707178 

 

RICARDO DO PRADO LIMA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Foi realizado atendimento psicoterápico de abordagem Analítica, que busca compreender as manifestações 

simbólicas apresentadas no setting terapêutico. Estas manifestações podem ocorrer por meio de desenhos, 

produções artísticas, sonhos, representações pelas brincadeiras, isto é, qualquer transformação que atinja o 

núcleo arquetípico de um complexo. O complexo é o elemento estrutural básico da psique objetiva. O 

elemento central de um complexo é o arquétipo, que por definição é a “imagem primordial” da fantasia 

criativa. É por meio do arquétipo que se extrai a vivência das relações, isto é, a forma como o inconsciente 

pessoal lida com o inconsciente coletivo. Este trabalho se trata do arquétipo materno. Seus atributos 

envolvem o maternal, o cuidado, o Feminino, a sabedoria e a elevação espiritual além da razão. Entretanto, 

quando constelado sua faceta negativa, há relações sufocantes, prisões psíquicas e cuidados excessivos, que 

podem ser manifestados em formas de símbolos negativos, tais como bruxas e dragões. 

Metodologia: 

O atendimento psicoterápico foi realizado com uma criança do sexo masculino de sete anos de idade. 

Morava apenas com sua mãe. A queixa trazida pela mesma era a preocupação de que seu filho caçula se 

tornasse homossexual, tal como seu filho mais velho, algo que não a agrada. Os atendimentos foram 

realizados semanalmente, no período de abril a junho de 2017, em um centro de Psicologia Aplicada no 

interior de São Paulo. Totalizaram dez encontros. Foi utilizado estudo de caso a partir de dados obtidos por 

meio de relatório clínico. No primeiro atendimento foi estabelecido o contrato terapêutico com a mãe, 

precedido pelas sessões de anamnese. Com a criança foi realizado o contrato terapêutico e, subsequente, 

foram realizadas sessões de observação lúdica e atividades expressivas com argila e desenhos. Nas últimas 

sessões foram  realizadas as devolutivas, com a criança e com os pais, respectivamente, as quais consistiram 

em esclarecer o que foi analisado durante as sessões. 

Resultado: 

Segundo o pensamento Analítico, a mãe é o primeiro ser feminino com o qual o futuro homem entra em 

contato e ela aponta, consciente ou inconscientemente, à masculinidade do filho. No filho, as relações de 

identidade ou de resistência à diferenciação são atravessadas pelos fatores de atração ou repulsa erótica. Nas 

produções expressivas de Gustavo, apareceram desenhos de bruxas e prisões, além de brincadeiras que 

remeteram à superproteção materna. Por outro lado, o filho acaba desenvolvendo um complexo materno 

negativo que pode ser representado pelo mito de Cibele e Átis. Como  no mito, a mãe, inconscientemente, 

prende seu filho amado unicamente a si, como alguém dependente e incapaz de ter vida própria longe dela. 

Assim, nem ‘Cibele’ nem ‘Átis’ suportam o desafio da existência afetiva independente. Por isso, não 

respeitam e valorizam a alteridade do outro e condenam-se a um estado psicológico de fusão, resultando 

nesta repetição cíclica.   

Conclusão: 

A relação mãe/filho pode ser representada, neste caso, simbolicamente pelo mito de Cibele/Átis. Baseada no 

amor, a mãe prende seu filho a si mesma, sufocando-o de cuidados e proteção excessivos. O filho, preso, 

inconscientemente, à imagem materna e dependente deste ‘amor’, permanece em um estado de 

indiferenciação, comprometendo sua identidade. Frente a essa demanda, será dada continuidade ao processo 

de psicoterapia com a criança, interligado à orientação materna. 
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UM ENSAIO SOBRE A VOZ FEMININA EM CECÍLIA MEIRELES: LANÇANDO LUZ SOBRE UMA CECÍLIA 

POUCO CONHECIDA 

ENIC201707296 

 

JAQUELINE RIBEIRO DE FARIA 

Orientador(a): DEISE NANCY DE MORAIS 

 

Introdução: 

O presente trabalho propõe um diálogo com a crítica que, em geral, se faz em torno da produção ceciliana, 

crítica essa que evidencia certa ausência do feminino na obra da escritora, bem como a não preocupação 

com aspectos sociais por parte da autora. Isso porque se considera que essa preocupação social funcionou 

quase como aspecto inerente à produção literária em voga no século XX. Embora sua obra tenha ficado 

particularizada por refletir uma atmosfera de sonho, fantasia, solidão e padecimento, com um clima de 

intimismo e um lirismo constante, há outros aspectos menos evidenciados acerca de Cecília Meireles, e é 

sobre eles que nos propomos discutir nesta pesquisa. 

Metodologia: 

Dessa forma, o estudo tem como objetivo trazer a obra de Cecília Meireles para discussão nesse tempo 

histórico em que vivemos, de muita ascensão de discussões sobre o papel da mulher e das questões voltadas 

ao feminino, e, além disso, propor uma leitura mais engajada dos escritos dessa autora. A metodologia de 

pesquisa adotada foi a da análise literária a partir das correntes de crítica sociológica e feminista. Para 

realizar este estudo, foi selecionado o poema “A dona contrariada”, presente no livro Vaga Música (1942). 

Nesse poema, nota-se a presença de uma mulher trabalhadora, que resiste a inúmeros reveses que pretendem 

obstruir seu dia de trabalho. Dois elementos constitutivos desse eu-lírico nos interessaram para a análise, 

pois se trata de uma mulher e, mais além, uma proletária, uma mulher que vive o mundo do trabalho. A 

metodologia de pesquisa adotada foi a da análise literária a partir das correntes de crítica sociológica e 

feminista. 

Resultado: 

Os resultados mostraram que, ainda que Cecília não tome diretamente como objeto de sua obra uma causa 

social revolucionária, nesse poema, assim como em outros escritos cecilianos, alguns elementos apontam 

para a apresentação de um eu-lírico feminino que sofre uma revolução interna e subjetiva, e entendemos que 

essa revolução é possibilitada porque seus eu-líricos vivem o mundo que serviu de cenário para as obras de 

cunho mais social publicadas no século XX. 

Conclusão: 

Entendemos que o feminino, numa perspectiva social, está presente nas obras cecilianas, e não são uma 

exceção. Desse modo trata-se de um evidente juízo equivocado, porque limita a poesia de Cecília a alguns 

elementos de fato presentes em sua obra, porém não de modo exclusivo,deixando de ver outros aspectos 

igualmente presentes e significativos em seus textos. 

 



  

50 

 

REFLEXÃO SOBRE A ARQUITETURA HABITACIONAL SOCIAL: ENSAIOS DE MÉTODOS 

CONSTRUTIVOS 

ENIC201707346 

 

VITOR MACIEL 

Orientador(a): VINICIUS BARROS BARBOSA 

 

Introdução: 

Pretende-se a leitura do déficit habitacional e sua construção no cenário nacional, tanto historicamente quanto 

atualmente e como se deu portando a construção da cidade brasileira. 

Entendendo que a mesma, se constrói e se desenvolve a partir de modificações em seu espaço, foram levantados 

tópicos que pretendiam evidenciar a constante mudança e disseminação dos diferentes agentes influenciadores e 

produtores do espaço urbano na escala habitacional. 

Tais agentes foram entendidos como fazendo parte das seguintes esferas: políticos, técnicos-construtivos e 

morfológicos. 

Na esfera política, observou-se constante mudança dos órgãos organizadores do espaço urbano. 

Olhando para os aspectos técnicos construtivos, observou-se a utilização de materiais que respeitam um ciclo 

vicioso e mercantil que pouco condizem com a necessidade de eficiência espacial e construtiva. 

Já os aspectos morfológicos, se mostram pouco condizentes com a esfera humana, mostram-se cidades 

construídas pautadas na reprodução de sistema viário financiador e produtor da segmentação do espaço urbano. 

Metodologia: 

Diante do exposto se faz necessário a construção de um conjunto habitacional que respeite os padrões de leitura 

habitacional em escalas de análise, como os definidos por (FERREIRA,2012). Tais escalas estão divididas em: 

•Inserção Urbana: Escala que relaciona o empreendimento a cidade e ao bairro que está inserido; 

•Implantação: Escala que relava sua ligação imediata com o entorno, integração entre as edificações, áreas 

verdes e livres, etc; 

•Unidades Habitacionais: Referentes as características da edificação ou da sua unidade habitacional. Levando em 

consideração seu dimensionamento, flexibilidade, etc. 

Condigam com o entendimento de que deve-se tratar de um projeto especifico, considerando as implementações 

locais, implicações culturais como mostrado por (ALEXANDER,2012) . 

Busque diante das técnicas construtivas apresentadas, garimpar ensaios e testar suas possibilidades e 

implementações no tecido urbano, reinterpretando conceitos referentes a habitação social. 

Perante ao novo método de leitura, referenciou-se a partir: 

•De estudos de caso que buscavam criar um entendimento e embasamento com projetos que consolidassem os 

objetivos propostos; 

•De referencias projetuais com o preceito de criar embaseamento para as futuras projeções já citadas neste 

trabalho; 

•Da Reinterpretação do centro de Taubaté, entendendo a cidade como um processo evolutivo; 

•De um estudo da melhor forma de locar o habitacional na nova área central proposta na cidade de Taubaté; 

•Da elaboração um estudo de melhor mobilidade local para que o conjunto não se torne um limitante para a 

cidade 

•Do teste de 3 ensaios construtivos, finalizando com a elaboração de um novo conjunto habitacional que 

proponha uma nova morfologia a partir de uma já existente. 

Resultado: 

Espera-se através de um trabalho empírico, desenvolver um conjunto habitacional que possa condizer com a 

produção espacial local assim como sua eficiência construtiva, para que se conecte e condiga com as 

necessidades da população local. Os ensaios elaborados mostram-se  condizentes com as bases desse trabalho se 

diferenciando no modo que se são tratados os espaços públicos e privados. O primeiro mais conectado a cidade e 

o segundo referente a relação intima do morador com as habitações, respectivamente. Portanto os ensaios se dão 

da seguinte maneira: Ensaio 1- Edifícios desenhando os acessos, fluidez induzida de fluxos, maior 

horizontalidade. Ensaio 2- Edifício em pilotis, abertura visual (praça integradora), maior verticalização. Ensaio 

3- Diferenciação e delimitação dos espaços, conexão visual apenas. 
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Conclusão: 

O desenvolvimento desta proposta percorreu diferentes etapas do progresso do projeto arquitetônico, de forma a 

atender a resolução tanto da escala referente a sua inserção urbana, como a resolução dada ao próprio edifício. 

Neste sentido as propostas buscam introduzir na área de intervenção um caráter regional como ferramenta para a 

organização de zonas deterioradas, que permita aumentar a infraestrutura de moradias e lazer e sendo motor de 

organização e coesão social. 
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O PAPEL CONTRAMAJORITÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS NOVAS CONCEPÇÕES DE 

FAMÍLIA 

ENIC201707350 

 

CAROLINA BRONZATO GIORDANO 

Orientador(a): LEONARDO MONTEIRO XEXEO 

 

Introdução: 

Diante de constantes transformações vividas pela população mundial, em diversos aspectos, dentre eles 

culturais, assistimos a diversas firmações de políticas públicas que buscam assegurar, a partir do consenso 

universal, valores de respeito a identidade cultural, de gênero, sexual, política e social aos cidadãos. 

Tendo o Estado, encargo de garantir o bem comum e adotar medidas que deem a prerrogativa e conversem 

com os direitos individuais e fundamentais da população, o presente trabalho ressalta os reflexos das 

decisões tomadas através do papel contramajoritário exercido pelo Supremo Tribunal Federal na busca da 

igualdade de direitos, dentre eles ao explanar sobre o União Estável homoafetiva e as novas configurações 

de família no ordenamento jurídico. 

Metodologia: 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa de natureza qualitativa, acadêmica e descritiva de estudo 

bibliográfico cuja abordagem profere discussão política e jurídica ao tratar de direitos igualitários e 

fundamentais, analisando conteúdo de referenciais e fontes doutrinárias clássicas e modernas, embasadas 

em textos da lei brasileira e declarações de alcance internacional. 

Resultado: 

Contribuir para a compreensão e entendimento dos diversos papéis exercidos pelo Supremo Tribunal 

Federal; Exemplificar a direta influência do poder judiciário atuante no cotidiano; Dissertar sobre a atuação 

dos direitos humanos em conquistas de punho igualitário benéficos às minorias sociais e a toda população.   

Conclusão: 

Ao adotar a união estável homoafetiva como instituição familiar, tendo esta plenitude de gozo dos mesmos 

benefícios da união estável entre casais heterossexuais,  conclui-se a necessidade de ação do Supremo 

Tribunal Federal ao agregar em suas funções o papel contramajoritário, a fim alicerçar a população não 

integralmente atendida pelo poder Legislativo, assegurando a todos os cidadãos a efetivação de seus direitos 

constitucionais e cíveis igualitários. 
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM A POPULAÇÃO DE 

RUA 

ENIC201707514 

 

NATHALIA MAIA DE CARVALHO, GISELE DOS SANTOS MELO, ALINE DE CASSIA SILVA, FRANCIELLE DOS 

SANTOS CARDOSO, ADRIELLY PRADO DE ARAÚJO, JAQUELINE RODRIGUES ALVES 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

Considerando o limitado número de pesquisas sobre o tema, o presente trabalho levanta questões relativas 

aos sentidos e significados construídos pelos profissionais que atuam com a população de rua. 

Objetiva-se identificar se os profissionais estão satisfeitos com o trabalho realizado; apontar os principais 

motivos que levam os profissionais a realizarem este trabalho; especificar as atividades desenvolvidas e 

como elas ocorrem; conhecer o papel das Políticas Públicas e verificar se o suporte é efetivo; e demonstrar 

como a população de rua é vista pelo os profissionais. 

Metodologia: 

Para conhecer os sentidos e os significados sobre a população de rua para os profissionais, foi realizada uma 

pesquisa de campo, qualitativa e exploratória, para atingir os objetivos propostos neste estudo. O referencial 

teórico escolhido foi a Psicologia Sócio-Histórica proposto por Vygotsky, que será utilizada como base a 

relação entre homem e o meio, a linguagem e os significados. Foram entrevistados três profissionais que 

atuam no acolhimento da população de rua no Vale do Paraíba, e foi utilizado como instrumento uma 

entrevista semi-dirigida. Após a entrevista, o material coletado foi transcrito e foram realizadas leituras 

“flutuantes”, que permitiram organizar os pré-indicadores, os indicadores e os núcleos de significação 

descrito por Aguiar e Ozzela (2006), a fim de acessar os sentidos e significados, ou seja, as questões 

subjetivas de cada indivíduo. 

Resultado: 

Observa-se que há suporte financeiro prestado pelas Políticas Públicas, entretanto carece de melhorias. 

Pode-se perceber também que os profissionais entrevistados enxergam e/ou compreendem a população de 

rua de forma humanizada, dignas de respeito, e apresentaram em seus relatos satisfação com o trabalho 

realizado. 

Conclusão: 

Este artigo possibilita relevante reflexão sobre a população de rua e o trabalho realizado com esta 

população, tanto para os profissionais da área, quanto para os leitores em geral. 
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TIJOLOS ECOLÓGICOS: SUSTENTABILIDADE EM EVIDÊNCIA 

ENIC201707566 

 

CÁTIA SIMONE FERREIRA DOS SANTOS BUENO, MARIANA GALVÃO GIANNICO 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

A construção com tijolos ecológicos começou nos Estados Unidos durante a segunda Guerra Mundial, onde 

utilizavam solo-cimento para a construção de aeronaves na ilha do Pacífico. No Brasil os primeiros estudos 

constam em 1941. 

Chamado de BTC (bloco de terra comprimida), o Tijolo Ecológico atende ao conceito de desenvolvimento 

sustentável com o uso racional de resíduos industriais, econômicos e ecológicos, quatro vezes mais 

resistente que os tijolos convencionais, proporcionando menores custos e maior controle administrativo 

desse “passivo” ambiental. É um produto sustentável, que incentiva a utilização de novas técnicas para 

substituir os produtos que agridem o meio ambiente. 

Segundo SINDUSCON (2012), a construção civil mundial é responsável por 40% dos resíduos acumulados 

e por 40% do consumo de energia do mundo, um sexto de consumo de água fresca e um quarto de toda a 

madeira colhida. O objetivo deste trabalho foi elencar as características deste produto. 

Metodologia: 

Para se produzir o tijolo ecológico, a escolha do solo, pode interferir no custo final e na qualidade do 

produto. Nos solos argilosos, é possível corrigir a granulometria e a plasticidade por adição de areia. Nos 

solos com altos teores de mica e solos orgânicos e turfosos são inadequados. 

Para a fabricação de tijolos de solo-cimento usa-se uma mistura básica composta por solo, cimento e água, 

devidamente prensada. A prensagem é feita dentro de moldes e fôrmas variadas para vários tipos de tijolos. 

Os tijolos de solo-cimento, fabricados pelas máquinas, possuem dimensões de 6,25cm x 12,5cm x 25cm 

podendo variar de acordo com outras fôrmas e matrizes metálicas. 

A dosagem dos componentes da mistura pode variar de 1:10 a 1:14 de cimento e solo em volume. Deve-se 

escolher o melhor traço, que é aquele dentro dessa faixa, que apresenta a menor quantidade de cimento 

atendendo aos requisitos da resistência e absorção da Norma NBR-8491 da ABNT. 

Para a escolha do traço adequado devem-se moldar, no mínimo, seis tijolos (sendo três para ensaios de 

compressão e três para ensaios de 

absorção de água) para cada traço em volume ( no mínimo três traços) e curá-los por sete dias antes de 

enviá-los ao laboratório. 

Nesse processo de preparação da mistura de solo e cimento para a moldagem dos tijolos, deve-se 

acrescentar água até a obtenção da umidade ótima de compactação. Após a fabricação são estocados em 

uma área para cura e, mantidos úmidos, por um período mínimo de sete dias. 

Resultado: 

As vantagens de utilizar tijolos ecológicos são: conforto térmico, economia de materiais pela substituição do 

uso de resíduos de construção, assim como a não ruptura, quando utilizado em instalações elétricas e 

hidráulicas. Como desvantagens de sua utilização pode-se citar a utilização de mão de obra especializada, 

pois requer pedreiro com conhecimento da técnica de aplicação. Também não é recomendado em locais de 

climas úmidos ou com exposição a umidade. 

O tijolo ecológico reduz o custo com materiais em 20% e com mão de obra em 63%. O custo final da 

construção da alvenaria será reduzido em 45%. Aproximadamente 13.000 reais em economia. 

Esses valores foram obtidos para um projeto de uma residência com 55 m² e sem considerar BDI e taxa de 

administração de obra. Os preços estão atualizados conforme pesquisa de mercado, realizada no mês de 

setembro de 2016. 
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Conclusão: 

Com a criação de novos tipos de tijolos e novas técnicas, o tijolo ecológico é uma ótima opção de uso. Seu 

valor esta entre R$ 350,00 à R$ 550,00 o milheiro 

Além de serem mais favoráveis ao meio ambiente, esses tijolos possuem uma ampla grade de pontos 

positivos, dentre eles temos a economia do custo final; a diminuição do tempo de construção por causa dos 

encaixes que favorecem o plumo da parede; as colunas são embutidas em seus furos, assim distribui melhor 

a carga do peso criando uma estrutura mais segura; durabilidade maior; fácil acabamento; isolamento 

térmico, entre outros. 
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O RAPTO DE HADES DO “ACONCHEGO DE DEMÉTER”: UM ESTUDO CLÍNICO A PARTIR DO 

PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO 

ENIC201708224 

 

PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. 

Enfatiza o sentido da experiência dos envolvidos no processo e redefine a relação cliente/psicólogo em 

termos de poder, papéis e realização de tarefas. No âmbito infantil, se propõe a compreender determinado 

fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou responsáveis (ANCONA-LOPES, 2013). Utilizam-se 

procedimentos de entrevista inicial com os pais, anamnese, testes psicológicos, observação lúdica, técnicas 

expressivas plásticas e corporais. Segundo o Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma 

linguagem própria e são fontes inesgotáveis de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das 

expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Assim, no Psicodiagnóstico interventivo com base no 

Pensamento Analítico, o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, propõe-se 

compreender o psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, M. tinha 11 anos de idade. Morava com sua mãe, padrasto e irmã. A queixa 

relatada pela mãe foi que M. possui dificuldade em expressar seus sentimentos aliados à dificuldade na 

realização das atividades escolares. Os atendimentos foram realizados semanalmente, em um Centro de 

Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Totalizaram-se 10 encontros, no período de março a 

junho de 2017. Foi utilizado estudo de caso a partir de dados obtidos por meio de relatório clínico. O estudo 

de caso compreender em profundidade um caso particular. No primeiro atendimento estabeleceu-se o 

contrato terapêutico com a mãe de M. e colhido a queixa inicial. Na segunda e terceira sessões, realizou-se a 

anamnese com a mãe de M. Na quarta e quinta sessões, realizou-se observação lúdica com escolha livre de 

brinquedos por M. Na sexta sessão, foi aplicado o desenho projetivo sobre si mesmo. Na sétima sessão, 

realizou-se uma intervenção com exercícios de respiração com M. e sua mãe. Na sétima o cliente realizou 

um desenho projetivo de sua família. Na oitava, foi realizada sessão livre para observação de exploração do 

ambiente. Na nona sessão, realizou-se a devolutiva com M. e, na décima sessão, devolutiva com a mãe de 

M. 

Resultado: 

Verificou-se a presença do polo negativo do arquétipo Materno na relação mãe/filho, que pode ser 

representado pela deusa Deméter. Esta se refere ao excessivo desenvolvimento do instinto maternal por 

meio da nutrição e proteção (BOLEN, 1984). A superproteção materna acarreta no filho um comportamento 

dependente, em que o mesmo torna-se passível às suas escolhas, acarretando em dificuldades para 

desenvolver-se em contextos que são necessários o uso da iniciativa e autonomia, configurando, assim, uma 

relação angustiante. Desta forma, o cliente encontrava-se ligado à imagem da figura materna de modo 

inconsciente, sempre buscando a sua aprovação, predominando o mundo perceptivo de sua mãe. Entretanto, 

por meio de desenho, precedido por relato de história, evidenciou-se a presença do arquétipo Masculino, 

representado pelo Deus Hades, “lutando” para romper a simbiose materna e encontrar o seu próprio 

caminho. 

Conclusão: 

O mito de Deméter propiciou compreender o universo psíquico conflituoso vivenciado pelo cliente. Este, de 

um lado, estava demarcado pela relação simbiótica com sua mãe e sofrendo as consequências 

comportamentais e psíquicas desta relação. De outro, estava a manifestação inconsciente da necessidade de 

ser “raptado de Deméter por Hades”, para que consiga conquistar o seu primeiro passo ao processo de 

individuação. 
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ANÁLISE DE EMPRESA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS SOB A ÓTICA DA FILOSOFIA LEAN: 

UM ESTUDO DE CASO 

ENIC201708319 

 

CAMILA MARTINEZ ALCICI, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

O objetivo deste trabalho é ilustrar como foram aplicados os conceitos da Filosofia Lean em uma empresa 

de pequeno porte do ramo de reciclagem, visando conhecer, por meio de uma situação real, como os 

conceitos se aplicam no ramo de Serviços e como foram corrigidos os desperdícios encontrados na empresa. 

Quando as empresas se lançam ao mercado podem ter, inicialmente, o único propósito de ganhar dinheiro e 

obter lucro. No entanto, quando o mercado está em crise, como acontece nesse momento, muitas empresas 

sofrem uma queda brusca de faturamento. Por meio de estudos realizados com a Filosofia Lean e suas 

ferramentas de Lean Manufacturing, verificaram-se os principais desperdícios que acarretam a queda do 

faturamento. Após a implementação das ações propostas no trabalho, houve um aumento significativo no 

faturamento e na qualidade da empresa, concluindo-se, assim, que foi eficaz a maneira como foi empregada 

a filosofia. 

Metodologia: 

O estudo de caso é recomendado por Yin (2010, p. 39) quando se “investiga um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes”. Roesch (2006) identifica como uma vantagem do estudo de caso a 

sua capacidade de explorar os processos sociais durante o seu desenvolvimento dentro das organizações e a 

inter-relação entre os diversos processos simultâneos realizados em um período temporal. Assim, o emprego 

do estudo de caso “permite uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e significados 

que se manifestam e são construídos dentro das organizações”. Neste trabalho, a adoção da estratégia de 

estudo de caso único se deu para possibilitar o estudo balanceado de dados quantitativos e qualitativos, 

avaliando-se a implantação dos conceitos da Filosofia Lean de maneira que se permita identificar as causas 

dos desperdícios, tratá-las em sua origem, impedindo-se a recorrência das mesmas e apurando-se os ganhos, 

operacionais e financeiros, obtidos com o processo. Neste estudo de caso único, a implantação se deu em 

uma pequena empresa do ramo de Reciclagem, que iniciou suas atividades em São Bernardo Campo em 

1990 e mudou-se para Pindamonhangaba em 1996. A empresa conta com dois galpões: um de pequeno 

porte, onde as pessoas vendem seus materiais reciclados diretamente e outro galpão de grande porte, onde a 

empresa retira os materiais reciclados de outras indústrias, shopping lojas e mercados, para fazer o 

enfardamento dos materiais e vendê-los para indústrias que fazem o processo de reciclagem. Os resultados 

dos mapeamentos do Estado Original e do Estado Futuro, bem como das correspondentes análises dos 

Tempos de Ciclo, refletem os ganhos das ações de 5S, PDCA, Balanceamento e Nivelamento da Carga de 

Trabalho e Kaizens, implantadas até o momento. 

Resultado: 

Originalmente, os três operadores se encarregavam de todos os bags e separavam os tipos de recicláveis, 

com tempo de ciclo médio de 60 minutos por bag (Figura 1). No processo original, a produtividade média 

era de 300 a 350 Kg/operador/dia, com um rendimento médio quinzenal por operador de R$400,00. O lead 

time, desde o recebimento até a expedição, era de 96 horas, sendo 48 horas no estoque de entrada. Com as 

melhorias implantadas, a separação dos materiais passou a ser feita com cada operador separando 1 bag por 

vez (Figura 2). Com isso, o lead time reduziu para 48 horas, sendo um dia para enfardamento e um dia para 

entrega na empresa que fará o processo de reciclagem. A produtividade média subiu para 400 a 450 

Kg/operador/dia, com um rendimento quinzenal por operador de cerca de R$ 850,00. O tempo de ciclo 

médio foi reduzido para 20 minutos por bag. 
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Conclusão: 

Implantando-se um processo de melhoria contínua com participação ativa dos operadores, os mesmos 

passaram a interagir e colaborar mais frequentemente entre si, aprendendo que a cooperação no trabalho é 

essencial para obtenção de bons resultados. Incluindo-se a implantação de 5S, favorecendo a localização de 

objetos em lugares específicos e manutenção da limpeza e ordem na empresa, tudo contribuiu para maior 

retorno financeiro para a empresa. Mesmo considerando-se a escassez de recursos tecnológicos e a 

simplicidade da formação educacional dos operadores, a implantação do projeto foi bem-sucedida, 

conseguindo-se que a renda quinzenal por operador tivesse um significativo aumento de 120%. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ESTUDANTE DE MEDICINA NA AULA DE PARAMENTAÇÃO 

CIRÚRGICA 

ENIC201708565 

 

ANA PAULA KUWABARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os protocolos e as técnicas assépticas são essenciais para diminuir as infecções hospitalares, porém muitas 

vezes são negligenciadas. Isso resulta no aumento de microrganismos resist entes em um ambiente com 

hospedeiros susceptíveis que ao invés de recuperarem, agravam seu estado de saúde. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência de uma estudante de medicina do quinto período de uma universidade 

do interior paulista na disciplina de cirurgia. A aula aconteceu no laboratório de técnicas cirúrgicas no mês 

de Julho de 2017. Primeiro foi ministrada uma aula teórica sobre o assunto e posteriormente, a professora 

demonstrou os passos da higienização e escovação das mãos e a paramentação cirúrgica aos alunos. Então, 

esses realizaram a parte prática sob fiscalização da professora e da aluna estagiária de graduação de 

enfermagem. 

Resultado: 

A prática de assepsia, de escovação das mãos e da paramentação cirúrgica foram importantes para a 

concretização da aula teórica. Houve a constatação da importância da realização correta e obrigatória desses 

procedimentos para assegurar tanto o paciente como o cirurgião e a equipe cirúrgica. 

Conclusão: 

A higienização e escovação das mãos e a paramentação cirúrgica são simples de ser realizadas e são 

essenciais para diminuir as infecções hospitalares. Elas devem ser ensinadas nos primeiros anos da 

graduação de todos os cursos de saúde para melhorar o atendimento e tratamento dos pacientes. 
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OCORRÊNCIA DE MOLUSCOS BIOMPHALARIA. SP E MELANOIDES TUBERCULATUS NO JARDIM 

PRIMAVERA-CAÇAPAVA-SP 

ENIC201708588 

 

GABRIEL AMARAL SOUZA, LUIS FELIPE SOUZA SALVADOR, KELLY DE OLIVEIRA GERMANO, MATHEUS 

DINIZ GONÇALVES COÊLHO 

Orientador(a): FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO 

 

Introdução: 

O filo Mollusca é caracterizado por possuir uma alta diversidade de organismos entre todo o reino animal. 

Dentre o presente estudo, as espécies pertencentes às famílias Planorbidae e Thiaridae merecem destaque por 

estarem envolvidas como hospedeiros intermediários de trematódeos de importância médica ou veterinária. Os 

planorbídeos são os mais estudados no Brasil, por serem hospedeiros intermediários da esquistossomose 

mansônica, uma das doenças parasitárias mais difundidas no mundo proveniente do trematódeo Schistosoma 

mansoni que possui como hospedeiro intermediário caramujos aquáticos do gênero Biomphalaria. Já a família 

Thiaridae constituinte pelo gastrópode Melanoides tuberculatus possui importância na saúde pública por fazer 

parte da cadeia da transmissão de parasitos ao homem no Oriente. O bairro Jardim Primavera em Caçapava- SP 

possui em suas extremidades, campos de plantações de arroz, esta área quando alagada proporciona um ambiente 

adequado para o crescimento de diversas formas de vida, sendo duas delas a Biomphalaria sp e Melanoides 

tuberculatus. 

Metodologia: 

Tendo em vista o ambiente propicio a aparição de moluscos que as valetas da plantação de arroz localizadas nos 

arredores do bairro Jardim Primavera Caçapava-SP proporcionaram, foram feitas duas saídas para a busca de 

exemplares, uma no dia 22 de Abril e outra no dia 22 de Maio, mantendo então uma periodicidade nas coletas. 

No dia 22 de Abril foram encontrados 487 Bimphalaria sp e 13 Melanoides tuberculatus e no dia 22 de Maio 

apenas 3 indivíduos  do gênero Biomphalaria, essa diferença discrepante está aparentemente relacionada com o 

período de escoação da água da plantação que causa o esvaziamento das valetas fazendo com que os moluscos 

percam habitat e morram. Foram coletados com a utilização de pinças de madeira e metal, colocados em um 

recipiente de vidro com água filtrada e levados para o Laboratório de Parasitologia da UNITAU. Os moluscos do 

gênero Biomphalaria foram colocados separados por grupo de 20 exemplares, cada grupo em uma vasilha 

distinta e numerada, contendo aproximadamente 200 ml de água filtrada. Foram utilizadas pinças metálicas para 

seu manuseio e placas de petri para a seleção dos caramujos que ainda estavam vivos e/ou em boas condições 

para estudos. Logo após os moluscos passaram por um processo de observação no qual foi testada a positividade 

para cercaria na água em que foram colocadas. A água das vasilhas em que Biomphalaria sp estavam foram 

observadas com auxilio de um microscópio estereoscópico nos aumentos de 10x2 e 10x4. Os exemplares de 

Melanoides tuberculatus foram devidamente identificados e guardados para contestar a aparição do molusco no 

local da coleta e emergir um alerta a população sobre os devidos riscos ali pertencentes. 

Resultado: 

Durante a realização dos estudos (Abril a Julho de 2017) foram coletados 490 moluscos do gênero Biomphalari e 

13 Melanoides tuberculatus. As condições para a proliferação dos moluscos eram favoráveis, período em que as 

valetas da plantação de arroz escolhida se apresentavam cheias. Com os moluscos do gênero Biomphalaria 

coletados e as análises realizadas, observaram-se resultados negativos para a fase morfológica de cercaria do 

Schistosoma mansoni, mas isso não quer dizer que não haja necessidade de precauções. 

Conclusão: 

Tendo em vista a extensão da região escolhida e a grande quantidade de exemplares encontrados em uma 

pequena área de coleta e os hábitos que os moradores, principalmente as crianças possuem de utilizar as valetas 

das plantações para outros fins, incide um grande risco de contaminação por cercarias de Schistosoma mansoni. 

Vale ressaltar a importância da precaução e de tomar os devidos cuidados ao se expor em locais habitados por 

moluscos do gênero Biomphalaria. 

 



  

61 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE DINÂMICA APLICADA A AERONAVES RADIOCONTROLADAS. 

ENIC201708614 

 

TAIANA MICHEL CARVALLO CORTES, PEDRO HENRIQUE GRANERO CHIARELLI 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

As análises de estabilidade tratam de verificar o que acontece quando uma aeronave em voo é perturbada no 

seu equilíbrio em qualquer um dos seus graus de liberdade e são fundamentais para garantir a segurança de 

voo. A estabilidade pode subdividir-se em estabilidade estática ou dinâmica. A primeira trata-se de analisar 

tendência do corpo em retornar ao equilíbrio, enquanto a segunda em como essa tendência se comporta em 

função do tempo. Este estudo contempla as análises de estabilidade dinâmica da aeronave radiocontrolada 

desenvolvida pela equipe AeroTau 2017, a fim de prever seu comportamento e suas qualidades em voo em 

função do tempo. 

Metodologia: 

Primeiramente foram feitos todos os estudos de estabilidade estática, os quais foram fundamentais para 

fornecer os coeficientes necessários para o início das análises dinâmicas. Foram realizadas as análises para 

os eixos lateral, vertical e longitudinal da aeronave. 

Para o início das análises, foram inseridos os coeficientes estáticos e aerodinâmicos nas equações de 

dinâmica do corpo rígido [1], com o objetivo de observar seus períodos, frequências e amortecimentos das 

oscilações da aeronave em voo. 

As análises foram subdivididas em longitudinal e lateral-direcional. Para a estabilidade longitudinal foram 

observadas as respostas de período longo e curto da aeronave, sendo aplicados o método longo e o 

aproximado [1] de resolução por motivos de validação e comparação das respostas. Para a estabilidade 

lateral-direcional foram estudadas as respostas da aeronave para os modos dutch roll, spiral e de roll, 

utilizado apenas o método aproximado devido a sua simplicidade e rapidez de solução. 

Resultado: 

Para a estabilidade longitudinal, pelo uso de tabelas comparativas entre método longo e aproximado na 

estabilidade longitudinal dinâmica obteve-se os valores das diferenças entre eles. Para período curto: 

período 0,37%, tempo 0,22% e frequência 0,38%. E para período longo: Período 15, 98%, tempo 33% e 

frequência 19%, como mostra a Imagem 1. Pode-se afirmar que houve grandes diferenças nos valores das 

respostas obtidas para período longo, porém ambas confirmaram que a aeronave estaria longitudinalmente 

estável. 

Para a estabilidade lateral-direcional, foi obtido o valor de frequência natural de dutch -roll de 3,93 rad/s e 

de amortecimento igual a 0,34. Para o modo spiral, obteve-se o valor da raiz característica de -105,46/s e 

para o modo roll obteve-se o valor da raiz característica de -18,61/s como demonstra a Imagem 2, o que 

demonstra que a aeronave estaria lateral-direcionalmente instável. 

Conclusão: 

Concluiu-se que, apesar dos métodos serem analíticos, foram comprovadas todas as previsões estudadas 

pelos ensaios em voo e o feedback do piloto. Para se comprovar quantitativamente os resultados era 

necessário a coleta de dados através de uma avançada telemetria, a qual não foi possível realizar. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM CONSULTA DE 

PUERICULTURA 

ENIC201708772 

 

CAMILA SILVA CALDAS, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

Puericultura significa cuidados dispensados a criança, pelo seu cuidador, é de grande importância nos 

primeiros anos de vida da criança.(BRASIL, Ministério da Saúde, caderno número 33). A consulta de 

enfermagem realizada na rede básica de saúde, é recomendada no primeiro ano de vida da criança, segundo 

o ministério da saúde. É por meio dessas consultas que conseguimos acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento da criança, orientar quanto à questão das vacinas aos pais/responsáveis e identificar 

possíveis agravos à saúde da criança nesse período. 

Metodologia: 

Objetivamos relatar a experiência vivenciada durante o estágio da disciplina Enfermagem Saúde da Criança 

e do Adolescente. Trata-se de um relato de experiência que ocorreu durante o período de estágio da 

acadêmica do sexto período, do curso de graduação em Enfermagem em uma unidade básica de saúde, ao 

vivenciar a consulta de puericultura. 

Resultado: 

Durante o período de estágio, participamos da consulta de enfermagem na puericultura, momento em que 

realizamos o exame físico na criança, avaliamos o crescimento e desenvolvimento, a carteira de vacinação e 

orientamos o responsável sobre os cuidados necessários para o bem estar da criança de acordo com as 

necessidades observadas. Além de participar de ações de educação em saúde na sala de espera sobre 

prevenção de acidentes e de participar da rotina do profissional enfermeiro diante das diversas situações do 

cotidiano da unidade. 

Conclusão: 

Foi uma experiência enriquecedora para meu aprendizado. Momento em que foi possível relacionar o 

aprendizado adquirido na teoria em sala de aula, com a vivência prática de forma objetiva e didática, a qual 

contribuiu para a minha formação profissional de maneira positiva para atender a criança de maneira 

integral e de acordo com suas necessidades. 
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CONHECIMENTO DE ACADEMICOS DE ODONTOLOGIA SOBRE A PROFILAXIA ANTIBIÓTICA 

ENIC201708783 

 

ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CSRSTANISCE@GMAIL.COM 

Orientador(a): DEBORA PALLOS 

 

Introdução: 

Endocardite infeciosa (EI), também chamada endocardite bacteriana (EB), é uma infecção causada por 

bactérias que entram na corrente sanguínea se estabelecendo no revestimento do coração, uma válvula 

cardíaca ou um vaso sanguíneo. EI é incomum, mas pessoas com algumas condições cardíacas têm um 

maior risco de desenvolvê-lo. 

Em 2007, a American Heart Association simplificou suas recomendações, os antibióticos antes dos 

procedimentos odontológicos só são recomendados para pacientes que têm válvula cardíaca protética ou que 

tiveram uma válvula cardíaca reparada com material protético, história de endocardite, transplante cardíaco 

com função anormal da válvula cardíaca e defeitos cardíacos congênitos. Profilaxia antibiótica pode ser 

definida como o uso de medicamentos em pacientes sem evidência de infecção com o intuito de prevenir 

infecções tanto localmente como a distância. A American Heart Association preconiza dose única de 2g de 

penicilina V por via oral, administrada 1 hora antes da intervenção 

Metodologia: 

Este estudo teve como objetivo, avaliar por meio de um questionário o nível de informação sobre profilaxia 

antibiótica, endocardite bacteriana e medidas preventivas adotadas por alunos da graduação de Odontologia. 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté 

(UNITAU) CAAE:67773017.9.0000.5501. 

Para realização desse estudo, foi desenvolvido um questionário, que foi aplicado nos alunos de Odontologia 

dos primeiros períodos e dos últimos períodos. Para analise da pesquisa exploratória quantitativa, foram 

entrevistados 74 indivíduos no qual responderam conforme seu conhecimento quanto a utilização de 

antibioticoterapia profilática e endocardite bacteriana. Após aceitarem participar do estudo os participantes 

assinaram o TCLE -Termo de consentimento livre esclarecido. 

Critério de Inclusão: Alunos do departamento de Odontologia. 

Critério de Exclusão: Aluno que não quiser participar do estudo. 

Os alunos foram divididos em dois grupos: 

Grupo 1 - alunos no primeiro ano de curso de Odontologia (1o período) – G1 

Grupo 2- alunos do último ano de Odontologia (7o período) – G2 

Resultado: 

Responderam ao questionário 74 alunos. Constatou-se que 87,5% do G2 e 56% do G1 responderam que a 

endocardite bacteriana é uma Infecção no coração, causada por bactérias provenientes da boca. 

No questionamento sobre o que eles entendem por profilaxia antibiótica 74,2% do G1 e 72,7% do G2 ser 

um procedimento necessário para alguns casos específicos. 

Sobre quais são os pacientes de risco para desenvolvimento da EI, 44,1% do G1e 42,3% do G2 responderam 

que todos pacientes podem desenvolver EI. 

O G2 (53%) respondeu administrar 1 hora antes do procedimento odontológico. Sobre indicação, 54,5% do 

G2 responderam que procedimentos odontológicos de raspagem supra e sub-gengival e exodontias se indica 

a profilaxia antibiótica contra 47,2% do 1° período. A maioria citou Estreptococos mutans como a principal 

espécie associada com a endocardite bacteriana. No presente estudo 75,7% do G1 prescreveriam 

amoxicilina como escolha, 63,6% do G2 prescreveriam a clindamicina. 

Conclusão: 

Podemos concluir no presente estudo que os alunos apresentam um conhecimento básico sobre a 

endocardite bacteriana e sua prevenção. Constatou-se que os alunos do 7o período tinham as respostas mais 

adequadas pois já receberam informações nas disciplinas associadas. Entretanto verificou-se que seria 

interessante uma abordagem mais profunda sobre o assunto. 
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CONTROLE DA INFESTAÇÃO POR HELMINTOS DO GÊNERO HAEMONCHUS EM OVINOS CRIADOS EM 

SISTEMA SEMI-INTENSIVO 

ENIC201708826 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, THAIS BONAFÉ RIBEIRO LOPES, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE, 

VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

A criação de ovinos com acesso a pastagens em ambiente tropical geralmente apresenta a ocorrência de 

infestação por vermes, principalmente do gênero Haemonchus, adquiridos durante o pastejo e disseminados 

por meio das fezes dos próprios animais. O controle mais eficaz e de menor custo tem sido a vermifugação 

estratégica, acompanhada de um exame parasitológico com contagem de ovos (“Ovos por Grama” ou OPG) 

para auxiliar na tomada de decisão. Segundo UENO & GONÇALVES (1998), a infestação é leve e dispensa 

intervenção com OPG abaixo de 500, sendo moderada de 500 a 1.500 e pesada acima de 1.500. Nesse 

trabalho foi avaliada a eficiência de uma vermifugação em um rebanho ovino com animais em variados 

graus de infestação. 

Metodologia: 

Para a avaliação foi utilizado o rebanho acadêmico do Setor de Ovinocultura do Departamento de Ciências 

Agrárias da UNITAU. Foi realizada a coleta das fezes de 15 animais adultos, todos fêmeas e com a mesma 

faixa de peso, em torno de 50 kg de peso vivo, e de mais 3 animais jovens, também fêmeas com peso em 

torno de 35 kg, totalizando 18 animais avaliados. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 

individuais e identificadas, sendo em seguida encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia da UNITAU 

para a contagem de OPG. A vermifugação foi realizada com IVOMEC® injetável na dose de 1 ml/50 kg 

peso vivo por via subcutânea em todos os animais. Sete dias após a vermifugação, foi realizada nova coleta 

de fezes, seguindo os mesmos procedimentos da primeira coleta. O resultado de ambas as leituras de OPG 

permitiram avaliar a eficiência da vermifugação no controle dos helmintos. 

Resultado: 

A primeira contagem de OPG constatou a presença de animais em variados estágios de infestação, com 

33,33% no grau leve, 22,22% no moderado e 16,67% no pesado, além de 27,78% negativos no exame (sem 

infestação). Após a vermifugação, o rebanho apresentou 16,67% de animais no grau leve, 5,56% no 

moderado e 77,78% negativos. Os animais com alto grau de infestação, que apresentavam contagem de 

OPG acima de 3.000 (considerado letal por alguns autores incluindo UENO & GONÇALVES, 1998), 

tiveram contagens negativas ou menores do que 50 após a vermifugação. 

Conclusão: 

A vermifugação como medida de controle da verminose em ovinos é eficaz, podendo reverter em uma única 

aplicação quadros de infestação elevada, desde que não haja resistência ao princípio ativo. Contudo, a 

eficiência do vermífugo também está ligada ao manejo do rebanho em pasto, uma vez que após a 

vermifugação é interessante alocar os animais em um piquete previamente vedado para evitar reinfestação 

imediata. 
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO DE TRABALHO NO 

VALE DO PARAÍBA 

ENIC201708839 

 

LETICIA BRITO DO AMARAL, ISABELLE CRISTINNE PERES FERREIRA 

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI 

 

Introdução: 

As micro e pequenas empresas têm uma grande contribuição na economia brasileira, devido suas enormes 

capacidades de gerarem empregos e contínuos números de estabelecimento. Elas vêm se destacando cada 

vez mais no cenário socioeconômico. Sua participação nos processos produtivos está presente em várias 

faces, seja na geração de emprego e renda, seja junto ao total de empresas, mas principalmente, as Micro e 

Pequenas Empresas - MPEs estão presentes na melhoria da qualidade de vida e como consequência na 

redução das desigualdades sociais e no desenvolvimento das regiões e municípios. E essa contribuição vem 

crescendo no país, pois as MPEs representam a grande maioria dos empreendimentos organizacionais no 

Brasil. Atualmente são cerca de sete milhões de micro e pequenas empresas e devido ao bom desempenho 

que estas apresentam, são feitos vários estudos onde são analisados conceitos e definições buscando 

identificar as principais causas que contribuem com a quebra das empresas. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste estudo bibliográfico é de caráter exploratório e descritivo baseando-se em 

dados coletados de livros, artigos acadêmicos e sites de pesquisa de mercado. Os resultados obtidos são 

apresentados de forma quantitativa, pois são dados mensuráveis contendo números e porcentagens que 

podem ser transformados em informações, ou seja, tudo aquilo que pode ser quantificável. 

Resultado: 

As MPEs, seus empreendedores, e sua influência no mercado e no cenário econômico está em evidente 

expansão. Na região do Vale do Paraíba, as MPEs contribuem com 5% da riqueza gerada no estado e 

atualmente a região conta com 194.997 pequenos negócios com um faturamento anual de até 3,6 milhões. 

Conforme SEBRAE, (2004) foram abertos 293 mil estabelecimentos, dentre eles, 288 mil ou 98% são MPs 

e verificou-se a criação de 475 mil empregos por MPEs Entre os municípios, os mais relevantes são: 

Bragança Paulista, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, São Jose dos Campos e Taubaté, destacando-se 

os segmentos de atividades: varejo de vestuário; fabricação de alimentação e bebidas; alojamento e 

alimentação; fabricação de materiais e equipamentos. A pesquisa também mostra que o percentual de 

mortalidade até 5 anos diminuiu, antes a taxa era de 71% e no ano de 2011 a taxa foi de 56%(SEBRAE 

2011). 

Conclusão: 

Portanto, os estudos demonstram que as micro e pequenas empresas têm um grande papel a desempenhar na 

sociedade onde estão inseridas e por esse motivo este trabalho de conclusão de curso visa aumentar o 

conhecimento teórico dessas empresas e expor a relevância que elas contribuem no mercado de trabalho na 

região do Vale do Paraíba. Apesar de todos os desafios existentes como mortalidade e crise econômica, 

vários empreendimentos estão constantemente em busca de atender a produtividade e a competividade. Para 

finalizar fica evidente a importância de órgãos e estudos analisarem a influência das MPs no mercado. 
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SUICÍDIO - DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP 

ENIC201709055 

 

DAYANE SILVA MACÊDO, LUANA DA GLORIA ALVES, PRISCILLA MARA ALVES ROSA, ROSANGELA MARA 

CAMPOS DE SOUZA 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

O suicídio é um desafio para os profissionais que atuam na área de saúde mental, atinge todas as faixas 

etárias, e apesar do aumento de pesquisas sobre o assunto e sua prevenção, as pessoas que precisam de ajuda 

não a procuram, mesmo que procurem os serviços de saúde não estão preparados para tal. (OMS, 2016). 

Segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais (American Psychiatnc Association, 

2014), o indivíduo com comportamento suicida apresenta alterações no apetite, sono, dificuldades para 

pensar, ideação suicida, sentimentos de culpa. É importante conhecer os dados epidemiológicos sobre o 

suicídio para fomentar ações específicas de prevenção e informação à população alertando sobre a 

gravidade do problema a necessidade de intervenções e que estes podem ser evitados, desde que priorizado 

como grande problema de saúde pública e precisa de atenção. O objetivo deste estudo foi conhecer os dados 

epidemiológicos referentes ao suicídio no Município de Taubaté. 

Metodologia: 

Trata-se de estudo descritivo realizado por meio de pesquisa de dados junto à Vigilância Epidemiológica por 

meio da Secretaria de Saúde, do Município de Taubaté, referente ao período de 2015 a maio de 2017 e 

revisão bibliográfica de artigos científicos e materiais de apoio, como livros, sites e blogs sobre o suicídio, 

desenvolvido na disciplina de Exercício Profissional da Enfermagem, no terceiro semestre do curso de 

Enfermagem da Universidade de Taubaté. 

Resultado: 

No município de Taubaté, o número de óbitos por suicídio foi de 29 casos no período estudado e havendo 

maior frequência entre a faixa etária de 26 a 35 e 46 a 55 anos. 

O diferencial de mortalidade entre os sexos demonstra ocorrência mais elevada em pessoas do gênero 

masculino. 

Os dados de óbitos por suicídio segundo as horas do dia apontam índices elevados no horário de 12:00 

horas. 

Quanto ao número de suicídios nos dias da semana, os dados coletados apontam maior prevalência na 

segunda-feira, sábado e domingo. 

De acordo com as informações obtidas por meio desta pesquisa foram utilizados os seguintes métodos para 

o suicídio, enforcamento (20 óbitos/68,9%), arma de fogo (02 óbitos/6,9%), queda ou precipitação de altura 

(03 óbitos/10,3%), asfixia (02 óbitos/6,9%), álcool e medicamentos (01 óbito/3,4%), arma branca 

(01óbito/3,4%). Assim, o método mais utilizado para cometer o suicídio foi o enforcamento. 

Conclusão: 

Mediante os dados obtidos sobre os óbitos por suicídio no Município de Taubaté/SP, é necessária uma 

melhor abordagem e atenção principalmente dos órgãos públicos no que tange apoio as pessoas, medidas de 

prevenção e estratégias específicas para que as pessoas mais vulneráveis tenham atendimento adequado e 

eficiente com a criação de órgãos competentes composto por equipe multidisciplinar. Que o assunto seja 

abordado junto à população, em especial nas escolas e bairros, buscando ampliar a visibilidade do problema 

e sensibilizando a população que existe prevenção e que o suicídio pode ser evitado. 
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A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE EM RELAÇÃO AO GARI 

ENIC201709149 

 

DARA ALEXIA DE FELIPPE BRAGA, DANIELA DE ALMEIDA GONÇALVES FERREIRA 

Orientador(a): MONIQUE MARQUES DA COSTA GODOY 

 

Introdução: 

O trabalho dos garis muitas vezes passa despercebido por todos que trafegam pelas ruas. Neste trabalho, 

buscou-se compreender a percepção que a comunidade tem em relação aos funcionários de limpeza pública 

e, também, quais as dificuldades que são percebidas por essas pessoas, referente aos profissionais e a sua 

possível invisibilidade social. 

Metodologia: 

Este trabalho é um recorte do Estágio Básico realizado pelos alunos do Departamento de Psicologia cujas 

técnicas a serem desenvolvidas foram a observação e entrevista. Assim, foram realizadas seis observações 

assistemáticas na Praça Santa Terezinha e doze entrevistas semiestruturadas para aprofundar sobre a 

percepção dos frequentadores da praça quanto à função do gari. 

Resultado: 

Os principais resultados apontaram que a profissão é tida como uma “profissão invisível”, que passa 

despercebida da população ou então, muitas vezes, encara preconceitos por serem vistos como pessoas que 

são “sujas” por trabalharem com o lixo. 

Conclusão: 

Com o trabalho, foi possível observar que há estereótipos na comunidade quanto a profissão que atrapalham 

a visão que esta tem dos profissionais da área, ocasionando certos preconceitos e, com isso, um impacto no 

psicológico que pode prejudicar a vida do indivíduo que acabará por se sentir insignificante perante a 

sociedade, não aceito e sujo, assim como é visto. 
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A DESIGUALDADE DE GÊNERO PRESENTE NO COTIDIANO DAS MULHERES NEGRAS 

ENIC201709548 

 

VANESSA LETÍCIA RODRIGUES 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Pretendeu-se essa pesquisa analisar o que levam as mulheres negras do município de Taubaté a vivenciarem 

as desigualdades de gênero no seu cotidiano. A investigação configurou-se no sentido de fomentar aos 

profissionais do Serviço Social ao trabalho incansável à ampliação dos direitos sociais da mulher, num 

esforço para alargar os valores contra hegemônicos, estabelecendo o compromisso no enfrentamento das 

desigualdades de gênero e raciais. Socialmente o estudo preocupou-se em refletir com as próprias mulheres 

sobre a condição das mesmas no que se refere à questão de gênero, numa sociedade marcadamente 

machista, racista e desigual. E entender como as determinações econômicas, históricas e culturais atingem 

as mulheres negras e pobres pertencentes à classe trabalhadora. Esta investigação desenvolveu de maneira 

aprofundada análise sobre gênero, mulher negra e racismo levando em consideração o contexto 

sociocultural e histórico brasileiro, principalmente no que tange às mulheres negras que vivenciam 

cotidianamente as desigualdades de gênero 

Metodologia: 

Utilizou-se na pesquisa a abordagem qualitativa, tendo como técnica de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada, a qual envolvia questões fechadas e abertas, proporcionando as entrevistadas discorrerem 

sobre suas experiências mediante ao foco proposto pela pesquisadora. Foi utilizado o termo de 

consentimento livre e esclarecido garantindo o sigilo da identidade das entrevistadas. A pesquisa teve como 

público alvo seis mulheres negras provenientes do município de Taubaté. O tratamento de dados foi 

norteado por três categorias: Gênero, Mulher Negra e Racismo. A análise desses dados se deu mediante aos 

seguintes objetivos específicos: conhecer a percepção que a mulher tem do lugar que ela ocupa nos diversos 

espaços do seu cotidiano; identificar as atribuições da mulher em seu contexto familiar e analisar a vivência 

do racismo por elas. 

Resultado: 

Os resultados parciais demonstraram que as mulheres negras vivenciam cotidianamente preconceito racial 

em seus vários espaços, principalmente no trabalho, apontando o quanto o município de Taubaté é em sua 

essência racista. Destarte, as mulheres negras acabam por vivenciar a desigualdade de gênero de maneira 

mais aprofundada pelos papéis preestabelecidos da mulher negra no processo de escravidão no Brasil, isto é, 

vista como inferior as mulheres brancas ocidentais, numa representatividade social de um corpo negro 

concebido para servir o outro. Apesar de se ter avanços, muitas dessas mulheres ocupam lugares 

considerados precários e subalternos no que tange ao mercado de trabalho, por exemplo: empregada 

doméstica, auxiliar de limpeza, entre outros – com excesso de trabalho e salários baixos. Dentro do contexto 

familiar, as mulheres demonstraram uma sobrecarga nas tarefas domésticas, não contando muitas vezes com 

a divisão igualitária do trabalho doméstico, vivendo dupla jornada de trabalho. 

Conclusão: 

Conclui-se que a desigualdade de gênero é vivenciada por todas as mulheres entrevistadas; que os papéis 

das quais elas exercem são visualizados como naturais, não com representações construídas socialmente. 

Identificou-se que a mulher pertencente à classe trabalhadora, seja negra ou branca, experimenta a opressão 

de maneira aprofundada, cuja desigualdade de classe vem posicioná-la dentro do sistema de produção 

vigente - em um lugar de exploração. 
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A LOUCURA E A ARQUEOLOGIA EM MICHEL FOUCAULT 

ENIC201709666 

 

CARLOS JOSÉ DINIZ INTRIERI 

Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA 

 

Introdução: 

A escolha do tema da constituição da loucura é-nos de extremo interesse, uma vez que nos preocupamos 

com a famigerada noção desta por entre os séculos da humanidade. Cremos ser interessante quando se 

contrapõem, num primeiro momento, a controversa normalidade com a anormalidade do que é considerado 

louco. Admitimos que se trate de um tema recorrente na atualidade, quando somos vistos numa sociedade 

que sempre se põe a discutir o que é normal, sujeitos que estamos à era das doenças mentais. Sendo assim, 

este trabalho se justifica como um auxílio reflexivo e metafísico deste mote central, a saber, a arrebatadora 

loucura, estudada através do tempo como internamento, razão e desrazão, doença mental, entre outras 

definições, sob a análise arqueológica. Que o trabalho proposto sirva de base para pesquisas ou para uma 

noção filosófica dos assuntos, é nosso objetivo maior. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica que tomou dois principais livros, História da 

Loucura e Arqueologia do Saber, como eixo central para nortear as reflexões sobre a loucura, visando fazer 

um enlace entre o objeto da loucura e estudo arqueológico de seus enunciados e seus discursos. Foi 

analisado as implicações desta história, a saber: o internamento, a loucura como razão e desrazão e a doença 

mental, sob algumas óticas, principalmente a metafísica, estudada pela arqueologia, que já é em si o método 

investigativo de que nos servimos para estudar a loucura. 

Resultado: 

Este trabalho conseguiu alcançar o entendimento da loucura através da história, que pode ser vista, em 

resumo, como uma cisão da personalidade e o estabelecimento do contraste da razão e da desrazão. Assim, 

em Foucault é eminente esta tensão entre sanidade e loucura, normalidade e anormalidade e tal tensão é o 

problema que esta pesquisa investigou. Através da análise arqueológica, conseguimos entender melhor o 

sistema de que Foucault se utiliza para analisar a história de forma descontínua e relativamente digressiva, 

como faz, munido da Filosofia para este afã. Este estudo gerou como fruto este trabalho que compreende 

Foucault em seus primeiros e mais eminentes projetos. 

Conclusão: 

Concluímos que a loucura é um objeto da arqueologia que se transmuta com o tempo, sendo considerada 

semanticamente de diversas maneiras ao longo da história. Este trabalho foi salutar para o melhor 

entendimento do assunto controverso que é a loucura e do que, a partir dela, pode ser considerado normal. 

Estudando mais a fundo o sistema de conhecimento arqueológico, pudemos entender sua aplicação como do 

discurso e do enunciado diretamente aplicados no objeto da loucura. Em suma, construímos um trabalho 

sólido abarcando seus dois principais motes, a saber, a loucura e a arqueologia. 
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VIVENCIANDO A VELHICE NO CONTEXTO PÚBLICO SOB O OLHAR DE ESTUDANTES DE 

PSICOLOGIA: UMA ANÁLISE DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

ENIC201709809 

 

LARISSA CAMPOS BEZERRA, JULIANE ALEIXO DA SILVA, LETÍCIA FERNANDA ALVES CARDOSO 

Orientador(a): ANDREZA MNMANFREDINI 

 

Introdução: 

Considerando a proposta do estágio básico I, foi possível aprender a observação do cotidiano e a 

compreensão do objeto de Psicologia referente à fase da velhice, de forma a desenvolver as etapas do 

raciocínio psicológico por meio de instrumentos e procedimentos teórico-técnicos discutidos a luz de 

diversas disciplinas que compõem o núcleo de formação com vistas à identificação, a conceituação e a 

análise diagnóstica do fenômeno psicológico no contexto de praça pública. No Brasil há um crescente 

aumento da população idosa e estimam-se a partir de estudos realizados em 2016 pelo IBGE que o número 

de idosos irá triplicar até 2050. Dessa forma, percebe-se que a fase última da vida do ciclo vital da família, 

está em uma constante transformação. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, que segundo Gil (1996) são elaboradas a partir de documentos. Foi 

analisado o relatório final de estágio supervisionado básico I, realizado por alunos da graduação da 

Psicologia da UNITAU. Este relatório é um documento de segunda mão, que segundo as ideias de Gil 

(1999), que de alguma forma já foram analisados por ser um relatório de estágio. O relatório conteve a 

experiência de estágio que se baseou em observações na praça pública Santa Terezinha, que se localiza no 

centro da cidade de Taubaté e, após 13 horas de observações, realizaram-se cinco entrevistas 

semiestruturadas, que segundo Manzini (1991), são modos de focalizar em um assunto, confeccionando um 

roteiro de perguntas principais que são complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Tanto as observações quanto as entrevistas foram relacionadas com a população 

idosa que frequentava a praça publica. As entrevistas foram transcritas e elaboradas para ampliar a visão e 

confirmar hipóteses dos relatos das observações. Baseando-se no relatório, para a análise dos relatos de 

observação e das transcrições das entrevistas, utilizaram-se como ferramenta analítica o uso de 

questionamentos, conforme indica Strauss & Corbin (2008) como forma de gerar ideias. Tendo sido a 

primeira etapa realizada, segundo estes autores, o exercício de rotulação de conceitos que serviu para 

identificar os dados nas ideias e nos significados. A segunda etapa consistiu em reagrupar os conceitos entre 

as várias subcategorias e categorias que responderam questões sobre o fenômeno como: quando, onde, por 

que, quem, como e com que consequências. Na terceira e última etapa, foi integrado à evolução do 

pensamento que ocorreu por meio do conjunto cumulativo de resultados que foram registrados e que formou 

um todo explanatório. 

Resultado: 

A partir da realização de uma série de relatos de observações e das transcrições das entrevistas, foram 

construídas quatro grandes categorias: 1) Vestimentas na Última Fase; 2) Independência na Última Fase; 3) 

Aspectos Relacionados ao Auxílio nas Limitações e Necessidades Físicas e; 4) Trabalho do Idoso. Cada 

uma delas comportou algumas características retiradas dos protocolos de observação analisados e, 

consequentemente, das entrevistas realizadas. A partir desses resultados, os conceitos foram confirmados e 

apresentaram fidedignidade aos aspectos observados e estudados durante o semestre, de forma com que foi 

possível estabelecer um parâmetro para que um fenômeno psicológico fosse definido, a partir da vivência 

dos idosos em relação ao ambiente, ao ciclo vital familiar, ao trabalho, a utilização de suas finanças e, por 

fim, a religiosidade, podendo ser, dessa forma, objeto de estudo para futuras pesquisas.   

 

 

 



  

71 

 

Conclusão: 

Considerando os objetivos definidos para o estagio básico I, compreendeu-se que a partir das analises foi 

possível abstrair-se o fenômeno psicológico relacionado aos idosos que frequentavam a Praça Santa 

Terezinha, em Taubaté, como: “Vivendo a velhice na praça: a autonomia como facilitadora da 

funcionalidade do idoso quanto as experiências de lazer, de trabalho e de religião”. Foi possível ampliar e 

enriquecer o conhecimento teórico sobre a fase última do ciclo vital da família e do ciclo individual. Com 

base na experiência do relatório, sugerimos que futuros estudos e pesquisas possam aprofundar sobre o tema 

aqui abordado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AULA DE MUDANÇA DE DECÚBITO AOS ALUNOS DO CURSO DE 

MEDICINA 

ENIC201709886 

 

DÁFNY CRISTINA UBRIACO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A mudança de decúbito no paciente visa evitar a aquisição de úlceras por pressão, prevenir contraturas, 

facilitar respiração e circulação, promover drenagem de secreções. Também é usada no posicionamento do 

paciente para exames ou procedimentos. Esta técnica é feita pela equipe de enfermagem ou médico da 

instituição, promovendo um melhor tratamento e assistência para o paciente. O objetivo da aula é 

aperfeiçoar os conhecimentos dos discentes da medicina, com aprendizado de novas técnicas essenciais na 

área da saúde. 

Metodologia: 

A aula foi ministrada em um laboratório localizado em uma Instituição de ensino no interior do Estado de 

São Paulo. Um período antes de ser administrada foi encaminhado aos alunos o conteúdo teórico a ser 

estudado. Ao início da aula, a professora explanou as diferentes posições possíveis de acomodar o paciente, 

dentre as quais vale citar decúbito dorsal, ventral e lateral, posição de Sims, Fowler e Trendelenburg. Em 

seguida, em pequenos grupos, os alunos reproduziram as posições nas macas disponíveis no laboratório para 

o melhor entendimento.  Essa experiência é proposta pela professora orientadora deste trabalho para que os 

alunos de medicina tenham conhecimentos de técnicas de enfermagem inerentes das práticas médicas por 

meio dos ensinamentos da professora e dos estagiários de enfermagem. 

Resultado: 

A teoria foi estudada previamente e apesar de algumas dificuldades todas as posições foram realizadas com 

sucesso. Dúvidas surgidas durante o treinamento foram plenamente esclarecidas. Observou-se que foi de 

suma importância a presença dos estagiários de enfermagem, durante todo o período da aula, uma vez que 

acrescentaram ao conhecimento proposto e acompanharam dos alunos nos procedimentos. Também 

mostraram a importância das precauções a serem tomadas para a segurança e o conforto do paciente. Além 

de a disciplina constar na grade curricular do aluno de medicina, a interação com alunos de enfermagem 

favoreceu a formação do futuro profissional, evidenciando a harmonia e eficácia de uma equipe 

multidisciplinar. Esse tipo de experiência é muito produtiva, uma vez que os alunos de medicina, motivados 

pela curiosidade, são engajados em extrair o máximo de conhecimentos das atividades, a fim de que se 

tornem profissionais éticos e eficazes. 

Conclusão: 

A realização pratica das posições, após assimilação do conteúdo teórico, foi de extrema importância para o 

entendimento, permitindo uma compreensão plena das mesmas, a qual poderia não ter sido alcançado 

apenas com o estudo prévio. Portanto, conclui-se que as aulas práticas e teóricas de enfermagem são de 

grande importância na graduação médica, uma vez que facilita a vivencia hospitalar e permite o 

aprimoramento das técnicas. 
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IN-FORMA FISIO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

ENIC201710056 

 

THALES AUGUSTO DAMIANO SILVA, DANIELA ROSSA DE LIMA, LARI.CHAVES75@GMAIL.COM, MAYARA 

DA SILVA RIBEIRO, ALLANA ALÉXIA SANTOS FARIA, PATRICIA MORAES VIEGAS DOS SANTOS 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

Após 20 anos do início do curso de Fisioterapia na Universidade de Taubaté, foi planejado pelas docentes 

responsáveis pela disciplina de Atividades em Grupos Populacionais  e desenvolvido por alunos, docentes 

da universidade e fisioterapeutas convidados um jornal, intitulado In.Forma Fisio, com objetivo de informar 

e discutir temas relacionados à saúde coletiva sob a ótica da Fisioterapia. 

Metodologia: 

Trata-se de uma construção coletiva de um jornal acadêmico baseado na demanda profissional e na 

necessidade de informação baseada em evidencias de forma mais objetiva. Elaborado pelos alunos e 

professoras responsáveis da disciplina de Atividades Fisioterapêuticas em grupos populacionais do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté desenvolvido no primeiro semestre de 2017. Em parceria com a 

agencia de comunicação da UNITAU (Acom), o jornal será produzido e distribuído on-line em 

periodicidade semestral, formato tabloide com 6 páginas. O número inaugural será m comemoração dos 20 

anos do curso de fisioterapia, visando os princípios norteadores do Departamento que são o compromisso 

acadêmico, social e comunitário. 

Resultado: 

Espera-se transmitir informações de qualidade, que elas cheguem a um bom numero de pessoas, que ocorra 

um intercambio entre acadêmicos e docentes da área de Fisioterapia, além de despertar o interesse e 

salientar possíveis duvidas do publico em geral, relacionados a saúde coletiva. 

Conclusão: 

Espera-se por meio do jornal fortalecer a visão global dos acadêmicos e da coletividade com relação a 

fisioterapia e favorecendo a articulação entre o ensino, a pesquisa e a comunidade. 
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LASER NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA TRAUMÁTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ENIC201710092 

 

PRYSCILLA SANTOS DE CAMARGO FONSECA, JOICE PAVANETTI DE AQUINO, ADRIANO HUMBERTO DE 

ANDRADE, MARIA BELEN SALAZAR POSSO, MARIA ANGELA PETRINI 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

A cicatrização de feridas, independente de sua causa é um processo coordenado e complexo de eventos que 

resultam na regeneração tecidual. Esse processo é comum a todas as feridas e consiste em eventos celulares, 

moleculares e bioquímicos, há liberação de vários mediadores vasoativos e quimiotáticos que iniciam o 

processo cicatricial atraindo células inflamatórias para a região. A partir de 1960, em busca de terapias 

coadjuvantes, iniciou o estudo do laser de baixa intensidade, e o que se observou nos estudos foi a 

contribuição desta terapia na neovascularição, na formação de ATP, favorecendo o processo de cicatrização 

em humanos e também em animais. Este trabalho objetivou descrever o efeito do laser de baixa intensidade 

em ferida durante o estágio. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência prática dos acadêmicos de Enfermagem do terceiro semestre do curso 

de Enfermagem durante o Estágio de Saúde do Adulto e do Idoso I, este estudo descreve com análise 

qualitativa a utilização do laser de baixa intensidade na cicatrização de ferida traumática em paciente 

diabético. A primeira fase do estudo foi pautada na revisão bibliográfica na base de dados da BVS, 

utilizando os seguintes descritores de saúde: úlcera diabética; Diabete Mélito; Laser; fotobioestimulação; 

laserterapia de baixa intensidade. Dentre as publicações, foram selecionadas somente as de língua 

portuguesa e inglesa, artigos que incluíssem revisões bibliográficas, relato de caso, tratamentos ou pesquisas 

experimentais. A segunda consta o relato semanal da evolução da cicatrização da ferida que foi utilizado o 

laser de baixa intensidade coadjuvando a técnica usual para este curativo. 

Resultado: 

Esta experiência permitiu a aprendizagem pratica de se buscar artigos que embase o conhecimento em torno 

de um tema, o manuseio do laser de baixa intensidade além do estudo de como e quando se utilizar esta 

terapia. A ferida foi mensurada no primeiro curativo e repetiu-se esse procedimento a cada semana, quando 

adicionou o laser manteve-se o protocolo e pôde observar que uma semana após a aplicação do laser com 

técnica de contato proporcionou uma redução de 1,5cm2 da ferida, e um relato de diminuição da dor local, 

esta redução da extensão da ferida e da dor foi descrita durante 4 semanas com variação dos centímetros 

quadrados que no final chegou a 3,5cm2 de cicatrização proporcionada. Este relato torna-se importante pois 

a cicatrização estava caminhando lentamente e com a inclusão do laser de baixa intensidade acelerou a 

cicatrização. 

Conclusão: 

A terapia laser de baixa intensidade foi eficaz na cicatrização desta ferida, proporcionando uma satisfação 

tanto ao paciente como aos acadêmicos além de desenvolver o conhecimento técnico científico desses 

acadêmicos na prática, já que o laser já havia sido ensinado em sala de aula e em laboratório. 
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UTILIZAÇÃO DE OSMOSE REVERSA EM CALDEIRAS DE VAPOR 

ENIC201710258 

 

NELSON HIROSHI MONOO JUNIOR, NICOLAS ALMEIDA DE OLIVIRA, EMERSON RODRIGO DA SILVA, 

PEDRO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA 

Orientador(a): SERGIO LUIZ LOUSADA 

 

Introdução: 

A utilização do sistema de osmose reversa para caldeiras de baixa e média pressão é muito importante 

devido ter a finalidade de desmineralização da água tratada evitando diversos problemas de corrosão e 

incrustação nas tubulações e nas caldeiras. A osmose reversa é um processo que utiliza membranas como 

filtro, fazendo a seletividade pelo tamanho do íon ou da molécula. Por se tratar de uma filtração, as 

membranas também retêm alguns tipos de vírus e bactérias presentes nas águas, sendo assim ela realiza o 

processo físico de filtração. A Caldeira é um recipiente cuja função é, entre muitas, a produção de vapor 

através do aquecimento da água. As caldeiras produzem vapores para alimentar máquinas térmicas, 

autoclaves para esterilização de materiais diversos, cozimento de alimentos e de outros produtos orgânicos, 

calefação ambiental e outras aplicações do calor utilizando-se o vapor. 

Metodologia: 

A utilização da água reutilizada para geração de eletricidade em industrias está em constante crescimento no 

Brasil, pois se consegue utilizar uma água descartável para consumo próprio gerando energia e alta 

economia de custos. Para que esse processo seja eficaz,é necessário um sistema de tratamento de efluente 

apropriado para que a água tratada esteja própria para utilização nas caldeiras e geração de vapores. 

Etapas de sistema de ETE apropriado: 

•Tratamento da água bruta; 

•Remoção de matéria orgânica e sólidos químicos; 

•Filtração e cloração da água tratada; 

•Passagem da água entre os processos de filtração por membranas, ou seja, processos de microfilatração, 

ultrafiltração e nanofiltração. (São processos que separam algumas substancias químicas compostas na 

água); 

•Passagem da água no processo de osmose reversa. (Desmineralização da água, ou seja, a água não contém 

nenhuma propriedade química, sendo uma água pura). 

Estes processos são importantes, porque se a água for para a caldeira com algum tipo de substancia química 

durante o processo de vaporização da caldeira, os sais que são liberados pela água podem gerar incrustações 

nos equipamentos ou nas tubulações,hoje é muito mais comum a utilização das caldeiras tubulares de água. 

Nesse tipo de caldeira, a água corre através do conjunto de tubos que é instalado na passagem dos gases 

quentes do fogo produzido. A segurança é maior, mas os acidentes ainda podem ocorrer, o que exige que 

também neste modelo de caldeira haja constante inspeção e manutenção. 

A finalidade da caldeira nesse tratamento, é o aquecimento da água até a vaporização da água, esse vapor 

segue em alta pressão para gerar energia para diversos equipamentos. 

Resultado: 

De acordo com a implementação do sistema feito pelo Relatório Analítico do Sistema de Resfriamento e 

Geração de Vapor da GE (General Elétric) em 2006 e 2008 obteve-se uma grande melhoria na redução de 

sílica e dureza da água. Conforme comparações entre as tabelas 1 e 2 com as tabelas 3 e 4 onde notaremos a 

otimização do processo antes da implementação do sistema de OR e após. 

Conclusão: 

Concluímos que o sistema de osmose reversa aplicado em caldeiras de vapor otimiza o processo com 

eficiência, segurança e reduz altamente a manutenção de tubulações e custos energéticos e operacionais, 

além de ser um sistema e ecologicamente correto. 
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MOTORES A COMBUSTÃO INTERNA, DOWNSIZING E SUAS APLICAÇÕES 

ENIC201710822 

 

RAFAEL GALVÃO NUNES DE GAUTO, HYRAN MARTINS MAGALHÃES 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Neste trabalho visamos aprofundar o conhecimento e expor as aplicações do downsizing no mercado 

brasileiro tendência crescente na busca de obtenção de vantagens econômicas e ambientais tendência qual 

traz o mercado brasileiro para mais próximo do nível de tecnologia já aplicado em mercados mais 

desenvolvidos. O mercado automotivo atual visa cada vez mais à redução de emissões de poluentes bem 

como o consumo combustível sem que haja redução na potência ou até o aumento da potencia entregue ao 

motorista, vide o aumento na potencia dos motores dos veículos geração após geração.  Para isso utilizam-se 

tecnologias antes somente vistas em veículos com aspiração esportiva como o uso de turbocompressores e 

injeção direta de combustíveis aliados a redução da cilindrada dos motores a combustão interna 

(downsizing). 

Metodologia: 

Neste trabalho de graduação foi feita uma pesquisa expositiva descritiva sobre a tendência do 

desenvolvimento tecnológico dos motores a combustão, com ênfase no aumento da potência especifica e 

redução do volume de emissões atingidos pela aplicação de técnicas contidas no downsizing. Para que tal 

objetivo fosse atingido foi feita uma revisão bibliográfica apoiada na literatura técnica sobre motores a 

combustão como: 

•Motores a combustão interna por BRUNETTI, Franco 

•Internal combustion engine fundamentals por HEYWOOD, J. B. 

•Engineering fundamental of the internal combustion engine por PULKRABEK, W. W. 

•Introduction to internal combustion engines por STONE, Richard. 

Assim como procuramos utilizar literatura acadêmica disponíveis em trabalhos de graduação e teses como: 

•Injeção direta x indireta: As diferenças entre as tecnologias TSI e FSI por DIAS, Tarcisio. 

•Estudo de como a sobrealimentação alimenta a eficiência energética nos motores bicombustíveis por 

LAINO, R.V. 

•Desenvolvimento de motor de alta performance a etanol para competição formula SAE através de 

simulação computacional e validação experimental por PEDROZO, V.P. 

Também com o objetivo de obter informação de alta qualidade e atualizada pesquisamos em sites de 

empresas pioneiras nas próprias áreas e também mídias especializadas como: 

•CARRODEGARAGEM.COM 

•CITROEN.COM.BR 

•HONDATECH.COM 

•MS-MOTORSERVICE.COM.BR 

•TURBOBYGARRETT.COM 

Resultado: 

Esta pesquisa mostrou resultados positivos quando analisamos os ganhos na eficiência dos motores a 

combustão interna quando aplicado as tecnologias contidas no Downsizing (Ex: sobrealimentação, injeção 

direta...) e também melhorias na emissão de gases poluentes. 

No gráfico analisamos a evolução da potência entregue ao consumidor ao longo dos anos, nos anos 90 as 

tecnologias aplicadas a motores era apenas, em geral, injeção eletrônica indireta multiponto de combustível, 

já nos anos 2000 podemos ver o avanço nas tecnologias aplicadas, como a aplicação de materiais mais 

nobres como alumínio e adição de variadores de fase. Já na era do downsizing podemos ver um aumento 

significativo na eficiência dos motores. 
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Conclusão: 

Conclui-se que a adição de tecnologias mais avançadas no desenvolvimento dos novos motores empregados 

nos automóveis vendidos no mercado brasileiro contribui positivamente para o desenvolvimento 

tecnológico do setor, que por sua vez gera benefícios quanto a emissão de gases nocivos à natureza e 

aumentando sua eficiência energética, o que gera um menor consumo de combustível, que são assuntos de 

extrema importância hoje em dia 
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A INFLUÊNCIA DO REVESTIMENTO DE DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO NO ENSAIO DE DUREZA PELO 

MÉTODO BRINELL 

ENIC201710888 

 

GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN, VINICIUS CABRAL 

CADORINI 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Considerando o método Brinell para ensaio de dureza e o “dissulfeto de molibdênio” para revestimento, o 

estudo desenvolvido por este trabalho propõe a obtenção de informações sobre a influência e a interferência 

(ou não) da camada do revestimento nas medições geradas pelo ensaio de dureza em tubulações. A não 

interferência do revestimento implicará em um novo entendimento sobre superfícies que são permitidas para 

a realização do ensaio de dureza pelo método Brinell e, desta forma, poderá contribuir com as empresas do 

setor Petroquímico na redução de custos com retrabalho gerados devido à remoção e reaplicação do 

revestimento, e atrasos devido ao tempo gasto para realização do ensaio e tempo de cura do revestimento. 

Metodologia: 

Foram separados quatro diferentes tipos de materiais com diferentes faixas de dureza. O durômetro utilizado 

foi do tipo “King”, que utiliza uma pré-carga de 3000 Kgf e esfera de tungstênio de 10 mm de diâmetro. 

Antes de cada ensaio, o durômetro foi calibrado com o bloco padrão de dureza semelhante à peça que foi 

ensaiada. Todo o ensaio foi realizado conforme a norma ASTM E10. As medições foram realizadas por três 

operadores diferentes, devidamente treinados para a execução do ensaio. Primeiramente, cada operador 

realizou o ensaio de dureza uma vez, em cada uma das quatro peças, sem o revestimento. Na sequência, as 

peças foram revestidas com o dissulfeto de molibdênio de forma integral (base + top coat). Novamente, 

cada operador realizou o ensaio de dureza uma vez, em cada uma das quatro peças, dessa vez com o 

revestimento. Tendo-se a ferramenta “Gage R&R Study”, do software “Minitab”, as medições registradas 

foram inseridas na ferramenta para avaliar a Repetibilidade e a Reprodutibilidade do processo e, assim, 

verificar influência e interferência do revestimento do dissulfeto de molibdênio na execução do ensaio de 

dureza pelo método Brinell. 

Resultado: 

Conforme gráfico abaixo, o estudo de Repetibilidade e Reprodutibilidade indica que a variação, tanto do 

processo de medição quanto das medições realizadas nas peças, com e sem revestimento, é menor que 1%. 

Conclusão: 

Mesmo após as peças terem sido revestidas, os valores de dureza encontrados são semelhantes aos valores 

obtidos com as peças sem o revestimento. Desta forma, pode-se concluir que a influência da aplicação do 

revestimento de dissulfeto de molibdênio no ensaio de dureza pelo método Brinell é praticamente 

negligenciável, não interferindo na correta interpretação do ensaio e de suas medições. Desta forma, 

constata-se que as operações de remoção do revestimento nas tubulações, para execução do ensaio, e de 

reaplicação do mesmo, acompanhada pelo necessário tempo de cura, podem ser eliminadas por não 

agregarem valor, sem prejuízo algum dos resultados do ensaio. 
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MÍDIAS SOCIAIS: O PAPEL DO INSTAGRAM NO COMPORTAMENTO E AUTOESTIMA DA MULHERES 

ENIC201711116 

 

THAYNÁ FELIPE DE SOUZA 

Orientador(a): LOURIVAL DA CRUZ GALVÃO JUNIOR 

 

Introdução: 

A autoestima corresponde à aceitação de si mesmo e está relacionada ao quanto o sujeito está satisfeito ou 

não com as situações vividas por ele. Hoje, a insatisfação ou a manifestação negativa da autoestima atinge 

97% das jovens entre 15 e 17 anos que acreditam que mudar algum aspecto de si faria com que se sentisse 

melhor. O assunto não preocupa apenas profissionais da área da saúde, mas também os da comunicação que 

vêm buscando mudar a forma de fazer propaganda, trazendo uma qualidade mais humana aos anúncios e 

peças publicitárias. O tema é pertinente não só por se tratar de um indicador de saúde mental, mas também, 

para entender de que forma os profissionais da propaganda podem trabalhar para amenizá-lo. 

Metodologia: 

Pesquisa exploratória por buscar aprofundamento no assunto do tema e explicativa por trabalhar com a 

causa e o efeito de um fenômeno; será também qualitativa, por realizar entrevistas abertas junto às 

mulheres. 

A coleta de dados será, primeiramente, feita por uma pesquisa bibliográfica, focando-se em autores de 

psicologia e comportamento do consumidor; documental, por trabalhar com dez fotos de modelos que 

trabalham fazendo postagens no Instagram, no período de um mês; por fim, entrevista e observação não 

participativa, artificial e planejada da reação de dez jovens, de 15 a 17 anos que recebem esses anúncios 

diariamente e entrevista aberta com elas (junto de psicólogos) para resposta mais completa de suas 

impressões. 

Resultado: 

As imagens vinculadas às campanhas publicitárias, como os anúncios de moda postados no Instagram, por 

exemplo, que utilizam modelos altas e muitíssimo magras, ou mesmo as propagandas indiretas que utilizam 

de imagens de pessoas famosas, bonitas, com o "corpo perfeito", ajudam a criar uma manifestação negativa 

da autoestima, uma vez que a busca pela perfeição é uma tarefa impossível. 

Conclusão: 

As mídias possuem significativa influência na valorização e construção da imagem corporal da maioria dos 

indivíduos da sociedade, e por conta disso, a busca pelo corpo perfeito torna-se crescente na vida dos 

brasileiros, mas principalmente, no público jovem, com mais acesso às mídias e maior contato com as 

imagens que auxiliam no processo de constituição da autoestima. 
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CONTRIBUIÇÕES DO BALANCED SCORECARDPARA A GESTÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÁBEIS 

ENIC201711287 

 

CAROLINE APARECIDA SIMÕES DA SILVA, ADAUANE CATRAINA DE PAULA SANTOS 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

Um dos principais desafios das empresas nos dias de hoje têm sido controlar suas atividades e serviços que, 

é cada vez mais complexo, frente às transformações e alterações quase que diárias ocorridas no mundo 

como o surgimento de novas tecnologias, a globalização e a variação da economia. As empresas de serviços 

contábeis têm uma variedade de clientes, de diferentes segmentos da economia e ramos de atividades, o que 

exige cada vez mais dos profissionais da área contábil além do conhecimento para atender as diferentes 

exigências, tempo de dedicação para executar as atividades e fazer a gestão da empresa contábil o que 

aumenta as necessidades das organizações de instrumentos que auxiliem a sua gestão. O Balanced 

Scorecard (BSC)  é um instrumento a mais para tomada de decisões, pois é um sistema de gestão estratégico 

com resultados de curto e longo. 

Metodologia: 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um estudo e evidenciar as contribuições do Balanced Scorecard 

para a gestão de empresas de prestação de serviços contábeis. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica de autores conceituados sobre o assunto, em um segundo momento pesquisou 

trabalhos publicados em congressos e revistas, que abordasse a implantação do BSC em empresas de 

prestação de serviços contábeis. Após foi realizado um estudo analisando os aspectos levantados para a 

implantação do BSC, como a necessidade da mensuração dos objetivos das empresas em um mapa 

estratégico dividido nas quatro perspectivas que compõe o BSC: perspectiva financeira; perspectiva de 

clientes; perspectiva de processos internos e perspectivade aprendizagem e crescimento. 

Resultado: 

Foram percebidas mudanças na gestão das empresas que, com a elaboração e implantação do BSC. Os 

principais benefícios alcançados com a implantação do BSC estão diretamente ligados à geração de 

informações estratégicas que ajudarão os gestores a controlar e gerenciar a empresa, reconhecer e tornar 

claro o valor agregado por cada colaborador, esclarecer como os investimentos estão relacionados com o 

desenvolvimento de competências e aprendizado de colaboradores, relacionamento com clientes e 

tecnologias de informação que resultarão em benefícios futuros e conscientizar que os maiores benefícios 

trazidos pelas decisões e investimentos amparados pelo BSC aparecerão no longo prazo. 

Conclusão: 

Conclui-se que para empresas de prestação de serviços contábeis ficou evidenciado que a ferramenta do 

BSC auxilia no processo e na elaboração da renovação da gestão estratégica, no relacionamento com os 

clientes que a empresa gera seus serviços e para os colaboradores e gestores internos, tornando mais 

transparente o papel de cada um na conquista das metas criando um ambiente de cooperação entre todos 

para alcançar os objetivos propostos. Os benefícios das estratégias do BSC dependem do quanto os 

dirigentes se alinharão para transformá-las em ações concretas, e do monitoramento dos novos desafios que 

surgirão decorrente do sucesso dessas ações. 
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COLÔNIA ITALIANA AGRÍCOLA:  OS TRAPISTAS NAS PLANTAÇÕES DE ARROZ  DE QUIRIRIM E 

TREMEMBÉ 

ENIC201711461 

 

LUCAS JOFRE DA SILVA, ANA CECÍLIA AMARAL DA COSTA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, com a abolição da escravatura em 13 de maio 

de 1888, marcou o final do século XIX. Novas políticas foram implementadas no país, como a imigração, 

medidas higienistas e política do embranquecimento. A criação do núcleo colonial do Quiririm está inserida 

nesse contexto. Em 1889 vieram pra região quarenta famílias italianas que desenvolveram dois tipos de 

atividades: a agricultura e a fabricação de tijolos nas olarias. Eles destacaram-se na produção de arroz 

contribuindo muito para a economia local. Houve um intercâmbio cultural entre os italianos e os monges 

trapistas franceses, que vieram fugidos da perseguição anticlerical na França e trouxeram técnicas agrícolas 

que somadas ao conhecimento dos imigrantes e a qualidade da terra para o plantio fez com que a produção 

de arroz se tornasse a segunda fonte de renda do município no início do século XX. 

Metodologia: 

O método aplicado para a o desenvolvimento da pesquisa foi o de revisão bibliográfica. Tendo como 

referência autores que trabalharam com a temática. Como os livros “Quiririm: A História através de 

documentos” e “Quiririm presença e história italiana”, encontrados no Museu da Imigração Italiana de 

Quiririm, produzidos pela Societá 30 di Aprile. Além da dissertação de mestrado feita pela historiadora Ana 

Lucia di Lorenzo, intitulado “Italianos em Taubaté: o núcleo colonial do Quiririm”. Pesquisamos, também, o 

inventário elaborado pelo projeto de extensão universitária da UNITAU, Taubaté Tempo e Memória, com a 

pesquisa do professor José Eduardo Manfredini, onde o historiador trata da presença e da contribuição dos 

trapistas que se instalaram em Tremembé, na antiga fazenda Palmeira, transformada em Maristela. 

Resultado: 

A partir desta pesquisa, nota-se que o desenvolvimento agrícola da região do Quiririm se deu pela troca de 

conhecimentos e pela experiência na agricultura entre os imigrantes italianos e os monges franceses em 

terras valeparaibanas. Destaca-se também a contribuição na tradição cultural do núcleo colonial, pois ainda 

hoje é perceptível à influência dos costumes italianos em Quiririm, como na música, na dança, no esporte, 

na culinária, na religiosidade, na arquitetura e na Festa da Colônia Italiana, que acontece anualmente na 

última semana de abril, em 2018 ocorrerá a 29ª festa. 

Conclusão: 

Através desta pesquisa, percebemos o intercâmbio cultural existente entre os italianos, os trapistas franceses 

e os taubateanos mostrando a importância da troca de saberes entre diferentes culturas. Pois vendo a 

história, percebe-se que, quando se soma os conhecimentos distintos, o resultado é positivo para todos. Se 

os italianos adotassem apenas seus saberes agrícolas, talvez não tivessem tanto êxito na produção de arroz. 

Concluímos, considerando a experiência relatada na atualidade, que um dos problemas enfrentados é a falta 

de tolerância e preconceitos com os desiguais. Precisa-se perceber e divulgar o valor de histórias como essa 

que pesquisamos. 
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ANÁLISE DE DADOS PARA DIMINUIÇÃO DE QUEBRAS DE FERRAMENTAS 

ENIC201711559 

 

RAFAEL GARCIA LOPES ALVES, FABRICIO SALGADO MAIA ANDREUCCI 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Devido à evolução constante nas indústrias que utilizam o processo de usinagem para fabricação de seus 

produtos, vem gerando grande necessidade de melhorias continua no processo. Forçando o setor de processo 

de usinagem desenvolver novas ferramentas de corte, aumentar o tempo de ciclo, verificar novos 

parâmetros, assim visando aumentar a qualidade, confiabilidade destas ferramentas e consequentemente o 

aumento na produtividade. Esta preocupação ocorre devido ao alto custo de destas ferramentas, e com as 

paradas de produção para efetuar as trocas de ferramentas quebradas. Com essa evolução há a necessidade 

de desenvolver ferramentas cada vez mais personalizadas e que garanta a confiabilidade ao processo. Para 

cada tipo de processo há a necessidade de pesquisas para a adequação na fabricação, evitando assim a 

quebra repentina de ferramentas. Ouve a necessidade da aplicação da metodologia 6sigma devido à grande 

importância que esta ferramenta proporciona. 

Metodologia: 

A pesquisa realizada teve como base o levantamento de quebras de ferramentas em uma indústria de 

powertrain da nossa região, onde são utilizadas ferramentas de corte com alta precisão e parâmetros 

elevados. Verificamos que algumas ferramentas apresentavam alto índice de quebra durante os processos, 

onde foi necessário todo o acompanhamento do processo, maquinário, operador, setup da máquina, tempo 

reparo.   Após analisar o processo observamos que o indicador existente necessitava de novos ajustes e 

parâmetros.  Para nos auxiliar na analise dos dados foi utilizada a ferramenta DMAIC. Primeiro passo, 

focamos na seleção do projeto de alto impacto, onde foram definidos as metas e o escopo do projeto. 

Segundo passo, utilizamos as ferramentas da qualidade, como, pareto, espinha de peixe e a medição de 

capabilidade do processo para poder mensurar. Terceiro passo foi levantado as principais entradas do 

processo e as causas e efeitos, podendo assim ser realizadas os cruzamentos estatísticos para determinar as 

relações de causas/efeitos.  Quarto passo, foi implementado as melhorias nas causas dos problemas. Ultimo 

passo foi avaliar as melhorias do processo e verificar se estão correndo como prevista para que os resultados 

sejam contínuos. 

Resultado: 

Com os novos indicadores obtidos observou-se que havia uma divergência na análise de quebras de 

ferramentas, pois conforme o escopo do gerenciador, seus indicadores apresentavam somente os dados das 

ferramentas que mais se quebravam durante o processo, e após a aplicação da metodologia 6sigma 

observou-se a necessidade deste gerenciador obter os indicadores de custo de cada ferramenta utilizada 

durante o processo, para que depois da análise dos dados fosse possível fazer a comparação de custo x 

quebra de ferramentas. 

Conclusão: 

Com a variação desses indicadores, concluiu-se que o gerenciador de ferramentas irá precisa analisar os 

indicadores de quebra e custo, pois após a aplicação do DMAIC foi identificado que ambos os fatores são 

importantes neste estudo. A equipe do projeto identificou que nem sempre a ferramenta de maior quebra era 

a ferramenta que merecia maior atenção, pois deveria ter um enfoque na relação custo/quebra no processo. 

Com a utilização da metodologia 6sigma, tivemos a oportunidade de identificar a causa raiz dos elevados 

custos de ferramentas quebradas em processos de usinagens. 
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O PROCESSO DA ALIENAÇÃO EM HANNAH ARENDT 

ENIC201711656 

 

TAINÁ GUIMARÃES DE SOUZA 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

Apesar da sua dimensão de animal racional, a humanidade parece, por vezes, distanciar-se do exercício do 

pensamento. Com as solicitações do mundo moderno o homem se vê imerso nas obrigações pautadas para a 

continuidade da sua existência o que o torna alienado, alheio ao que é real. Os acontecimentos recentes nos 

levam a indagar o porquê e o como chegamos a esta condição visto que é da natureza humana a capacidade 

da reflexão, a essência humana se constitui da capacidade da inteligência em nome do bem comum. Uma 

das consequências é o desfazer-se da política ativa e democrática mesmo que sem perceber. Desde os 

primórdios a política nos transporta a indagação de seu sentido e como utilizá-la para o bem da comunidade. 

Na medida em que deixamos o adjetivo de homens políticos o que nos tornamos? E em nome de que nos 

tornamos algo que foge a nossa essência? 

Metodologia: 

Esta pesquisa de natureza teórica tem como referência os escritos de Hannah Arendt e seus comentadores 

sobre a temática da condição humana tendo em vista compreender o processo da alienação. Inicia-se 

destrinchando a condição do homem moderno dentro da vida activa e perante aos acontecimentos modernos. 

Escancara-se a realidade caracterizada pelo processo de alienação relacionando-a com o movimento nazista 

fundamentado nos escritos de Hitler e Arendt. Pôr fim, utilizamos as características da dificuldade da 

política como um salto para abordar a alternativa trazida por Arendt. 

Resultado: 

Resultados preliminares apontam que o processo da alienação ocorreu não só pelo excesso de trabalho mas 

por toda a nova realidade que envolve o homem na sociedade moderna. A alternativa que se apresenta é uma 

retomada da experiência política realizada pela sociedade grega clássica, ou seja, uma retomada da polis 

enquanto lugar de aprendizagem da vida política. Para que o homem seja agente é necessário um espaço que 

possibilite inclusive a esfera do perdão e que não se atenha tanto ao prometer de forma que anule as 

promessas. O recurso está em cada nascimento e em cada ação que é como se o homem nascesse novamente 

ao mundo. 

Conclusão: 

No modelo político que nos encontramos não somos estimulados a agir mas somos solicitados a todo 

momento para a ação. Seguindo as pistas de Arendt os acontecimentos nos provocam e somos convidados a 

acreditar no milagre do nascimento e da unicidade humana. A libertação da alienação primeiramente se dá a 

si mesmo quando somos heróis da nossa história e depois no campo das relações e por último na esfera 

pública. Concluímos baseados em Arendt que rompemos com a alienação na ação, sobretudo quando esta 

atuação transborda no espaço público. 
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COMPLEXO POLIESPORTIVO PARA RMVPLN:  UNIDADE OLÍMPICA E PARAOLÍMPICA PARA A SUB-

REGIÃO DE TAUBATÉ 

ENIC201711659 

 

TAINÁ FERREIRA LEITE 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O esporte e o lazer são elementos fundamentais para a formação de uma sociedade, contribuindo com 

valores como respeito e disciplina, e são atuantes no equilíbrio da saúde física e mental. O objetivo principal 

desse trabalho é a importância do esporte e do lazer na qualidade de vida de uma pessoa, e a falta de espaços 

públicos adequados, voltados para essas atividades nas cidades que compõem as sub-regiões da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). A fundamentação para esse estudo, tem sido 

a observação da carência de espaços específicos para determinadas modalidades, onde enfrentam 

dificuldades para suas práticas, pois os lugares onde estão instaladas são adaptados, e não construídos para 

atender suas necessidades. 

Metodologia: 

Os procedimentos utilizados foram a visita técnica e o estudo de caso de centros esportivos com diferentes 

modalidades esportivas, sendo eles: o Ginásio Gammel Hellerup, o centro Street Dome, o Ginásio do 

Ibirapuera e o Centro Esportivo do Tietê. Esses centros foram analisados e observados para entender melhor 

a disposição e a funcionalidade dos diversos equipamentos que os compõem. 

Resultado: 

O projeto do complexo poliesportivo, unidade na sub-região de Taubaté, possibilita o crescimento do 

esporte, do lazer, das práticas esportivas e das atividades físicas, como meio de melhorar a qualidade de vida 

da sociedade, e receber grandes eventos esportivos regionais,  proporcionando espaços adequados para 

prática de cada modalidade existente no local, além de ser uma estrutura completa que atenda esportes 

olímpicos e paraolímpicos, de base, de alto rendimento e autônomos, fornecendo uma infraestrutura para o 

acompanhamento e o aprimoramento esportivo. 

Conclusão: 

Após o estudo e os levantamentos realizados, pode-se por em prática no projeto uma melhor infraestrutura 

esportiva que atendesse a população da cidade de Taubaté e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN), disseminando assim o esporte e suas ramificações, sendo elas educativa, de lazer 

e de rendimento, como forma de prática e de conhecimento. A consolidação de um espaço que volta-se 

como parte integrante da cidade como meio da formação de crianças e jovens, como cidadão de uma 

sociedade mais justa e desenvolvida. 
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A TRANSMISSÃO DE VALORES ATRAVÉS DO BRINCAR: A VISÃO DOS PAIS 

ENIC201711695 

 

LAURA DO AMARAL CASTILHO DE SOUZA 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O desenvolvimento adequado de uma criança, em grande parte, depende do bom funcionamento da família 

em que está inserida. O brincar entre pais e filhos pode contribuir para construção de um sistema familiar 

mais saudável, com uma comunicação fluída, com a presença de sentimentos de autonomia e de 

pertencimento social e cultural de acordo com os valores transmitido entre gerações(CERVENY, 

BERTHOUD, 1997; BERTHOUD, 2003; MARCON, ELSEN, 2000). 

O objetivo da presente pesquisa é identificar, segundo a visão dos pais, a importância da transmissão desses 

valores entre eles e seus filhos através do brincar. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa de levantamento, exploratória, por meio da aplicação do questionário “O brincar 

entre pais e filhos na família contemporânea”, de 22 perguntas fechadas e abertas, via internet, em uma 

amostra de 98 pais e mães de crianças de 0 a 14 anos. Técnicas quantitativas foram utilizadas para análise de 

dados, com o auxílio do Programa Excel. 

Resultado: 

Resultados revelam que a maioria dos paise mães consideram que brincar com seus filhos tem um alto nível 

de influência na dinâmica familiar(46%), sendo que a harmonia familiar, agir em coletividade e respeito de 

regras e limites são os principais valores a serem passados durante a atividade. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que, segundo os pais, crianças que participam de momentos de lazer e brincadeiras junto a 

eles tendem a desenvolver melhores habilidades pessoais, sociais e familiares, auxiliando no bom 

funcionamento da dinâmica familiar. 
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USO DOS CONCEITOS DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE JARDINS TERAPÊUTICOS NA CRIAÇÃO DE 

UM CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO MOTORA 

ENIC201711870 

 

ANA LUÍZA ALVARENGA DE ABREU 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Esta pesquisa tem como linhas gerais a criação de um centro regional de reabilitação motora na cidade de 

Taubaté, ou seja, uma estrutura capacitada para a solução de casos mais graves de deficiências motoras, que 

necessita da intervenção de uma equipe multidisciplinar, tratando o paciente fisicamente, socialmente e 

psicologicamente. Tendo como base a aplicação dos estudos de percepção ambiental e de jardins terapêuticos. 

Visando atender uma parte da população portadora de deficiência motora na região do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, que são pessoas que apresentam qualquer alteração no corpo humano consequente de um problema 

ortopédico, neurológico ou de má- formação, levando a pessoa a uma limitação ou a uma dificuldade motora 

(Portaria nº 818, 2001) 

Metodologia: 

Para este trabalho foi realizada uma pesquisa mista aplicada. No seu desenvolvimento foram feitas análises 

bibliográficas para compreensão das limitações e necessidades do público alvo, e para o melhor entendimento e 

aplicação dos conceitos de percepção ambiental e de jardins terapêuticos em ambientes de saúde. 

Foram feitos também, levantamentos de dados referentes ao número de pessoas portadores de deficiência motora 

na região do Vale do Paraíba e o número de clinicas que oferecem tratamentos como de fisioterapia e reabilitação 

motora na cidade de Taubaté e foi necessário a concepção de algumas leis e normas vigentes como a NBR 9050, 

ANVISA – RDC nº 50, Código de obras do município de Taubaté e o Código Sanitário do Estado de São Paulo, 

para compreender as necessidades e obrigatoriedades de um centro de reabilitação motora. 

Além de estudos de casos como da Rede de hospitais Sarah Kubitschek, onde foi observado o programa de 

necessidades, a setorização, os fluxos, acessos e a integração do interior com o exterior realizada por solários e 

jardins, outro estudo foi do Instituto de Reabilitação Vicente Lopez, onde também foram observados o programa 

de necessidades, setorização e acessos para fazer uma comparação entre esses dois estudos. O último estudo foi 

do Victorian Comprehensive Cancer Center, nesse foi analisado os jardins presentes nos recuos dos edifícios 

com a finalidade terapeutica. 

Por fim, foram análises e levantamentos fotográficos de possíveis terrenos para a inserção do projeto, que a partir 

dele foram criadas diretrizes projetuais, a setorização e o programa de necessidades. 

Resultado: 

Segundo os dados obtidos mais de 13,2 milhões de pessoas relata ter deficiência motora no brasil, sendo que 

138.172 dessas pessoas são da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (IBGE, 2010). Foi possível observar 

também que existe uma deficiência de centros especializados em reabilitação motora em Taubaté e região, visto 

que nos levantamentos a maioria das clinicas existentes são particulares e não oferece um tratamento 

multidisciplinar. 

Outro resultado obtido foi a importância dos conceitos de percepção ambiental e dos jardins terapêuticos, pois o 

paciente de um centro de reabilitação se distingue de outros tipos de enfermos pelo seu modo mais ativo, ou seja, 

não ficam deitados em seus leitos (Machado, 2012). Assim, sua ligação com o ambiente não é só uma relação 

visual, mas também envolve as relações físicas, ressaltando a percepção, já os jardins terapêuticos auxiliam no 

bem-estar físico e psicológico dos pacientes (Dobbert, 2010). 

Conclusão: 

Após as análises dos resultados pode-se chegar a conclusão da necessidade da criação do centro regional de 

reabilitação motora na cidade de Taubaté que atenda uma parcela da população que possui deficiência motora no 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, tendo como base os conceitos de percepção ambiental e de jardins terapêuticos, 

para criação de um espaço mais humanizado. O projeto tem como objetivo usar a arquitetura e o paisagismo 

como complemento terapêutico do tratamento dos pacientes, evidenciando a importância de se relacionar com o 

ambiente em que vivemos. 
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AVALIAÇÃO DO COMPLEXO ARTICULAR DO COTOVELO DE PINTORES DE UMA UNIVERSIDADE 

ENIC201711877 

 

BIANCA BATISTA SILVA, THAMIRES ANDRADE SOARES, ARIANE DOS SANTOS MORAES, ANDRESSA ELLEN 

SANTOS MORAES YAMAURA 

Orientador(a): GLAUCE GONZAGA SILVA 

 

Introdução: 

O cotovelo é uma articulação sinovial formada por três ossos, sendo eles úmero, rádio e ulna. 

Funcionalmente é uma articulação do tipo gínglimo formada pelas articulações rádio-ulnar proximal com 

função de pronação e supinação, úmero-ulnar e úmero-radial com função de flexão e extensão. “A 

ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e 

particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos 

problemas surgidos desse relacionamento” (Ergonomics Research Society, Inglaterra). 

Metodologia: 

Foram recrutados cinco voluntários que se enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão propostos. Os 

dados foram coletados no próprio local de trabalho durante a jornada. A coleta de dados cinemáticos foi 

realizada através de filmagens com duração de trinta segundos e desta forma foram obtidos os ângulos 

articulares dos voluntários. A fragmentação para análise das imagens foi feita pelo software Kinovea e 

resultou em vinte imagens de cada voluntário nos períodos manhã e tarde, totalizando duzentos quadros 

analisados. Além de outros instrumentos de avaliação, como o RULA, CHECKLIST de Couto e DASH. 

Resultado: 

Os resultados obtidos demonstraram maior relevância com os questionários e a aplicação do RULA, uma 

vez que estes resultados mostraram alto risco aos pintores, e os resultados da avaliação cinemática 

obtiveram diferentes resultados. 

Conclusão: 

As aplicações das ferramentas ergonômicas apontam alto risco de lesão aos pintores, o que sugere que sejam 

feitas modificações no ambiente de trabalho dos mesmos. 
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RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO MISTO POR MEIO DE CONFECÇÃO DE MADEIRA 

PLÁSTICA 

ENIC201711889 

 

GLENDA SILVA NASCIMENTO 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

Atualmente no Brasil apresentamos um elevado número de resíduos sólidos encaminhados para aterros 

sanitários, grande parte desse material são recicláveis desviados, podendo inibir a destinação correta dos 

mesmos. Um outro fator é a larga produção mundial de plásticos no mundo inteiro nas últimas décadas, o 

que de fato deprecia o meio ambiente em que vivemos. A madeira plástica é um produto inovador nos 

últimos anos, e tem sido primordial para o desenvolvimento sustentável, pois ajuda a salvaguardar a flora e 

retirada do polímero plástico do meio ambiente. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem por objetivo reciclar resíduos de plástico misto (SMT) gerados pela empresa LG em 

Taubaté/SP, pois devido ao tamanho das partículas a triagem manual torna-se inviável e após a triagem 

confecciona-se a madeira plástica por meio de um reciclador. Para a realização do trabalho foram feitas 

pesquisas em artigos e manuais técnicos e posteriormente, levantamento dos dados na fábrica. No entanto, a 

madeira plástica unifica matérias primas recicláveis, como resíduos de plásticos industriais variados, esses 

resíduos são miscigenados juntamente com fibras vegetais e convertidos em peças semelhantes à madeira 

natural, e que pode substituí-la em diversas aplicações. Trata-se de um produto inteiramente reciclado e 

reciclável, sua aplicabilidade é extremamente rica devido a similaridade com a madeira natural. O projeto 

visa atender a Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS. 

Resultado: 

O primeiro resultado do projeto foi a redução de disposição ao aterro sanitário, pois com o projeto 

reduzimos 30% dos resíduos encaminhados para aterro sanitário, relacionando esse indicador é relevante 

que no ano reduziremos 72 t de lixo comum destinados ao aterro. Outro resultado expressivo foi a Redução 

de custo para a empresa GRI com a destinação final, tendo em vista que a redução mensal atual é em média 

R$ 72%. Por fim, o resultado de maior relevância é o benefício social, porque esse material reciclável é 

utilizado para gerar renda para a instituição que tem por objetivo auxiliar jovens a recuperação e a inserção 

na sociedade, podendo assim fazer o bem para a região do Vale do Paraíba onde localiza-se a instituição. 

Conclusão: 

Conclui-se que a reciclagem no Brasil é incipiente, embora seja uma atividade fundamental e necessite de 

um aliciamento das prefeituras, para que se estabeleça em todos os municípios um programa de 

conscientização da população e posteriormente proceda a coleta seletiva. A reciclagem além de suavizar o 

acúmulo de rejeitos, também conserva a natureza do consumo de recursos naturais e não renováveis, 

podendo ainda evitar o envio de grandes quantidades para aterros sanitário. Em relação a madeira plástica, o 

produto evita o corte de árvores, preservando nossas florestas, a reutilização do plástico colabora com a 

preservação do solo e dos oceanos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA PROJETO SOCIALIZA SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAUDE) 

ENIC201711980 

 

ALAN RODRIGUES MENDES, GABRIEL CALÇA LOMBARDE, JOÃO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, 

LARA DOS REIS SILVA, ARIADYNE GUIMARÃES DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador(a): CARMEN SILVIA DE CAMPOS ALMEIDA VIEIRA 

 

Introdução: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está regulamentado na Lei Orgânica da Saúde 8080/90 que envolve todas 

as atividades de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade. Estabelece ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais e fundações, sendo que 

instituições privadas participam de forma complementar (Aguiar, 2011). Para a operacionalização do SUS 

se faz necessário que todos os cidadãos conheçam a sua legislação e mecanismos de serviços, para assegurar 

que o atendimento ocorra de forma universal, integral e com equidade. Para contribuir com a socialização 

do SUS, foi desenvolvido o presente trabalho que teve como intuito capacitar os discentes do primeiro 

semestre de Enfermagem de uma Universidade do Vale do Paraíba, com relação ao SUS em seu aspecto 

político e social, e sensibilizar funcionários e servidores desta Instituição sobre os princípios, o 

funcionamento e direitos e deveres dos usuários do SUS. 

Metodologia: 

Após capacitação dos discentes de Enfermagem sobre o SUS, os mesmos realizaram o planejamento da 

operacionalização do Projeto denominado Socializa SUS, juntamente com os responsáveis pela coordenação 

do Departamento de Medicina Ocupacional da Universidade de Taubaté -UNITAU. Posteriormente os 

alunos de enfermagem ficaram responsáveis em sensibilizar os servidores e funcionários terceirizados da 

UNITAU, que atuavam nos setores administrativos e assistencial. Foi utilizado como recurso 

ludopegagógico a técnica da “tempestade mental” que tinha como finalidade identificar o conhecimento da 

população sobre o SUS e posteriormente a abordagem expositiva dialogada, com a utilização de cartazes e 

folhetos educativos, previamente elaborados pelos alunos, que contemplava sobre os princípios mais 

relevantes, diretrizes, a rede de atendimento de saúde no município, os órgãos responsáveis pelo controle 

social e a cartilha do usuário do SUS. As atividades educativas foram desenvolvidas em oito dias, sendo que 

cada exposição durava em média uma hora. 

Resultado: 

Foram sensibilizados 330 funcionários e servidores em 23 abordagens educativas. Durante o 

desenvolvimento do processo educativo os discentes tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento 

sobre a legislação e funcionamento do SUS, bem como em aprimorar os conteúdos e a destreza no que tange 

ao processo ensino aprendizagem. Os profissionais participaram ativamente da abordagem educativa sobre o 

SUS, expondo os pontos positivos e negativos, vivenciados no atendimento à saúde. Informaram que os 

conteúdos apresentados contemplaram aspectos que desconheciam como a legislação do SUS, o 

funcionamento da rede de atenção no município, bem como sobre os mecanismos para exercer o controle e 

fiscalização das ações de saúde, por meio do Conselhos de Saúde, Conferencia de Saúde e outros órgãos 

responsáveis. Houve trocas de experiências entre alunos e funcionários, principalmente referente a 

importância de assegurar atendimento humanizado e com qualidade na rede do SUS. 

Conclusão: 

As propostas desenvolvidas no Projeto Socializa SUS foram alcançadas, visto que os alunos de enfermagem 

demonstraram maior domínio na realização das atividades de educação em saúde e melhor entendimento 

sobre as políticas de saúde que regulamentam o funcionamento do SUS. Para os funcionários da UNITAU, 

esclareceu dúvidas quanto a organização da rede de atenção, propiciou novas informações referente ao 

controle social do SUS, e subsidiou e estimulou na busca de mais informações sobre a legislação do Sistema 

de Saúde vigente no Brasil. 
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A REESTRUTURAÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO DE UBATUBA 

ENIC201712183 

 

CAIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 

Orientador(a): GERSON GERALDO MENDES FARIA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objeto de estudo a reestruturação da Feira do Artesanato de Ubatuba. Justifica-se e 

pela importância da feira para o turismo e para a preservação da cultura local. A proposta é realizar um 

estudo do histórico econômico da cidade e demonstrar a importância do turismo para o município. Em 

seguida propor uma alternativa para a atual estrutura da feira que atenda às necessidades de seus usuários e 

cumpra com a legislação do município. 

Metodologia: 

Visitar o local e entender sua importância para a cultura local. Utilizar de estudos de caso e visitas a projetos 

já consolidados para o embasamento teórico e da concepção da tenso-estrutura. Utilizar tenso-estruturas na 

concepção do projeto para facilitar o transporte eventual, pois com base no Plano Diretor de Ubatuba, há 

limitações em se edificar no local. 

Resultado: 

O produto final é o projeto arquitetônico e paisagístico realizado com base nos estudos realizados . É 

esperado que o projeto realizado revigore tanto a Feira do Artesanato de Ubatuba como o seu entorno. 

Assim somando mais interesse por parte dos turistas e incentivando a produção cultural da população local. 

Conclusão: 

É notório que a principal fonte de renda da cidade de Ubatuba é o turismo. A Feira do Artesanato tem um 

grande potencial nesse segmento, gerando renda e disseminando a cultura local. As soluções apresentadas 

por este trabalho demonstram as capacidades e potencialidades da Feira do Artesanato de Ubatuba. 
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ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E ALTERAÇÕES POSTURAIS DE CRIANÇAS DE SEIS MESES 

A DOIS ANOS DE PINDAMONHANGABA – SP. 

ENIC201712237 

 

MIRELLA THALISSA BUTTIGNON RANGEL, MILENA CRISTINA RIBEIRO, MARIA EDUARDA DA SILVA, 

JÉSSICA ALANA SOBRINHO MARTINS, CAROLAINE DIAS PEREIRA, BEATRIS DE CARVALHO 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

 

Introdução: 

A criança com desenvolvimento motor normal, saudável e sem disfunções ortopédicas, pratica suas reações 

naturais como rolar, arrastar, engatinhar, ajoelhar, andar e pegar objetos em tempo determinado. O atraso 

para a realização de cada etapa, respeitando um período de tolerância em média de dois meses, caracteriza o 

atraso motor. Este atraso pode ser resultado apenas da falta de estímulos, mas também pode significar a 

expressão de alguma patologia, muitas vezes ainda não diagnosticada. Neste sentido, o objetivo do presente 

estudo foi identificar o atraso no desenvolvimento motor e alterações posturais em crianças de seis meses a 

dois anos de idade e orientar os pais ou responsáveis quanto à conduta mais adequada para o problema em 

questão. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo com 46 crianças de ambos os sexos e com idade entre seis meses e dois 

anos, matriculadas no período vespertino de uma creche do município de Pindamonhangaba, São Paulo. A 

avaliação foi realizada por alunos do curso de Fisioterapia da Faculdade de Pindamonhangaba - Fundação 

Universitária Vida Cristã (FAPI/FUNVIC), como parte do conteúdo preconizado pela Atividade 

Complementar em Saúde Coletiva. Para tanto, os pesquisadores elaboraram um Roteiro para Coleta de 

Dados com os marcos do desenvolvimento motor segundo a idade, presença ou não de reflexos primitivos e 

patológicos e alterações posturais que poderiam ser encontradas na faixa etária avaliada. Todas as crianças 

foram avaliadas em dois momentos, inicialmente durante o ato de brincar, para observação das reações 

naturais como rolar, arrastar, engatinhar, ajoelhar, andar, pegar objetos e reações de proteção e equilíbrio. 

Posteriormente, após a retirada de roupas e sapatos (ficavam apenas com as roupas íntimas ou fralda), foram 

avaliadas as alterações posturais e os reflexos primitivos e patológicos. Participaram da pesquisa todas as 

crianças que tiveram o Termo de Autorização assinado pelos pais ou responsáveis e o período de coleta teve 

duração de quatro dias. Foram realizadas análises descritivas dos dados e elaborado um relatório com as 

informações mais relevantes da avaliação. Estes relatórios foram entregues para gestora da creche, que em 

reunião de pais repassou aos responsáveis das crianças que participaram do estudo. 

Resultado: 

Foram avaliadas 46 crianças, destas duas apresentaram atraso motor, oito alterações posturais marcantes e 

sete alterações posturais leves. As principais alterações posturais encontradas foram joelho valgo, tornozelo 

valgo e pé plano. Entre as crianças com alterações posturais marcantes, duas apresentavam potencial para 

uso de dispositivo ortopédico e 31 crianças não apresentavam atraso motor ou alterações. Todas as crianças 

identificadas com alterações posturais que apresentavam potencial para uso de dispositivo ortopédico e 

presença de reflexo primitivo foram encaminhadas para consulta com o pediatra da Unidade Básica de 

Saúde. 

Conclusão: 

Acredita-se que grande parte das alterações posturais encontradas venha da posição de sentar em “W”, que 

foi identificada em vários momentos durante avaliação e confirmada pelos professores responsáveis pelas 

crianças como a posição de predileção para sentar no chão. Estes dados reforçam que medidas preventivas 

simples como a orientação da criança na posição do sentar pode ser uma medida eficaz para se evitar o 

aparecimento de alterações posturais e futuras sequelas decorrentes deste quadro. 
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INDÚSTRIA 4.0 A QUARTA REVOLUÇÃO  INDUSTRIAL 

ENIC201712347 

 

TIAGO DE OLIVEIRA TELLES PINHEIRO, BRUNO ABRAHAME TOLEDO 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A nova era da industrialização, caracterizada pelas chamadas “fábricas inteligentes” é um ambiente de 

manufatura auto gerenciável totalmente conectado com a cadeia de fornecedores. 

A indústria 4.0 é fundamental para atender um consumidor com perfil exigente, único e principalmente 

conectado com as novas tecnologias que podem ser oferecidas nesta nova era da tecnologia; uma busca de 

um produto cada vez mais personalizado, diferenciado e com custos altamente competitivos. 

Na busca pela Indústria 4.0, um dos principais pilares é o desenvolvimento e implementação da Fábrica 

Digital na empresa. Antes de entrar para o processo produtivo, as empresas devem se preocupar em testar 

novos projetos e produtos em ambientes virtuais, através de softwares em três dimensões, sendo 

considerados modelos digitais. 

O conhecimento das necessidades dos clientes, a integração e participação dos trabalhadores, a 

competitividade e surgimento de novas empresas são alguns dos aspectos relevantes da nova era da 

Revolução Tecnológica. 

Metodologia: 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foram consultas a livros específicos de Revolução 

Tecnológica, documentos eletrônicos, artigos publicados e homepages. Este trabalho se enquadra em 

pesquisas bibliográficas e desenvolvimento de pesquisas com a finalidade de proporcionar informações 

sobre as mais diversificadas formas de tecnologias aplicadas em pequenas e grandes empresas e buscam 

aperfeiçoamento de suas habilidades e processos. 

Resultado: 

A Indústria 4.0 é uma revolução diferente de todas as outras em que a atual humanidade já vivenciou. Esta 

revolução permite que todos os seres humanos desfrute dos mais variados benefícios, desde a criação de 

novos produtos, personalização dedicada, informação digital como a internet das coisas e a sua velocidade. 

Conclusão: 

A Indústria 4.0 se baseia nas principais características da nova revolução tecnológica e destaca as diversas 

oportunidades que ela oferece. Esta nova Revolução não trata apenas de máquinas conectadas, mas também 

de novas descobertas simultâneas entre áreas como energia renovável à computação quântica como também  

no sequenciamento genético até a nanotecnologia. A Quarta Revolução Industrial é a fusão de todas as 

tecnologias existentes  e a interação dos domínios físicos, biológicos e digitais. 
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PARQUE URBANO:SISTEMA DE ÁREAS VERDES EM TREMEMBÉ-SP 

ENIC201712586 

 

BRUNA TURCI GUEDES 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem por finalidade trazer uma proposta de um sistema de áreas verdes introduzindo um 

parque urbano na cidade de Tremembé-SP. Proporcionando aos moradores e visitantes um local com 

variadas atividades, sendo elas voltadas para a cultura, lazer e esporte, com a justificativa de melhorar a 

condição dos espaços públicos, beneficiando a relação da população com o ambiente, dando significado a 

eles. O local escolhido envolve uma conexão de áreas verdes, valorizando córregos existentes no local e 

revitalizando o espaço que atualmente atua como o Horto municipal. Além de trazer o resgate da 

atratividade e lazer, a importância de inserir um parque no meio urbano traz uma melhor qualidade de vida e 

a conscientização das pessoas para a prática da educação ambiental, valorizando a natureza, os rios e a 

paisagem. 

Metodologia: 

Para a elaboração deste trabalho, foram necessários diversos procedimentos metodológicos para o 

entendimento e compreensão da cidade, tais como a percepção da qualidade dos espaços públicos e da sua 

relação com os moradores; elaboração de um questionário visando o ponto de vista da população que utiliza 

ou não esses espaços; análise e caracterização da área envolvendo seu entorno, desenvolvidos através de 

levantamento fotográficos feitos no local e documentos e mapas retirados da prefeitura. A partir disso, foram 

feitas análises bibliográficas, visita técnica e estudos de caso de diferentes parques a fim de obter uma 

melhor compreensão dos assuntos que envolvem o tema. 

Resultado: 

Como resultado do estudo foram desenvolvidas diretrizes para a elaboração do projeto, sendo elas: a 

valorização e preservação da vegetação ripária, reconexão do córrego com a cidade, preservação da cultura 

local, incentivo do uso ativo do espaço, valorização dos pontos visuais paisagísticos, promoção de eventos e 

atividades que estimulem o convívio da população e melhoramento das vias e calçadas que envolvem o 

projeto. 

Conclusão: 

A conclusão desse estudo aponta para uma solução das questões de conscientização ambiental, podendo ser 

unido à experiência de viver numa cidade com mais natureza, valor cultural e sabendo aproveitar as horas 

de lazer. De uma maneira geral pode-se dizer que o estudo aponta para melhorias na qualidade da vida dos 

moradores, podendo até trazer mais turismo para a cidade, já que não existe um parque urbano com essas 

características nas cidades vizinhas. 
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SHANTI BAVAN – A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. 

ENIC201712716 

 

THAIS GROSS FLORIO DE OLIVEIRA, THAIS MARQUES DA SILVA, TAÍS DOS SANTOS, CARLA GABRIELE 

PRUDENTE DA SILVA, ERICA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA ASSIS, JORGE WILSON DA SILVA 

Orientador(a): MELISSA PAULA SAMPAIO MAIA 

 

Introdução: 

Shanti Bavan é um colégio interno na Índia que desafia as constantes violações de Direitos Humanos 

recorrentes no país, oferecendo gratuitamente 17 anos de intensa intervenção educacional (desde o primeiro 

dia na escola até seu primeiro dia de trabalho) na vida de crianças pertencentes ao grupo social dos Dalits 

(Intocáveis), provenientes de cenários de extrema pobreza 

Poucas pessoas no mundo estão expostas às maiores mazelas da humanidade, como desprezo, abuso, 

discriminação e pobreza, como os 300 milhões de Dalits que vivem atualmente neste, que é um dos países 

mais populosos, em pleno desenvolvimento, no mundo. 

A escola ajuda a construir e nutrir senso de dignidade e autoestima nessas crianças. Ensinam a ter grandes 

aspirações para o futuro, preparando-as para a vida ensinando princípios, valores e educando-as para serem 

independentes, bem-sucedidas, orgulhosos e bons seres humanos, que serão capazes de cuidar de suas 

famílias, comunidades e ajudar os mais necessitados 

Metodologia: 

Para garantir seus objetivos, trabalham com três conceitos importantes: identidade (castas não são 

importantes, sua atitude e conduta perante o mundo sim), inclusão (a escola é um lar e uma família para 

essas crianças, passam a ter senso de pertença), justiça (regras transparentes e iguais, todas as crianças são 

tratadas da mesma maneira). 

Todos os anos 24 novas crianças com 4 anos de idade entram na instituição, onde permanecerão por até 17 

anos, sob sua responsabilidade e com todos os custos financiados pela instituição, quando conseguem um 

trabalho, após sua graduação universitária. 

Os requisitos para ingressar na instituição são: A criança deve ser um(a) Dalit; Sua família deve ganhar até 

US$ 2 por dia; Apenas uma criança por família é aceita no programa. 

Programa de Educação global. São ensinadas matemática, inglês, ciências, linguagem escrita, legislação, 

artes e entre outras disciplinas. 

Se não obtiverem êxito nos estudos, as crianças deixam a escola e dão lugar à outras candidatas. 

Oportunidades de recuperação de desempenho são oferecidas através de aulas de reforço e até mesmo 

repetência de um ano escolar. 

São 13 professores e 16 monitores fixos, além dos 600 voluntários que já passaram pela instituição. 

O custo diário de uma criança é de US$ 4. Os recursos são captados através de parcerias e doações pessoais 

ou corporativas. 

As crianças aprendem a respeitar seu ambiente familiar de origem. Duas vezes por ano voltam para a casa, 

durante as férias. Este contato com a realidade fora da escola é importantíssimo para alimentar o desejo de 

mudá-la. 

20 anos de experiência com um modelo provado como de sucesso. Crianças com senso de gratidão e 

vontade de retribuir para o mundo pela oportunidade que lhes foi oferecida. 

Resultado: 

Shanti Bavan garante, através da educação, moradia, alimentação, vestimentas, saúde, comunidade, 

liderança, valores e conhecimento. Essa combinação resulta na garantia dos Direitos Humanos e em 

transformação social com efeito multiplicador. 

Previne que suas crianças sejam expostas à abusos domésticos, violência física e sexual, discriminação, 

sexismo, alcoolismo, desnutrição, falta de infraestrutura básica, altos índices de suicídio nas famílias, 

enormes dívidas geracionais, doenças mentais, falta de acesso aos sistemas de saúde, falta de segurança,  
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falta de ídolos ou bons exemplos nos quais se espelhar, falta de sistemas de suporte, falta de mentores, falta 

de redes de relacionamentos, falta de dignidade, falta de acesso à educação e nenhuma esperança, aspectos 

estes comuns nas regiões e comunidades onde vivem. 

A escola em seu primeiro ano de funcionamento acolheu 48 crianças e desde então, duas décadas depois, 

conta com 300 crianças na escola, 50 cursando faculdade e 50 já graduados e atualmente trabalhando. 

Conclusão: 

O Objetivo de uma organização educacional sem fins lucrativos não deveria ser uma educação de 

excelência, mas sim, através desta, criar seres humanos com confiança em si mesmo, dignidade, orgulho, 

sucesso e dispostos a ajudar ao próximo e com isso quebrar o ciclo de pobreza, de violações dos Direitos 

Humanos e como resultado provocar transformações positivas reais e duradouras. 

A educação de uma criança tem o poder de impactar 100 outras pessoas que compartilham das mesmas 

condições. 

Shanti Bavan deve servir de inspiração para projetos que utilizem a Educação como instrumento de garantia 

dos Direitos Humanos e Transformação Social. 
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LAS SOLDADERAS: A MULHER MEXICANA NA REVOLUÇÃO DE 1910 

ENIC201712740 

 

THAYZ DA SILVA CAMARGO, GUILHERME GALDINO DA SILVA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

A Revolução Mexicana de 1910 foi a primeira grande revolta popular do século XX e sua importância dá-se 

pelo fato de ter sido a última das revoluções burguesas e a primeira das revoluções proletárias, exaltando a 

luta das classes populares contra a desigualdade e injustiça social institucionalizadas na sociedade e nas 

relações de trabalho. A oposição ao ditador Porfírio Diaz, a luta armada, uma nova Constituição, a criação 

de um partido político proletário foram essenciais para a ascensão trabalhadora no México. Essencial 

também foi a participação da mulher na Revolução. Campesinas, indígenas, mestiças e algumas mulheres 

das camadas mais altas foram responsáveis por auxiliar as tropas, fazer o trabalho doméstico nos campos de 

batalha e algumas – as soldaderas – pegaram em armas para lutar ao lado dos homens pelas mudanças que 

objetivavam. 

Metodologia: 

Consultando autoras como Tosi (2016), Salas (2003) e Prado (1999), fizemos o levantamento bibliográfico 

para reunir informações históricas, dados estatísticos e relatos sobre as mulheres que saíram de casa – onde 

a sociedade queria e esperava que elas permanecessem, de acordo com Tosi (2016) – para pegar em armas, 

deixando para trás seus papéis tradicionais. Organizamos o presente estudo inicialmente com a história da 

Revolução Mexicana: motivos, contexto sóciohistórico e problemáticas do movimento; em segundo lugar, 

situamos a mulher mexicana na luta: quem foram as mulheres, suas subdivisões, suas funções, o que 

enfrentaram; e, finalmente foi realizada a problematização da imagem da mulher na Revolução de 1910 que 

veicula na mídia e que ganhou o senso comum, pois, ao contrário dos fatos, as mulheres revolucionárias 

mexicanas foram “transformadas em modelos de esposa e mãe, glorificadas por todas as virtudes cristãs 

intimamente trançadas com as virtudes patrióticas” (PRADO, 1999), contrariando a imagem empoderada 

que elas construíram durante os anos de batalha. 

Resultado: 

De acordo com o material consultado, considera-se como resultado da pesquisa a desmitificação da mulher 

na Revolução Mexicana: mais do que um auxílio para o trabalho doméstico no campo de batalha, as 

soldaderas pegaram em armas e lutaram por seus ideais. A importância da mulher na Revolução se dá por 

acompanhar e participar militarmente dos exércitos de uma revolução de interesse internacional. As 

mulheres estavam na batalha em nome do governo federal ou em oposição à ditadura, ambos os motivos 

quebram a imagem de subordinação e fragilidade que a mulher possuía até então. Embora houvesse 

mulheres de classes diferentes, todas saíram de suas cozinhas para ocupar posições na vida pública e 

política. Segundo Tosi (2016), além de denunciar opressão, abastecer suprimentos e armas, as que 

participaram da luta armada representaram muito bem as coronelas do exército zapatista. Temos como 

grandes exemplos Petra Herrera, Margarita Neri e Dolores Jiménez y Muro. 

Conclusão: 

Conclui-se que não é possível compreender a Revolução Mexicana sem que a participação das mulheres 

seja inserida no cenário, em suas diversas atuações. Segundo Tosi (2016), algumas mulheres lutaram pela 

reforma agrária; jovens foram forçadas a acompanhar seus pais, tornando-se soldaderas, e mulheres mais 

velhas buscavam vingança pela morte de parentes. Embora, possa ser argumentado que haja uma figura 

masculina por trás de várias motivações, é fundamental pensar que a mulher criou consciência de sua força 

e poder, ignorando o esteriótipo de sexo frágil, entendendo que o lugar dela é onde julgar necessário e seu 

desejo de mudança a levar. 
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EXERCÍCIO RESISTIDO EM MULHERES PÓS-MENOPAUSA COM SÍNDROME METABÓLICA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201712932 

 

LARISSA CAMARGO COELHO, ROSANA CESAR CORRÊA, VÂNIA DA SILVA MELLO, VANIA CRISTINA DOS 

REIS MIRANDA, WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO 

 

Introdução: 

A síndrome metabólica é o conjunto de alterações no metabolismo que gera disfunções nos níveis lipídicos e 

glicêmicos podendo levar a cardiopatias relacionadas à deposição central de gordura e a resistência à 

insulina, tais como: diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e dislipidemia. A menopausa 

acontece em mulheres na faixa dos 50 anos e é caracterizada pelo fim ou diminuição na secreção do 

hormônio estrogênio, culminando em perdas generalizadas em toda estrutura feminina.  Uma menor 

ingestão calórica e um maior gasto energético são duas medidas fundamentais na composição desse 

processo e neste contexto o exercício físico é o fator mais importante no gasto energético diário e na 

manutenção do equilíbrio dos índices plasmáticos. São objetivos do presente estudo, verificar os principais 

benefícios, indicações e efeitos fisiológicos do exercício resistido como ferramenta não farmacológica na 

prevenção e ou tratamento de mulheres pós-menopausa com síndrome metabólica. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram utilizados artigos científicos em português e 

inglês de revistas indexadas nos bancos de dados Bireme e Pubmed, nas bases de dados Medline, Scielo, 

Lilacs e PEDRo, publicados entre os anos de 2002 à 2017. A busca pelos artigos utilizados no respectivo 

estudo ocorreu no período de agosto de 2016 a julho de 2017.Para a construção do trabalho foram incluídos 

estudos que estivessem disponíveis na íntegra, a população-alvo da pesquisa fosse composta por 

mulherespós-menopausa e portadoras de síndrome metabólica, e os que incluíam exercícios resistidos junto 

ao programa de tratamento. Foram exclusos aqueles estudos que não estavam disponíveis na íntegra; que 

não incluíam os exercícios resistidos junto do programa de tratamento; e ainda os que não possuíam a 

população-alvo da pesquisa composta somente por mulheres pós-menopausa com síndrome metabólica. 

Resultado: 

O exercício resistido melhora o condicionamento físico, mantém a massa magra, aumenta a força e a taxa 

metabólica em repouso, além de favorecer a demanda de energia e promover a melhora na densidade 

mineral óssea; por isso tem sido destacado como o responsável na qualidade de vida em mulheres pós-

menopausa. Com base no levantamento a respeito de protocolos propostos com treinamento de força para 

finalidade clínica é possível identificar certa paridade entre eles, os quais incluem em média oito a dez 

exercícios para os principais grupos musculares de membros superiores e inferiores, com três séries de dez a 

doze repetições. A carga inicial pode ser ajustada para realizar o número desejado de repetições. A fadiga é 

evitada por gerar lesão muscular. Para tanto, o intervalo entre as séries deve ser adequado para permitir uma 

correta recuperação. 

Conclusão: 

O conceito da síndrome metabólica, que já é um problema de saúde pública, e suas consequências na 

qualidade cardiovascular em mulheres com hipoestrogenismo favoreceu o desenvolvimento de diversos 

estudos acerca desta condição. Neste cenário ficou evidente tratar-se de uma ocorrência que pode ser evitada 

e ou melhorada a partir da mudança de hábitos cotidianos de vida. O exercício resistido apresentou 

resultados mensuráveis e comprovados em todas as condicionantes tanto da síndrome metabólica quanto nos 

efeitos da falência ovariana, devendo, portanto, ser incorporado no contexto geral de tratamento dessas 

pacientes. 
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A PERCEPÇÃO DAS FAMÍLIAS ACERCA DA CRIMINALIZAÇÃO DE FILHOS VITIMIZADOS PELO 

ESTADO 

ENIC201713112 

 

ANESKA DE SOUZA SILVA 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

A pesquisa objetivou compreender a percepção das famílias acerca da criminalização de filhos vitimizados 

pelo Estado. A escolha desta temática deveu-se pelos fatos ocorridos, nos últimos 10 anos Brasil os quais 

causaram revolta à população negra e que nos fez perguntar sobre as motivações de tantos casos de 

violência contra a juventude negra e, principalmente, com a juventude negra moradora das periferias das 

grandes cidades. O objetivo geral foi compreender a percepção das famílias acerca da criminalização de 

filhos vitimizados pelo Estado e os objetivos específicos verificar a que as famílias atribuem a vitimização 

de seus filhos; conhecer as histórias dessas famílias e identificar a percepção das famílias acerca do racismo. 

Metodologia: 

Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa com o uso da Metodologia da História Oral. A História 

Oral é um método de pesquisa que consiste em entrevistas gravadas com pessoas sobre suas vivencias 

passadas e presentes, essas que se expressam no coletivo. Na Historia Oral de acordo com Martinelli (2012), 

não é relevante o numero de sujeitos que prestam a informação, mas o significado que esses sujeitos 

atribuem ao tema pesquisado (MARTINELLI, 2012). O instrumento da pesquisa foi à entrevista guiada por 

um roteiro e foram entrevistadas 03 representantes de famílias que tiveram entes vitimizados pela violência 

do Estado. A analise da pesquisa foi ainda que parcialmente realizada por meio da triangulação, consiste em 

um processo interpretativo mediante “uma valorização fenomênica e técnica dos dados primários, em si 

mesmo e a exaustão (BRISOLA; MARCONDES, 2014 p.204). Após ha um segundo processo interpretativo 

que deve –se realizar uma “analise contextualizada e triangulada dos dados”, objetivando “ a reconstrução 

teórica da realidade”.(GOMES et al. , 2010, p. 199 apud BRISOLA; MARCONDES, 2014, p.205). 

Resultado: 

A partir da análise das narrativas das mães de jovens vitimizados pelo Estado na cidade do Rio de Janeiro é 

possível afirmar que de fato existe um componente racial claro, ou seja, todos os jovens vitimizados eram 

negros, conforme apontam também os dados da Anistia Internacional (2015) em 2012 foram 56 mil pessoas 

mortas, destas 50% tinham entre 15 a 29 anos e 77% eram negros. Uma segunda leitura acerca das 

narrativas expõe que a violência policial foi praticada e argumentada como “auto de resistência”, elemento 

que explicita a criminalização de jovens pobres e negros, moradores das favelas 

Conclusão: 

Os familiares entrevistados compreendem que os seus entes familiares foram vitimizados pelo Estado e que 

este é omisso quanto aos procedimentos de auto de resistência praticados pelos policiais.  Compreendem 

ainda que essa questão tem um claro recorte de raça e de classe. 
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IMPACTO DO CUSTO DO TRANSPORTE NA FORMAÇÃO DE PREÇO 

ENIC201713132 

 

JAINE DAMARIS RIBEIRO DA SILVA, NICOLE BARBARINI MARTINS 

Orientador(a): QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

Com o fenômeno da globalização, a competitividade entre as empresas aumentou, fazendo com que elas 

busquem alternativas para se destacar frente aos seus clientes. Um dos elementos que podem aumentar o 

potencial da organização comparado aos concorrentes é o transporte do produto, sendo que dentro dessa 

variável encontram-se os fatores de qualidade, custos e tempo de transporte da carga até o consumidor final, 

tornando-se um diferencial no processo decisório de compra. Esta pesquisa tem como objetivo principal a 

demonstração de um estudo de como o custo do transporte tem impacto sobre o preço de venda de um 

produto. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas em livros sobre contabilidade, 

transporte de cargas, logística empresarial e custos logísticos; também foram realizadas pesquisas web 

gráficas sobre a estrutura logística brasileira (com levantamento de dados de dados sobre portos, aeroportos, 

rodovias e ferrovias), taxas cobradas sobre cada modal de transporte, métodos de custeio e custos de 

transportes. Também foi realizado um estudo de caso para ilustrar o transporte de produtos, através de 

alguns modais de transporte. 

Resultado: 

Em 2015, os custos logísticos correspondiam a 12,7% do PIB (Produto Interno Bruto), sendo que o 

transporte corresponde a 6,8%, o estoque 4,5%, a armazenagem 0,9% e os custos administrativos 

correspondem a 0,5%. Foi realizada uma pesquisa acerca do consumo do custo logístico sobre a receita de 

algumas empresas, o resultado foi de 11,7%. No caso da soja no Paraná, estudos realizados pelo Projeto 

Benin, apontaram que a logística representa 17,7% do custo da soja no Paraná, incluindo o transporte 

(8,76%), armazenagem (6,38%) e despesas portuárias (2,58%). 

Conclusão: 

Conclui-se que o Brasil possui elevados custos logísticos se comparados a outros países. O país poderia 

investir mais em transportes nos modais ferroviários e aquaviário, que apresentam custos mais baixos em 

relação ao rodoviário e o aéreo, que são os mais utilizados. Por conta disso apresentam custos mais elevados 

e consequentemente, preço de venda elevado. 
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TURBINA FRANCIS: ESTUDO DE CASO DE MELHORIA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA CAIXA 

ESPIRAL 

ENIC201713195 

 

SUELEM APARECIDA DE OLIVEIRA CURSINO DOS SANTOS, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

As turbinas hidráulicas são máquinas que transformam a energia potencial das águas em energia mecânica, sendo 

definidas e fabricadas de acordo com as necessidades e as especificações para as quais foram projetadas. São 

diversos os modelos de turbinas utilizados no mundo, destacando-se, entre eles, a turbina Francis. Devido ao 

aumento no número de fabricantes e a concorrência com o mercado globalizado, é possível observar um aumento 

considerável na busca por melhorias nos processos de fabricação, sendo assim, o objetivo principal é apresentar 

um estudo de caso onde foi implementada uma melhoria no processo de fabricação de um componente da turbina 

Francis, simplificando e otimizando o método de trabalho com obtenção de um ganho significativo nas horas de 

processo da fabricação da caixa espiral: um equipamento que tem o formato de um caracol e a função de 

distribuir a água igualmente na turbina. 

Metodologia: 

Quanto à sua abordagem, este trabalho apresenta uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa, onde os dados 

foram coletados durante o processo, para então serem analisados. Do ponto de vista de seus objetivos, trata-se de 

uma pesquisa exploratória, onde buscou-se explorar o problema então apresentado, na busca por ideias e 

hipóteses que possam possibilitar um estudo ainda mais detalhado sobre o tema. E o procedimento técnico 

utilizado foi um estudo de caso único, realizado para esclarecer decisões que foram tomadas durante um 

processo de fabricação e apresentar os resultados obtidos em termos de “savings” de horas-homem. Para 

validação do processo foram realizadas, após a calandragem, em média, 88 medições equidistantes em todo o 

perímetro da virola seis, uma peça cujo diâmetro é de cerca de 4m, conforme ilustrado à Tabela 1 na Figura 1, 

com a mesma posicionada sobre base plana, para verificar se os raios de entrada e saída atendem as 

especificações do projeto, o qual exigia uma variação de raio individual de +-15 mm e raio médio +-5 mm. Após 

a validação, foi criada uma tabela com definição de métodos de medições de controle em calandra (cordas para 

perímetro e cordas para diagonais), utilizando trena e esquadro de raio, com tolerância de +-7 mm, que 

asseguram os requisitos dimensionais do projeto, gerando assim o protocolo de controle e registro das 

dimensões, conforme Figura 2, especificadas para cada virola que compõem o equipamento, apresentadas sobre 

base plana. 

Resultado: 

A melhoria implementada no processo de fabricação da caixa espiral permitiu, após as medições, que as 32 

virolas que integram este componente não fossem mais pré-montadas em fábrica, reduzindo o tempo de 

produção. No processo antigo eram gastas 100 horas por virola, totalizando 3.200 horas destinadas a pré-

montagem, realizada por três operadores, totalizando um custo de R$ 565.120,00. Após a melhoria, eliminou-se 

a pré-montagem e passou-se a gastar 13,5 horas por virola, totalizando 624 horas destinadas apenas ao controle 

dimensional, o qual passou a ser realizado somente por dois operadores, com um custo de R$ 110.198,40. Foi 

registrado um ganho de aproximadamente 80,5% em horas x custos de produção, uma economia de R$ 

454.921,60 por máquina. A melhoria foi replicada para as quatro máquinas fabricadas posteriormente à esta, o 

que gerou um ganho total de R$ 1.819.686,40, reduzindo o tempo de fabricação das mesmas de 24 meses, para 

10 meses. 

Conclusão: 

Conclui-se que a tomada de decisão correta pode atender um objetivo de grande importância, como 

produtividade x custos, em um processo de fabricação. A definição do Plano de Ação baseou-se em análises 

qualitativas e quantitativas no atendimento das metas, contemplando assim a melhoria na conformação das 

virolas da caixa espiral. Além de significativa redução do lead time, um dos impactos mais importantes 

observados foi a mudança do fluxo do processo após a implementação das mudanças operacionais, onde não há 

mais a necessidade de montagem e calibragem do conjunto sobre o traçado feito no piso do setor de caldeiraria. 
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CAPTAÇÃO DE LEITE PELA COMEVAP NOS ANOS DE 2014/2015/2016 
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ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o processo de captação 

de leite da Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba (COMEVAP) durante os anos de 2014, 2015 

e 2016. 

Metodologia: 

Para a pesquisa foram coletadas informações durante três anos (2014, 2015 e 2016) sobre o volume de leite 

captado e o número de cooperados incluídos na COMEVAP. Os dados foram coletados na COMEVAP pelo 

grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do observatório local. As informações foram 

organizadas em planilha eletrônica para a geração de médias. 

Resultado: 

Observou-se durante o ano de 2014 uma variação no número de municípios participantes, iniciando com 11 

e finalizando com 13 em 2014, estabilizando em 12 no ano de 2015 e aumentando para 15 ao final de 2016. 

Houve uma diminuição no número de cooperados entre 2014 e 2015, passando de 489 para 466, porém 

voltando a subir em 2016, fechando o último ano com 480 cooperados. A captação diária de leite pela 

cooperativa reduziu de 131.347 L em 2014 para 125.037 L em 2015, e para 119.064 L em 2016, ou seja, 

4,8% de queda ao ano. 

Conclusão: 

Embora três novos municípios tenham aderido à COMEVAP em 2016, a quantidade de novos cooperados 

não foi o bastante para atingir o efetivo de 2014. Observou-se que em 2015 a queda na captação foi 

diretamente proporcional à saída de cooperados, mas que em 2016, apesar do aumento no número de 

cooperados, a queda na captação persistiu na mesma taxa de 2014-2015, indicando que o volume de leite 

coletado dos cooperados vem diminuindo. Esse quadro pode vir a significar escassez no leite disponível 

para suprir a demanda da crescente população dos municípios consumidores dentro da área de abrangência 

da COMEVAP. 
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PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA PARA AS ÁREAS HISTÓRICAS DO SÍTIO DO PICA-PAU 

AMARELO: ESTUDO NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP 
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Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O presente estudo teve por objetivo identificar as áreas degradadas ligadas à história de Monteiro Lobato e 

os espaços fictício (imaginário) do Sítio do Pica Pau Amarelo, com o objetivo de elaborar um circuito 

turístico-cultural interligando as áreas relacionadas ao tema. A área de estudo está situada no município de 

Taubaté, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVP), estado de São Paulo. 

Metodologia: 

A pesquisa desenvolveu-se através de levantamentos, analises, mapeamentos turísticos, caracterização do 

tema de requalificação urbana e circuitos turísticos-culturais, com seus conceitos e definições, estudos de 

caso, projeto preliminar contendo diretrizes, programa de necessidades, fluxogramas, planos de massas. Este 

estudo visa contribuir para a crescente demanda turística e cultural do município de Taubaté/SP. 

Resultado: 

A proposta de implantação de um circuito turístico-cultural no município de Taubaté/SP tem como 

objetivos: identificar as áreas deterioradas ligadas à história de Monteiro Lobato e os espaços fictícios 

(imaginário) do Sítio do Pica Pau Amarelo, com o objetivo de elaborar um circuito turístico-cultural sobre o 

tema. Foi realizado o mapeamento de uso do solo e ocupação na abrangência da área de estudo, para 

entender como a área está inserida. Visto que a predominância é de áreas residenciais. Também foi realizado 

uma análise das atividades existentes nos espaços de cada área trabalhada, permitindo visualizar as 

infraestruturas em relação a área trabalhada. 

Conclusão: 

O projeto do circuito turístico entre as áreas relacionadas a obra do Monteiro Lobato, será esperada uma 

solução para a ampla quantidade de público que visita apenas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, criando novos 

destinos turísticos na cidade de Taubaté, aumentando o fluxo e a permanência do turista, gerando renda e 

empregos (direto/indiretos), resgatando, valorizando e preservando os patrimônios históricos, culturais e 

naturais, desenvolvimento da infraestrutura turística para os circuitos com melhorias nos atrativos, 

transporte, alimentação, serviços turísticos, comercialização e gestão. 
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ATUALIZANDO AS CONEXÕES REFERENTES A MODIFICAÇÃO DO VO2MAX EM ATLETAS IDOSOS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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Orientador(a): LILIANE DE FARIA MARCON 

 

Introdução: 

O VO2max corresponde à taxa de oxigênio máxima necessária para o corpo se manter durante uma 

atividade física exaustiva. Segundo Costa et al, 2007, o método de avaliação mais fidedigno é o teste 

ergoespirométrico. Existem fatores determinantes para o valor predito de VO2MAX, como o sexo e idade. 

O sexo, até a puberdade os valores não apresentam diferenças, porém na idade adulta, os valores de 

VO2MAX nas mulheres alcançam cerca de 70 a 75% dos valores encontrado nos homens. (ACSM, 2000). 

Em relação à idade, os indivíduos não treinados apresentam diminuição de 9 a 12% por década com cerca 

de 70% de diminuição aos 65 anos. Contudo, em indivíduos treinados, esses valores tem uma queda de 5 a 

5,5%. (Raso et al 2013). O objetivo desse trabalho foi verificar as principais conexões atuais relacionadas a 

modificação do comportamento do VO2MAX em atletas idosos. 

Metodologia: 

Foram definidas as palavras-chave: atleta idoso e VO2MAX. Para a busca nas bases de dados EBSCO e 

Pubmed, com período de publicação de Abril 2011 a Outubro 2016. Os artigos foram selecionados por dois 

pesquisadores, onde os critérios de inclusão foram: artigos em inglês, artigos na íntegra, ensaio clinico 

randomizado, análise VO2MAX através de ergoespirometria dentro do período determinado. Dois revisores 

independentes realizaram a pesquisa a partir do título e resumo, e excluíram àqueles que não 

corresponderam aos critérios de inclusão. Artigos duplicados foram excluídos. Um terceiro revisor foi 

questionado. Ao todo, 22 artigos foram encontrados, 16 artigos foram imediatamente excluídos e, num 

segundo filtro, 2 artigos não apresentavam os critérios específicos de inclusão, restando 4 artigos. Cada 

artigo selecionado foi pontuado utilizando-se a escala PEDro. Os critérios avaliados foram: 1)elegibilidade, 

2)distribuição aleatória dos sujeitos, 3)alocação secreta dos sujeitos, 4)grupos similares na linha de base, 

5)cegamento dos sujeitos, 6)cegamento dos terapeutas, 7)cegamento dos avaliadores, 8)mensuração de pelo 

menos um resultado-chave foi obtida em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos, 

9)todos os sujeitos receberam tratamento ou a condição controle conforme a alocação, 10)análise estatística 

intergrupos e 11)medidas de precisão como de variabilidade. Pontuações menores que cinco (<5) são 

avaliadas como baixa qualidade e pontuações iguais ou maiores a cinco (?5), alta qualidade. Para a análise 

da força da evidência científica dos artigos foram utilizados os critérios sugeridos por Cruz-Ferreira et al 

(2011): forte evidência quando ao menos dois estudos de alta qualidade (PEDro ? 5) atestam o resultado, 

evidência moderada quando um estudo de alta qualidade e um ou vários de baixa qualidade (PEDro <5) ou 

evidência limitada quando apenas um estudo de alta qualidade ou vários de baixa qualidade atesta o 

resultado. 

Resultado: 

Foram encontrados 22 artigos sendo que, 18 não apresentavam os critérios específicos de inclusão, restando 

4 artigos sendo 3 de alta qualidade. Hayes et al (2013) estudou a relação da testosterona com o VO2max. 

Østhus et al (2012), avaliou a medida do telômero através da biopsia muscular, e sua relação com o 

VO2max. Randers et al (2014) analisou FC repouso, PAM, glicose e VO2max em atletas idosos de 

diferentes modalidades. Kusy et al (2014) avaliou IMC, VO2max, massa corporal e hemoglobina em atletas 

velocistas. 

Conclusão: 

Como o comportamento do VO2max em atletas idosos já estão bem estabelecidos, as publicações atuais 

estão trabalhando com uma grande heterogeneidade de assunto correlacionados. Entretanto, ainda não há 

números suficientes de estudos sobre esses temas, sendo necessárias mais pesquisas nessa área. 



  

104 

 

DESENVOLVIMENTO DE BANCADA PROTÓTIPO DE ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

DO DESEMPENHO DO GRUPO MOTOPROPULSOR DE AERONAVES RÁDIO CONTROLADAS 

ENIC201714018 
 

FABERSON CHAPLIN CESTARI 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 
 

Introdução: 

Este trabalho apresenta a construção de um protótipo de bancada de ensaios de conjunto motopropulsor, 

apresentando os fatores que geraram a necessidade da existência da mesma, também será demonstrada a 

modelagem tridimensional montada em software tipo CAD  da estrutura da bancada, dentre estes dois itens 

será incluído as dimensões dos materiais que compõem a estrutura, a metodologia de construção e os 

equipamentos que foram selecionados para a aquisição de dados. Para melhor apresentar o objetivo que fora 

almejado no início da construção desta bancada os resultados obtidos durante um ensaio de validação da 

mesma será demonstrado, desta forma condizendo que o aparato instrumental, selecionados para o ensaio, 

foi adequado ao que foi proposto na construção deste protótipo. 

Metodologia: 

Para que a escolha do material de construção fosse feita e aquisição dos mesmos, antes um desenho 

tridimensional da bancada foi construído no software CATIA V5R21®, finalizando com a impressão de 

planta baixa do projeto, assim com todas as dimensões do material estabelecidas para barras de aço 

retangular 50x31mm e 30x20mm ambas com 1mm de espessura, incluindo também a escolha dos parafusos 

tipo M5 e M6 chave allen e ¾ cabeça redonda, porcas auto-travante e simples, arruelas, rebites, eixos de aço 

16mm de diâmetro, rolamentos tipo pillow-block, chapas de alumínio xadrez com 2,5mm de espessura, 

mancais para os eixos, nivelador da bancada, berço para motor 61, tanque de combustível 4 OZ, 

equipamentos eletrônicos e os locais onde as soldas tipo Mig e Mag deveriam ser feitas.  Como se trata de 

um protótipo os matérias escolhidos foram comerciais, ou seja, suas dimensões e características estruturais 

eram pré-estabelecidas, incluindo neste mesmo fator aos demais itens. As soldas foram realizadas no 

laboratório de soldagem da Universidade de Taubaté e os demais itens foram adquiridos conforme 

necessidade. Tendo como pré-requisitos o sistema propulsivo da aeronave do projeto aerodesign, foi 

desenvolvido todo aparato experimental de modo que acomodasse, de maneira segura, os componentes 

necessários para a realização dos ensaios como: motor de combustão interna, tanque de combustível, 

sistema eletrônico como receptor e transmissor de 2,4GHz, bateria 4,8V, micro servo 9g com torque de 

1.5kg, balança de 25kg para a medição da força propulsiva, tacômetro POL-19 para a medição da rotação do 

motor. Com a bancada finalizada foi realizado uma bateria de testes para a validação do aparato 

experimental. Com o ensaio foi possível avaliar a força propulsiva do conjunto motopropulsor em função da 

rotação do motor assim como a funcionalidade da bancada e todo sistema desenvolvido. 

Resultado: 

A esquerda da imagem que segue está à vista isométrica da bancada feita em CATIA V5R21®, e a direita a 

bancada já montada.Toda a montagem e teste foram realizados na dependência da Universidade de Taubaté. 

Os dados adquiridos no ensaio de validação para a bancada com a hélice 12,25x3,75 APC acoplada ao 

motor OS 61FX, estão representados no gráfico abaixo. Após o ensaio foi possível avaliar a força propulsiva 

do conjunto motopropulsor em função da rotação do motor assim como a funcionalidade da bancada e todo 

sistema desenvolvido. 

Conclusão: 

A construção do protótipo desenvolvido para a realização de ensaio se demonstrou adequado ao objetivo 

proposto, observando os fatores que geraram a existência do mesmo era a necessidade de um método 

experimental para realizar ensaios em grupo motopropulsor para o projeto aerodesign, o que traz 

confiabilidade na escolha do mesmo, quando comparado a dados analíticos. Deve se mencionar que o teste 

experimental enriquece o projeto, o que proporcionando ao aluno experiência no desenvolvimento de um 

projeto de engenharia. Para finalizar todo aparato experimental encontra-se pronto para a realização de 

ensaios e utilização em sala de aula para disciplinas correlatas. 
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O LUTO INFANTIL E A JORNADA DO PIRATA DA ARMADURA DE PEDRA: UM ESTUDO CLÍNICO A 

PARTIR DO PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO 
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Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. No 

âmbito infantil, propõe-se a compreender determinado fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou 

responsáveis. Utilizam-se procedimentos de entrevista inicial com os pais, anamnese, testes psicológicos, 

observação lúdica, técnicas expressivas plásticas e corporais (ANCONA-LOPES, 2013). Segundo o 

Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma linguagem própria e são fontes inesgotáveis de 

conteúdos, que podem ser objetivados por meio das expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Esses 

conteúdos dão forma aos arquétipos, imagens primordiais, armazenadas no inconsciente coletivo com a 

possibilidade de vir a ser. Entre os arquétipos, tem-se o da ‘mãe terrível’, um monstro que absorve a criança 

sugando-a novamente depois de te?-la feito nascer. A morte pode ser simbolizada por essa “ma?e terri?vel”, 

reprimida no inconsciente. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, W. tinha 5 anos de idade. Morava com sua mãe e avó. A queixa relatada pela 

mãe foi a de que W. está passando por situações muito traumáticas. Segundo a mãe, estes acontecimentos se 

dão pelo falo do mesmo ter perdido recentemente a irmã por afogamento na piscina de sua casa e pelo fato 

de estar se divorciando de seu pai biológico. Segundo a mãe, o cliente está se isolando, não consegue dormir 

sozinho e tem dificuldades em se relacionar. Os atendimentos foram realizados semanalmente, em um 

Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Totalizaram-se 12 encontros, no período 

de março a junho de 2017. No primeiro atendimento estabeleceu-se o contrato terapêutico com a mãe de W. 

e colhida a queixa inicial. Na segunda e terceira sessões, realizou-se a anamnese com a mãe de W. Na quarta 

a sétima sessões, realizou-se observação lúdica. Em uma dessas sessões, o cliente utilizou a amoeba para 

fazer uma piscina e colocou blocos vermelhos dentro dizendo ser sangue, pediu para que a estagiária se 

afastasse, pois era perigoso. Em outra sessão, colocou os legos na mesa e relatou que aqueles emaranhados 

de peças eram uma piscina. Sugeriu que fossem utilizados os personagens do lego para brincar de pular na 

água. O seu personagem mostrava muita destresa ao ‘nadar e pular na piscina’, já quando pediu à estagiária 

que tentasse fazer o mesmo, o cliente interferia dizendo que iria salvá-la, tirando-a de perto do local. Na 

oitava sessão, foi aplicado o desenho da família. Neste, o cliente utilizou gliter azul e vermelho e relatou que 

se tratava de um mar de sangue. Na nona sessão, realizou-se exercícios de respiração com W. Na décima, 

realizou-se narrativa de um conto. Na décima primeira e segunda sessões, realizou-se a devolutiva. 

Resultado: 

Ao longo das sessões, o cliente vivenciou o processo de enlutamento pela morte de sua irmã, representada 

pelo arquétipo da “mãe terrível”. Esta se refere a um monstro que absorve a criança,  sugando-a novamente 

depois de te?-la feito nascer, vive a espera, de boca escancarada, nos Mares do Ocidente e, quando um 

homem se aproxima, ela se fecha sobre ele e e? o fim (JUNG, 1997, p.104). Transferiu a figura de sua irmã 

para a estagiária, tentando constantemente salvá-la da morte lhe dando vida. Trouxe também a piscina, local 

que sua irmã faleceu. Ao longo das sessões, o cliente apresentou ansiedade, e, na maioria das vezes, 

utilizava a espada dizendo que “caveiras viriam para pegá-lo” ou que o “monstro das sombras viria para 

matar sua família”. Estes conteúdos podem evidenciar símbolos do processo de enlutamento, uma tentativa 

inconsciente de se proteger e proteger a terapeuta da “mãe terrível”. 
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Conclusão: 

Foi possível observar ao longo do processo, ansiedade e medo do cliente ao projetar a piscina, o sangue e a 

morte nas atividades lúdicas. A relação transferencial com a terapeuta e a recorrência das caveiras e espada 

são símbolos que permitem compreender o processo de morte e luto. A culpa também se evidenciou nas 

sessões, quando o cliente buscou por portais para voltar no tempo. Assim, em todo o processo de 

psicodiagnóstico, o cliente trouxe para o setting terapêutico projeções, transferências e vivencias que 

remetem a ressignificação da morte e do processo de enlutamento. 
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Introdução: 

A hipertensão arterial sistêmica é considerada causa de complicações que levam a lesão renal devido à 

sobrecarga salina, de volume, disfunção endotelial e aumento da atividade do sistema renina angiotensina 

aldosterona. A prevalência de hipertensão ocasionada por doença renal aumenta progressivamente à medida 

que a taxa de filtração glomerular diminui, e pode ser tanto causa como consequência do desenvolvimento 

da doença renal. Além disso, a associação dessas duas situações clínicas aumentam eminentemente o risco 

cardiovascular. O principal objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de pacientes adultos e idosos com 

diminuição da função renal hospitalizados com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

Metodologia: 

Estudo transversal de caráter descritivo que avaliou pacientes adultos e idosos de ambos os sexos, com 

idade ? 50 anos, em um hospital no município de Taubaté, entre fevereiro a julho de 2017. As variáveis de 

interesse para este estudo foram coletadas dos prontuários médicos. Foram selecionados todos os pacientes 

com diagnóstico de HAS, sendo avaliados idade, sexo, peso, e nível de creatinina sérica. A função renal foi 

avaliada considerando o clerance de creatinina estimado pela equação Cockcroft-Galt, a qual considera a 

idade, o peso, e a creatinina sérica, conforme recomendações da National Kidney Foundation, sendo 

subdivido em 5 estágios que caracterizam doença renal crônica.   

Resultado: 

Foram selecionados para casuística 34 pacientes sendo 83% do sexo feminino (n=29). Os pacientes 

apresentaram idade média de 69,65±11,99 anos. A mediana da taxa de filtração glomerular foi de 40,64 ± 

14,24. Em relação a classificação, 73,53% obtiveram redução moderada da TFG, 17,65% redução grave 

TFG e 8,82%   se encontraram em um quadro de falência renal. 

Conclusão: 

Conclui-se que os pacientes com hipertensão arterial sistêmica já apresentam importante comprometimento 

da função renal, sendo a maior prevalência para a redução moderada (73,53%). A detecção precoce destas 

enfermidades é muito importante para que haja o controle evitando a progressão significativa da perda da 

função renal e um melhor controle da pressão arterial. 
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ENIC201714269 

 

GUSTAVO MELLO RODRIGUES, MATHEUS DE MORAIS MENDES 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

Defeito é uma das sete fontes de desperdícios apresentada pela manufatura enxuta ou lean manufacturing. 

Criada pela Toyota, conhecida originalmente como Sistema Toyota de Produção, STP, esta filosofia procura, 

por meio da mudança de cultura, eliminar as fontes que ocasionam graves problemas às organizações 

(SHINGO,1996).  Atualmente, o mercado mundial competitivo, exige às empresas alcançar uma produção 

enxuta voltada para o aumento de produtividade e diminuição deste e dos demais desperdícios. Para que isso 

seja possível, muitas empresas buscam utilizar ferramentas do Sistema Toyota de Produção, a fim de 

estratificar as perdas, sejam elas: de produção, retrabalho, logística, entre outros. Os alcançados na 

aplicabilidade desses conceitos são basicamente mostrar onde ocorrem desvios no processo, tornando-o o 

mais próximo possível do ideal. O objetivo geral desse trabalho é mostrar a importância da eliminação dos 

desperdícios ‘defeito’ como forma de melhoria de um processo de produção. 

Metodologia: 

As formas clássicas de definição dos métodos de pesquisa são: quanto à natureza (básica ou aplicada); 

quanto à forma de abordagem do problema (quantitativa ou qualitativa); quanto aos objetivos (exploratória, 

descritiva ou explicativa), e quanto aos procedimentos técnicos (bibliográfica, documental, experimental, 

levantamento e estudo de caso), conforme apresenta Gil (2002).  Os métodos de pesquisa utilizados neste 

trabalho são a revisão bibliográfica, que trouxe das publicações relevantes, as informações relacionadas ao 

tema. Informações extraídas de livros, Anais de Congressos,  revistas especializadas especificamente da área 

de engenharia de produção, além de sites e outras publicações virtuais disponíveis. O tipo de abordagem foi 

a qualitativa pois adéqua-se ao único método proposto. 

Resultado: 

De acordo com Ghinato (1995), o defeito na produção é um dos grandes vilões quando trata de lucro e valor 

agregado ao cliente. Uma empresa que apresentarem seu processo produtivo este desperdício, tem 

dificuldade em garantir-se no mercado, nos dias atuais. Para diminuir esse cenário são utilizadas ferramentas 

criadas pelo Sistema Toyota de Produção, STP, filosofia japonesa, com resultados positivos, comprovados 

em todo mundo. Essa filosofia tem como cultura, a disciplina pessoal no processo para implantar a rotina de 

maneira a evitar as fontes de desperdício. Para as organizações o desperdício ‘defeito’ implica não só na 

perda da matéria prima, recurso de alto valor agregado para qualquer produção, mas na necessidade de 

espera e retrabalho, outros dois desperdícios apontados pelo STP. Ou seja, o desperdício ‘defeito’, quando 

gerado, implica na acumulação de outros, encarecendo e inviabilizando qualquer sistema produtivo. 

Conclusão: 

Conclui-se que a existência de qualquer desperdício, por mais simples que seja, nos dias atuais, devido à 

concorrência mundial, compromete qualquer sistema produtivo. Conforme sinaliza a literatura, a presença 

de defeitos sinaliza despreparo, falta de planejamento e várias dificuldades no processo, comprometendo o 

negócio e exigindo nova postura da empresa. A atenção dada à eliminação desta fonte de desperdício irá 

adequar os produtos e eliminar os prejuízos provendo uma nova forma de trabalho e inaugurando um novo 

momento para toda a organização. 
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM 

CARAGUATATUBA – SP 

ENIC201714463 

 

THAINÃ DROVETTO REZINA 

Orientador(a): SOLANGE MARIA FRANCO DE VASCONCELOS 

 

Introdução: 

O problema da poluição do ar tem-se constituído numa das mais graves ameaças à qualidade de vida de seus 

habitantes, principalmente nas áreas metropolitanas. Os veículos automotores, em geral, são os principais 

causadores dessa poluição (CETESB, 2015). A implantação recente dos grandes empreendimentos no litoral 

norte do estado de São Paulo como a UTGCA (Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato), 

duplicação da rodovia dos Tamoios e ampliação do porto de São Sebastião têm contribuído 

significativamente para agravar os problemas citados e, até o momento, não há estudos científicos para 

avaliar os riscos da alteração ambiental aos moradores e ao ecossistema, levando-se em conta tratar-se, 

especialmente, de uma região turística, conforme Figura1 (ABEGAS, 2014; SINDIGAS, 2015). 

Metodologia: 

Para a realização do projeto de monitoramento, são utilizados Anéis de Ringelman (Figura 2) para medição 

e caracterização visual com auxílio de monitores. Foram escolhidos dois pontos da cidade: nos bairros de 

Massaguaçu e Poiares (Figura 3), devido à probabilidade esperada de mudanças no tráfego após a 

finalização das obras.  As medições preliminares do fluxo de veículos ocorreram nos dias 05/05, 26/05, 

02/06, 18/06, 11/07, 23/07, e a finalização em 07/09, 12/10 e 02/11/2016, em horários alternados sendo 

matutino das 9:00h às 12:00h e vespertino das 16:00h às 19:00h, de modo a registrar dados durante e fora de 

temporada turística, para obtenção de valores reais quanto à liberação dos gases poluentes. 

Resultado: 

Os resultados obtidos no projeto indicam grande fluxo diário de veículos, inclusive de grande porte; os 

períodos matutino (M) e vespertino (V). 

A partir da observação qualitativa com a utilização do Anel de Ringelman, verifica-se que uma quantidade 

significativa de poluentes são lançados à atmosfera tanto na rotatória da praia da Cocanha como na rotatória 

do bairro Poiares. Os dados que foram coletados e tabulados são mostrados nas tabelas 1 a 28 e seus 

respectivos gráficos de 1 a 28. 

Conclusão: 

Após analisar todos os dados coletados durante a pesquisa, observou-se que houve aumento do fluxo 

veicular em comparação ao trabalho Estudo comparativo da poluição atmosférica pela utilização de 

bioindicadores após a instalação da UTGCA no Município de Caraguatatuba (TEIXEIRA, 2011) e no 

Monitoramento do fluxo veicular para prevenção da emissão de poluentes no município de Caraguatatuba, 

litoral norte de São Paulo (Nakano, 2012). 

Ao término das obras da extensão da Rodovia dos Tamoios com a fase Contorno, é de suma importância um 

acompanhamento constante que poderá ser suprido com a instalação de uma estação central de 

monitoramento da qualidade do ar. 
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UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE RESILIÊNCIA DE JOVENS HOMOSSEXUAIS 

ENIC201714600 

 

ANA CAROLINE ONETE DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O gênero das relações sociais entre homens e mulheres é uma construção social, histórica, política e 

econômica, que é arquitetado e mantido com base em símbolos, normas e instituições que determinam 

modelos de masculinidade e feminilidade. Foi observado que a homossexualidade sempre esteve presente 

ao longo da história humana, nas mais diferentes sociedades e culturas, tendo permitido posicionamentos 

sociais, ora de aceitação ora de repulsa. A resiliência pode ser entendida como o conjunto de processos 

sociais e intrapsíquicos que permitem o enfrentamento das adversidades, provocando a possibilidade de 

superação. Assim o objetivo geral da presente pesquisa foi compreender o processo de resiliência de jovens 

homossexuais. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa de estudo de caso, qualitativa e exploratória com amostra formada por 

conveniência em uma população de homossexuais do gênero masculino e feminino maiores de idade, 

residentes do Estado de São Paulo. Este modelo de pesquisa tem o propósito de explorar situações da vida 

real cujos limites não estão claramente definidos; preservar o caráter unitário do objeto estudado; descrever 

a situação do contexto em que está sendo feita a investigação; formular hipóteses; e explicar as variáveis 

causais de determinado fenômeno. Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: a Escala de 

Resiliência de Wagnild e Young (1993) e uma Entrevista Semi-Estruturada. 

Resultado: 

Resultados finais referentes à amostra coletada revelam uma média de 138 pontos na Escala de Resiliência, 

o que indica uma resiliência alta no geral. Seus principais desafios são relacionados ao se assumir para a 

família, principalmente a reação e atuação dos pais. Os principais fatores de proteção apresentados são: 

amigos, redes sociais, grupos de apoio e literatura. Foram observadas que as principais estratégias de 

enfrentamento do processo de resiliência ao se assumir foram enfrentar as situações difíceis com otimismo, 

acreditar em si mesmo, e até mesmo se proteger da intolerância social. 

Conclusão: 

Pode se constatar que a homossexualidade tem sido abordada cada vez mais pela sociedade atual, o que 

permite aos jovens assumirem sua orientação sexual seja para si mesmo, para a família e para a sociedade. 

Entretanto, é observado que tal fenômeno não impossibilita o sofrimento pessoal dos jovens, lhes causando 

desafios ao longo da vida. Assim, os jovens buscam formas de proteção para passarem por essas 

dificuldades por meio de sua resiliência. Neste sentido, o trabalho demonstrou a partir dos resultados que há 

campo profissional para a atuação da Psicologia com a finalidade de proporcionar ao indivíduo sua saúde 

integral. 
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APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO PARA O FIBRO EDEMA GELÓIDE E SUA 

CORRELAÇÃO QUANTO A SINTOMAS DE ANSIEDADE 

ENIC201714823 

 

FERNANDA DA SILVA TOLEDO BORGES 

Orientador(a): NADIELY SILVA BARROS DINIZ 

 

Introdução: 

O fibro edema gelóide (FEG) acomete em média 95% das mulheres, que além de causar problemas álgicos nas 

zonas acometidas e ser desagradável do ponto de vista estético, pode ocasionar problemas emocionais. Jovens 

mulheres são o principal alvo da mídia para o consumo em massa de cosméticos e dietas que prometem 

resultados imediatos de um corpo magro e perfeito, porém irreal que pode acarretar em quadros de ansiedade e 

aumentar a insatisfação corporal em uma busca cansativa e constante da perfeição. Essa insatisfação corporal vai 

de encontro ao fator ansiolítico que pode levar ao uso indiscriminado de medicamentos e dietas não 

supervisionadas, assim, cerca de 5,5% a 40% das estudantes universitárias apresentam algum comportamento de 

transtorno alimentar. 

Metodologia: 

O presente estudo é do tipo observacional transversal, para a verificação do Protocolo de Avaliação do Fibro 

Edema Gelóide (PAFEG) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) que foi composto por uma amostra de 

conveniência totalizando 24 mulheres entre 18 e 25 anos no ano de 2016. O PAFEG é um instrumento de coleta 

de dados composto de identificação, anamnese, exame físico, classificação e teste de sensibilidade tátil. Para o 

fator ansiolítico, foi utilizado o BAI composto por 21 questões de múltipla escolha sobre aspectos 

psicossomáticos relacionados a sintomas de ansiedade para mensura-los como grau mínimo, leve, moderado e 

severo. Deste modo, seria possível correlacionar o grau do FEG a sintomas de ansiedade, bem como a 

predominância de adiposidade e depressões cutâneas a esses sintomas. 

As participantes foram recrutadas a partir de um convite realizado em sala de aula do curso de Fisioterapia da 

Universidade de Taubaté (UNITAU). Uma vez aceito e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

a avaliação foi agendada e realizada na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Taubaté (UNITAU). Foram 

incluídas mulheres saudáveis e nulíparas de 18 a 25 anos, já que foram excluídas mulheres que apresentarão 

quaisquer doenças vasculares, cardíacas e endócrinas, gestantes ou com gestação prévia. 

Posterior à aprovação deste estudo pelo Comitê de Ética e autorização para a realização do mesmo na Clínica de 

Fisioterapia da Universidade de Taubaté (UNITAU), deu-se início a coleta de dados. 

A avaliação foi realizada por apenas uma aluna do curso de Fisioterapia da Universidade de Taubaté (UNITAU), 

previamente treinada e habilitada para a realização da avaliação composta pelo PAFEG e o BAI. 

Resultado: 

Foi verificado que a predominância da presença de adiposidade sintomas de ansiedade não é proporcional, tendo 

em vista que em apenas uma voluntária não foi observada a presença de adiposidade e a mesma apresentava grau 

leve de ansiedade, segundo o Inventário de Beck (BAI). Embora o restante da amostra apresente adiposidade 

localizada não há correlação com o grau de ansiedade, embora a incidência de distúrbios emocionais seja alta, a 

prevalência de grau mínimo de ansiedade ainda predomina. Ainda foi exposto que 92% das voluntárias 

apresentavam depressões cutâneas, não podendo correlacionar esse aspecto físico com sintomas de ansiedade, 

uma vez que a predominância foi de grau mínimo, segundo a escalada de Beck (BAI). 

Conclusão: 

A partir dos estudos e avaliações realizadas, conclui-se que não há correlação clínica entre a predominância da 

presença de adiposidade e depressões cutâneas a sintomas de ansiedade. Assim, o Protocolo de Avaliação do 

Fibro Edema Gelóide (PAFEG) pode ser considerado um instrumento de fácil utilização, porém alguns itens 

poderiam ser acrescentados como: peso, altura e IMC para melhor visualização do paciente e eventual 

reavaliação. Assim, torna-se necessário a realização de outros estudos, já que a fisioterapia dermato-funcional é 

uma área em constante crescimento e, portanto necessita de suporte cientifico para que isso continue a ocorrer. 
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PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA: UM RELATO DE EXPERIENCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ENIC201715070 

 

ANA BEATRIZ PINTO LOPES, MATHEUS PEREIRA MOLICA DA SILVA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Para a psicomotricidade, é através da interação com o meio e de suas próprias realizações que o individuo se 

constrói. Pelo movimento a criança começa,  através de seu corpo, de suas percepções e sensações, a 

adquirir o conhecimento do mundo que a rodeia e de si mesma. Assim, a atuação em Psicomotricidade 

envolve uma visão de homem unificado em suas dimensões cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas. 

Metodologia: 

O presente trabalho caracteriza-se por um Relato de experiência de atuação em educação psicomotora com 

crianças em idade pré-escolar de uma escola do município de Taubaté, por meio do método GROWING UP. 

A intervenção por meio do método GROWING UP teve como objetivo o desenvolvimento global das 

crianças através de práticas psicomotoras que contribuem para as relações interpessoais, afetivas e 

cognitivas por meio de dez “caixas lúdicas”.   

Resultado: 

Seguindo tal proposta, os resultados do trabalho se mostraram efetivos no âmbito das relações 

professor/alunos, além de revelarem maior facilidade no processo de aprendizagem.  Destaca-se ainda como 

resultado, o amadurecimento da dinâmica grupal dos próprios alunos e das relações estabelecidas entre eles. 

Conclusão: 

Assim, temos enquanto consideração final a contribuição de um trabalho psicomotor preventivo, no sentido 

de propiciar o desenvolvimento das crianças por meio do movimento, da experiência sensorial até o 

desenvolvimento de esquemas complexos de motricidade e cognição. 
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PROJETO DE UM PERFIL AERODINÂMICO PARA O AERODESIGN 

ENIC201715115 

 

LUCAS RIBEIRO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O estudo de um perfil aerodinâmico para uma aeronave do Aerodesign é de extrema importância, pois com 

projeto tem-se finalidade de se obter uma melhor reação aerodinâmica a partir do escoamento do fluido ao 

seu redor. Aeronaves que participam da competição Aerodesign, tem como objetivo obter o maior MTOW 

(Maximum Take-Off Weight) para cada classe, e o perfil aerodinâmico da asa influência diretamente o 

MTOW do projeto. 

Metodologia: 

Assim um bom projeto aerodinâmico no Aerodesign, deverá ter a criação de um perfil aerodinâmico, que 

atenda seus requisitos de projeto, tendo uma elevada eficiência aerodinâmica em baixo número de 

Reynolds. A partir dessa requisição e com base nos conceitos de projeto (GUDMUNDSSON, 2014) e 

parâmetros aerodinâmicos (ANDERSON, 2004), foi projetado um perfil que atendesse a todos requisitos, 

principalmente um deles, o que atendesse a distância para decolagem com o MTOW máximo. Através da 

utilização do software XFLR5 foi projetado e analisado o perfil, chegando ao perfil TAU17 com 

características específicas de desempenho. 

Resultado: 

Através das análises foram obtidos os coeficientes de sustentação e arrasto, conseguindo gerar as curvas em 

função do ângulo de ataque. Sendo possível comparar com os perfis mais utilizados na competição pelas 

outras equipes. Nas analises foram comparados os coeficientes de sustentação e de arrasto, parâmetros que 

definem a eficiência aerodinâmica da aeronave. 

Conclusão: 

Diante do estudo mostrado, teve melhoria no desempenho do perfil TAU17, comparado com os perfis mais 

utilizados na competição, conseguindo se obter uma alta sustentação com um arrasto menor do que dos 

outros perfis, foi benéfico o projeto do perfil para equipe AeroTau, proporcionando um alto desempenho 

para a aeronave do Aerodesign. 
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A METODOLOGIA SEIS SIGMA APLICADA NO PROCESSO DE REDUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

POROSIDADE EM COMPONENTE DE SISTEMA POWERTRAIN 

ENIC201715145 

 

THAÍS COELHO PEREIRA LIMA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Empresas tornaram-se lugares competitivos nos mais variáveis setores. No atual mercado, estão 

constantemente aperfeiçoando seus produtos, processos e serviços, para a obtenção de maiores proporções 

no mercado, sendo fundamental para a sua sobrevivência a eliminação de desperdícios e aperfeiçoamento 

dos recursos utilizados para a qualidade dos produtos e satisfação de seus clientes. Empresas buscam meios, 

métodos e ferramentas para permanecerem ativas, desenvolvendo produtos com qualidade e, ainda assim, 

gerando lucros. A empresa foco deste estudo atua no setor de fundição de alumínio de componentes de alta 

complexidade, fornecendo peças de transmissão para empresas automobilísticas. O estudo mostra a 

aplicação da metodologia Seis Sigma, para um componente de sistema Powertrain, que apresenta um 

elevado índice de vazamento após a montagem no cliente final, acarretando perdas financeiras significativas 

para a empresa, no qual é detalhada a metodologia aplicada, sendo finalizado com a conclusão das análises 

realizadas, ações tomadas e resultados obtidos. 

Metodologia: 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso é indicado para investigações empíricas através de fenômenos 

contemporâneos em um contexto real, em que os limites não são pré-estabelecidos, dados não podem ser 

manipulados e evidências possuem grandes variedades. O estudo de caso apresentado utiliza a metodologia 

Seis Sigma aplicada no processo de redução de problemas de porosidade em componentes de um sistema 

Powertrain, em uma empresa de fundição de alumínio de componentes de alta complexidade. Trata-se de 

um problema da qualidade em que a detecção se dá no cliente, após a montagem final. Ao aplicar a 

metodologia Seis Sigma utilizou-se o processo DMAIC com a identificação do problema, análise e 

realização da melhoria necessária para otimização do processo. Visando identificar a causa raiz do 

problema, a empresa utilizou como apoio o indicador interno do cliente, o Benchmarking da empresa 

situada na Espanha e o Diagrama de Causa e Efeito, que considera as possíveis causas que afetam o 

processo. Para a empresa, a parte mais importante está relacionada ao Material e Método, conforme 

evidenciado no acompanhamento das ações. As possíveis causas levantadas referentes ao Material tratam-se 

da temperatura e fluxo do metal e em relação ao Método a possível causa é relacionado à geometria do 

molde. Observou-se no processo de enchimento do molde que o fluxo de material e temperatura eram 

inadequados, aprisionando ar na região do selo, o qual não era eliminado após a solidificação. Verificou-se 

que o perfil do raio próximo ao selo gerava o aprisionamento de ar durante o fluxo de enchimento do 

alumínio (Figura 1 – Antes). Foram aplicadas ações direcionadas para as melhorias necessárias, como a 

padronização do canal de alimentação e a melhoria da geometria do molde, melhorando a saída do ar 

aprisionado (Figura 1 – Depois). Embasados nestas melhorias, obtiveram-se os resultados positivos a seguir 

Resultado: 

Referente às melhorias apresentadas, de padronização do canal de alimentação, elevação do tempo e da 

temperatura do processo de enchimento do alumínio, juntamente com o aprimoramento da geometria do 

molde, foi reduzido significativamente o número de vazamentos detectados após a montagem final, no 

tanque de estanqueidade da caixa de câmbio manual no cliente, o que diminuiu o índice de inspeções 

internas e externas, contribuindo para a melhor qualidade, maior satisfação e desempenho do cliente. As 

melhorias apresentaram um aumento significativo de qualidade, reduzindo-se de um DPMO de 9.750 para 

6.459, aumentando-se o nível sigma de longo prazo do processo de 2,34 para 2,49 e obtendo-se uma 

redução de custos anuais de R$ 33.996,00. 
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Conclusão: 

A aplicação da metodologia Seis Sigma ao processo de fundição do componente caixa de câmbio foi 

eficiente, no que tange aos custos de inspeção e reclamações dos clientes externos, alcançando o objetivo do 

projeto. Após as melhorias foram evidenciadas a diminuição de reclamações do cliente e o aumento de sua 

satisfação. As ações adotadas contribuíram para redução do custo mensal de inspeções no cliente e charge 

back da ordem de 33,9%. Oportunidades de melhoria podem ter continuidade se for estendido o estudo aos 

outros setores, visando um escopo mais amplo, a fim de erradicar problemas de porosidade no processo. 
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CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO DO LEITE NA RENDA DA UNIDADE 

DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201715208 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar a participação do leite 

na renda do produtor da UPA do município de Taubaté-SP, bem como caracterizar a mão de obra utilizada 

em sua propriedade. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação ao tipo de mão de obra empregada em sua propriedade, para a qual ele poderia optar por mais de 

uma resposta, bem como da residência oficial do produtor e de sua família. Foi também realizado um 

questionário sobre a participação do leite na renda total do produtor. 

Resultado: 

Com relação à mão de obra empregada nas UPAs do município de Taubaté, 54,54% são de pessoas 

contratadas, das quais 81,67% o são em caráter permanente. 45,46% dos produtores afirmaram utilizar 

membros da família no efetivo trabalhista da propriedade, sendo que desses apenas 26% oferecem 

remuneração pelo serviço. No tocante à residência oficial da família, 68,04% responderam residir na 

propriedade, enquanto 31,96% residem fora. Quanto à participação da renda do leite na renda total do 

produtor, 51,55% afirmaram que o leite responde por menos da metade da renda obtida, sendo que para 

26,80% o leite contribui com apenas de 0 a 10% da renda total. 48,45% dos produtores obtêm a maior parte 

de sua renda com a atividade leiteira, sendo que 36,08% apontaram a renda do leite como responsável por 

90-100% da renda total. 

Conclusão: 

O alto emprego de membros da família nas atividades da propriedade constitui uma realidade dos 

empreendimentos familiares, que é a situação da maioria das UPAs de pequenos produtores. A não 

remuneração desses membros pode estar relacionada com o fato de residirem na propriedade. Entretanto, a 

maioria dos produtores apresentou condições de contratar funcionários. A expressiva proporção de 

produtores em cuja renda o leite apresenta baixa contribuição indica uma tendência de diversificação das 

atividades. 
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KATIA CRISLINI DA SILVA FERREIRA, LENITA AMÉLIA DA SILVA 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Em 2011, governo federal adotou uma série de medidas, por meio da Lei nº. 12.546/2011, com o intuito de 

incentivar determinados setores da economia brasileira, visando contribuir para competitividade externa dos 

produtos brasileiros, para a diversificação das bases de arrecadação previdenciárias e para a geração de 

novos postos de trabalhos. Uma das medidas realizadas pelo governo na tentativa de fomentar a economia 

brasileira foi a desoneração da folha de pagamento que provocou mudanças no cálculo de recolhimento do 

INSS, as empresas que recolhiam 20% sobre o salário contribuição, com a desoneração, passam a contribuir 

sobre o valor de sua receita bruta mensal, no caso das indústrias de autopeças, passaram a recolher à 

alíquota de 2,5%. Nesse sentido, este presente trabalho pretende responder a seguinte questão: Qual o 

impacto tributário que a desoneração da folha de pagamento pode causar em uma indústria de autopeças? 

Metodologia: 

Esse trabalho é uma pesquisa básica, descritiva e qualitativa. Para coleta de dados utilizou-se pesquisa 

bibliográfica e documental. “Pesquisa bibliográfica trata-se de levantamento de toda bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita”(LAKATOS; 

MARCONI,2011,p. 43-44). Para a pesquisa documental foram utilizadas informações contábeis e 

trabalhistas referentes ao período de janeiro de 2016 a junho de 2017, disponibilizadas por uma indústria de 

autopeças localizada no Vale do Paraíba do Estado de São Paulo, que optou durante esse período pela 

desoneração da folha de pagamento. Para verificar o impacto tributário que a desoneração da folha de 

pagamento causou na empresa, foram elaboradas tabelas demonstrando o cálculo do INSS sobre a folha 

oneradae sobre a folha desonerada, e depois foram comparadas e analisadas. Também foi realizado gráfico 

demonstrando a evolução das contratações dos funcionários no período. 

Resultado: 

Com base nas informações contábeis disponibilizadas referentes ao período de janeiro de 2016 a junho de 

2017,verificou-se uma redução de gasto com INSS patronal de 11% a 30% (dependendo do mês). Dessa 

forma, gerou uma economia a empresa de R$ 1.780.575,00 no período.Constatou-se que existe vantagem 

para a empresa que opta pela desoneração, pois deixa de recolher os 20% de encargos sobre o salário 

contribuição e passa recolher apenas 2,5% sobre a renda bruta. Também foi verificado que não houve um 

relevante aumento número de contrações de funcionários durante esse período, considerando o cenário de 

oscilação apresentado pelo ramo automobilístico. Não houve também um relevante aumento no faturamento 

da empresa ao longo do período estudado. 

Conclusão: 

Conclui-se que o impacto tributário na indústria de autopeças foi positivo, pois a empresa se beneficiou com 

a redução do INSS por meio da desoneração da folha de pagamento. A economia obtida não foi suficiente 

para estimular a contratação de novos empregados, visto que o ramo da indústria de autopeças teve uma 

grande oscilação no seu quadro de empregados. Dessa forma, entendem-se as recentes alterações na 

desoneração da folha de pagamento, realizadas por meio da Medida Provisória nº 774/2017 que afasta a 

possibilidade da desoneração da folha de pagamento para mais de 50 setores da economia Brasileira. 

 



  

118 

 

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE PINDAMONHANGABA 

ENIC201715337 

 

VITÓRIA LOURENÇO BARBOSA NOGUEIRA, TAYLA REBEKA BONIFÁCIO CÂNDIDO, ELAINE CRISTINA 
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Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

O envelhecimento é uma sucessão de modificações fisiológicas que alteram funcionalmente a qualidade de 

vida dos idosos. No sistema musculoesquelético é notável a perda de massa muscular e substituição por 

gordura, diminuição de elasticidade, do comprimento, número de fibras e menor densidade óssea 

ocasionando maior risco de quedas. Assim, as maiores adversidades de saúde associadas ao envelhecimento 

são a incapacidade funcional e a dependência, que acarretam restrição/perda de habilidades ou 

dificuldade/incapacidade de executar funções e tarefas relacionadas à vida diária. Contudo, as pessoas 

idosas em geral as institucionalizadas, são as que necessitam de mais cuidados, pois possuem maior 

dependência funcional principalmente em decorrência da falta de equilíbrio, que ocasiona em menor 

sociabilidade. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar o equilíbrio dos idosos 

institucionalizados e correlacionar dois instrumentos que avaliam o risco de quedas. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal realizado por meio de uma amostra consecutiva por conveniência de todos 

os idosos institucionalizados que realizam fisioterapia em um Instituto de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) do município de Pindamonhangaba, no período de julho/ 2014 a junho/2016. A variável de 

dependente foi o equilíbrio e as independentes dados sócio demográficos, uso de medicamentos, quedas e 

força muscular. Os instrumentos utilizados foram o TUGT desenvolvido para avaliar o equilíbrio, e o risco 

de quedas em idosos; o teste é indicativo de quedas nos próximos 12 meses quando superior a 13.5 

segundos. E o BERG que avalia o equilíbrio funcional baseado em 14 atividades comuns à vida diária. 

Possui uma pontuação máxima de 56 possuindo cada item uma escala ordinal de cinco alternativas que 

variam de 0 a 4 pontos. Primeiramente este projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil, onde obteve a aprovação, após a autorização do ILPI foi iniciada a 

pesquisa. Foram aplicados os testes pelos alunos. Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos 

dados, foi utilizado a correlação de spearman para verificar a relação entre os instrumentos BERG e TUGT, 

com significância de 0,05%, analise realizada no programa estatístico Stata versão 13.0. 

Resultado: 

Participaram 50 idosos, com idade entre 65 a 90 anos, média de 78,2 anos (DP = 4,6), o tempo médio de 

internação de 5,7 anos (DP= 1,6) variando até 12 anos. Sobre os  medicamentos, 93,7% dos idosos ingerem 

algum medicamento, a média de 5,8 (DP = 1,3). Em relação a marcha 42,1% fazem uso de dispositivo 

(bengala/andador). A frequência de quedas nos últimos seis meses foi de 38,5% com média de 2,2 quedas 

(DP=1,1); destes 74,2% dos participantes tem medo de cair. Quanto ao TUGT, a média de tempo foi de 25,2 

segundos (DP= 3,6), o tempo variou de 12,4 a 42,8 segundos, destes idosos 67,3% apresentaram risco de 

quedas. Quanto a avaliação do equilíbrio pelo BERG, 68,1% apresentaram risco de quedas. Sobre a 

comparação do risco de quedas entre os dois instrumentos, constatou-se uma correlação negativa (r= -0,725; 

p=0,000) entre o BERG e o TUGT.    

Conclusão: 

Os dados avaliados sugerem que os idosos possuem déficits no equilíbrio funcional e alto risco de quedas, 

implicando assim na funcionalidade desses idosos institucionalizados. Quanto a correlação do BERG e o 

TUGT, nos mostrou que quanto menor é a pontuação do teste de BERG maior é tempo no teste TUGT, 

indicando risco de quedas para estes idosos institucionalizados. 
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O DESEJO NA CONTEMPORANEIDADE SOB O OLHAR DA TEORIA CRÍTICA 
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DAIANE BRAGA 

Orientador(a): REGIS DE TOLEDO SOUZA 

 

Introdução: 

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, há a necessidade de olharmos para relação homem – 

objeto, na medida em que esta se altera com as transformações históricas da sociedade. Este trabalho tem 

como centralidade uma análise teórica que sustente a compreensão do desejo na sociedade contemporânea 

visto sob a ótica da Teoria Crítica. A escola de Frankfurt inaugurou discussões acerca da indústria cultural, 

reflexões construídas a partir das contribuições de Horkheimer e Adorno (1985), na medida em que a 

reprodução e distribuição da cultura estaria apagando tanto a arte erudita quanto a arte popular e sendo 

assimiladas pelo universo comercial.   

Metodologia: 

Este trabalho se configura enquanto uma pesquisa de abordagem qualitativa, e o método adotado para a sua 

realização foi a revisão de literatura. Segundo Silva e Menezes (2005) a revisão resulta do processo de 

levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de pesquisa escolhido. Nesta fase 

devem ser respondidas algumas questões, como, quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto, 

que aspectos já foram abordados; quais as lacunas existentes na literatura. Além disso, a revisão favorece a 

definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado (SILVA; MENEZES, 2005). Nesta etapa, 

são explicitados os principais conceitos e termos técnicos a serem utilizados no trabalho científico, logo, a 

revisão é um meio excelente de formação e estruturação da pesquisa, pelos quais se busca o domínio sobre 

determinado tema. Com isso este trabalho se configura a partir da revisão de textos clássicos que norteiam 

os caminhos para se chegar ao objeto de estudo desta pesquisa, que é o desejo segundo a Psicanálise e sua 

forma de apresentação na sociedade contemporânea. Cabe destacar que, as obras científicas antigas são de 

grande valia, pois apresentam a história e a contextualização do tema, valorizando e construindo o 

embasamento técnico-científico para as futuras discussões do trabalho cientifico. 

Resultado: 

este trabalho se baseou na análise teórica fragmentada que subsidiam o fenômeno a ser estudado, para no 

fim compreendê-lo como um todo. Inicialmente esta pesquisa buscou, portanto, aproximações entre a 

sociedade contemporânea e a formação do capitalismo a compreensão da realidade social, de forma a 

levantar os elementos presentes na historicidade da formação do capitalismo que se apresentam na 

sociedade Posteriormente, buscou-se compreender o fenômeno central deste trabalho, o desejo segundo a 

psicanálise. E, por fim, foi realizada a junção da parte e todo, ou seja, buscou-se a partir dos elementos que 

sustentam a Teoria Crítica compreender como que o fenômeno desejo se apresenta, portanto na sociedade 

contemporânea. 

Conclusão: 

Cabe destacar que a Teoria Crítica não irá ter enquanto objeto de estudo o desejo propriamente dito. E, com 

isso, foi necessária a construção de dois eixos principais: o levantamento das considerações da estrutura 

social capitalista e o desejo consolidado segundo a Psicanálise. Esse movimento, portanto, permitiu realizar 

aproximações entre Teoria Crítica e desejo a partir da consolidação da indústria cultural, o que permite dizer 

que o indivíduo diante da sua própria condição de sobrevivência se caracteriza enquanto um ser desejante, 

facilitando o acesso pelo qual a indústria cultural se apropria dessa condição estrutural do indivíduo. 
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AMANDA FARIA E SILVA 

Orientador(a): EDILENE MAIA ALMEIDA MACEDO 

 

Introdução: 

O filme “A Chegada”(2016) explora mais uma vez o enredo da chegada dos extraterrestres na Terra. A 

produção permite que o espectador faça uma série de observações, análises e reflexões inspiradas pela 

temática da narrativa, que vai além da ficção científica e tange o drama, sensibilizando a audiência. 

No presente artigo, tem-se um estudo analítico do conteúdo da trama e reflexões feitas com base nos 

conceitos de Henry Jenkins, Mikhail Bakhtin e na hipótese de Sapir-Whorf. 

Metodologia: 

Este trabalho é um estudo de caso e uma análise fílmica de conteúdo da produção cinematográfica “A 

Chegada” (título original: "Arrival"), lançada no segundo semestre de 2016 e inspirada no conto "Story of 

your life", de Ted Chiang, tomando como base o filme, entrevistas do diretor Dennis Villeneuve e do 

roteirista Eric Heisserer e pesquisas bibliográficas. 

Resultado: 

O filme é uma grande novidade para o gênero. “A Chegada”, traz uma sensibilidade única à ficção 

científica, que engloba, neste caso, um enredo familiar, algo incomum ao gênero. 

A hipótese Sapir-Whorf, contando com a liberdade criativa do gênero, é comprovada em “A Chegada”. 

Há também na produção, reflexos da convergência das mídias de Jenkins. A narrativa demonstra que quanto 

mais meios e tecnologias da comunicação a humanidade tem a disposição, mais desconectadas estão as 

civilizações, pois mesmo com toda essa convergência midiática, nem sempre há uma interação direta entre 

os povos. Essa ideia fica clara no enredo do filme. 

O enredo argumenta também nas tentativas de comunicação estabelecidas entre as populações extraterrestre 

e terrestre. Vê-se a necessidade da interação entre os diferentes povos. A comunicação só se estabelece se 

houver interação e esta só existe se todos falarem a mesma língua em nível de igualdade, como já afirmou 

Mikhail Bakhtin quando discursava sobre o diálogo. 

Conclusão: 

Considerações? ?finais: O filme trabalha com o conceito de tempo, trazendo à ideia um apelo emocional, 

que realmente faz a audiência pensar e refletir. A temática familiar instiga um sentimento de empatia em 

relação à personagem protagonista e até facilita a compreensão da narrativa, que em alguns momentos - 

especialmente nos seus últimos minutos - pode ser complexa. 
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Orientador(a): HELEN FRANCIS SILVA 

 

Introdução: 

O crescimento da internet, principalmente das redes sociais, proporcionou uma mudança no relacionamento 

das empresas com seus consumidores. A comunicação se tornou mais horizontal e os públicos deixaram de 

ser apenas receptores das informações lançadas por uma marca, mas também emissores, fazendo com que 

suas manifestações afetem a imagem de uma empresa. Neste cenário, cabe às organizações criar novas 

estratégias para manter um bom relacionamento com seus públicos. É apresentada neste trabalho, uma 

análise da atuação da UNITAU nas redes sociais com foco no atendimento online, também conhecido como 

SAC 2.0, levando em consideração o marketing de gentileza, feito pelo perfil no Facebook e como isso afeta 

a interação com a Instituição. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi um relato de experiência do atendimento online realizado diariamente no 

Facebook Institucional da Universidade de Taubaté entre Janeiro e Junho de 2017. Foi feita uma pesquisa 

bibliográfica com os artigos “SAC 2.0 na TAM: Atendimento e Relacionamento entre Clientes e Marcas nas 

Redes Sociais” e “A Comunicação Digital nas organizações: tendências e transformações”, sobre 

comunicação digital para avaliar tendências e comportamento do consumidor na era digital e uma análise 

documental dos dados recolhidos pela Central de Comunicação da UNITAU referentes ao atendimento no 

primeiro semestre de 2017. 

Resultado: 

Foram analisados 676 atendimentos gerados pelo inbox da página do Facebook da Universidade de Taubaté 

e estudados 134 atendimentos sobre o vestibular – segundo os números do relatório semestral da Central de 

Comunicação da Unitau -, todas devidamente adequadas com o estilo de relacionamento a partir do uso do 

método do marketing de gentileza. A rede da UNITAU passou a atender como SAC 2.0 e logo após adotou-

se uma linguagem aproximativa humanizando as relações virtuais, fazendo com que as pessoas sentissem 

necessidade em contatar a universidade para anunciar uma novidade ou simplesmente sanar suas dúvidas. 

As que mais chamaram a atenção foi o caso de duas irmãs que prestavam medicina e, ao decorrer do tempo, 

enviavam mensagens dizendo sobre o que sentiam em relação ao vestibular aumentando o grau de confiança 

na Instituição. 

Conclusão: 

Mediante esse estudo, podemos concluir que o SAC 2.0 já é uma tendência em todas as marcas e a UNITAU 

vem utilizando desta prática e tendo um feedback positivo. Além de se aproximar dos futuros e atuais alunos 

gera um relacionamento com os mesmos. Na visão dos clientes, a Universidade deixa de ser uma marca e 

passa a ser uma pessoa em quem possa confiar e compartilhar. Isso ocorre por conta do marketing de 

gentileza feito no SAC 2.0 e também pela facilidade e abertura que se tem para falar com a Universidade 

pelas redes sociais. 
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Orientador(a): RENATA MARIA MONTEIRO STOCHERO 

 

Introdução: 

O Departamento de Comunicação Social é uma das unidades da UNITAU com tradição e com histórico de 

prêmios e de qualidade. Contudo, apesar de sua imagem consolidada no mercado do Vale do Paraíba, nos 

últimos anos vem tendo que lidar com a entrada de concorrentes, a crise do país, e até mesmo certa 

desvalorização da área quanto à rentabilidade das profissões, o que gerou impacto no número de alunos 

inscritos no vestibular e matriculados. 

Tendo isso em mente, a campanha buscou valorizar não apenas a área e a universidade, mas também o 

futuro aluno e todo seu potencial, mostrando que na Comunicação UNITAU, tudo aquilo que o mundo 

precisa saber, ele pode mostrar, e além disso, ainda reforçou o conceito da realização de um sonho. 

Metodologia: 

A pesquisa caracterizou-se como empírica, descritiva e de abordagem qualitativa, aplicada. Os 

procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e etnográfica, a busca por livros e 

referências foi essencial para acontecer de forma adequada a etnografia, observando pontos relevantes e que 

fazem diferença nos resultados finais. Como apoio, tivemos em mãos uma pesquisa quantitativa sobre o 

comportamento do público do departamento de comunicação da UNITAU, que nos ofereceu bons resultados 

para a continuidade do trabalho. O instrumento de coleta de dados foi a partir da observação do público-

alvo, suas interações em diversos meios e com diversos grupos de pessoas, como com os colegas de classe, 

professores, funcionários e nas redes sociais. 

Resultado: 

Os resultados da pesquisa foram a criação de 12 peças para a campanha de Vestibular de Verão 2018 do 

departamento de Comunicação Social da UNITAU. Inicialmente foram definidas diretrizes para o 

desenvolvimento das peças exigidas como o uso de uma paleta de cores vibrantes, conectividade por meio 

das redes sociais entre a universidade e o público em foco, transmitir ao máximo a expressividade e força de 

realização jovem com a participação de modelos com perfis que mostrassem a diversidade existente no 

departamento para gerar um processo de identificação com as pessoas que desejam cursar bacharel em 

Comunicação Social. Foram criadas uma peça de “Save the Date” como lançamento, um vídeo como peça 

principal para o Youtube, capa e posts para o Facebook, desenvolvimento de memes para estreitar a 

interação com os jovens, posts para o Instagram, elaboração de um E-mail Marketing com texto mais 

elaborado para prospecção de novos alunos. 

Conclusão: 

Conclui-se que o trabalhou mostrou a amplitude de atuação da área de comunicação, permitindo o 

entendimento dos acontecimentos e tendências atuais. Há uma busca em todo o momento para se expressar, 

realizar seus sonhos, se conectar através da internet, da exposição nas redes sociais, e hoje nossas vidas são 

feitas e construídas através da comunicação que permite isso. O que o mundo precisa saber você pode 

mostrar através do curso de Comunicação Social da Unitau. 
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Introdução: 

A Central de Material Esterilizado (CME) é um setor que não envolve somente a remoção da sujidade dos 

artigos, mas um setor destinado à limpeza, acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição 

de todos os artigos médicos hospitalares. É de extrema importância para o hospital, pois é a partir dela que 

todos os outros setores dão continuidade à assistência dos pacientes. A CME é o local onde o ato de cuidar é 

indireto e de suma importância, devendo adotar medidas de prevenção e controle de infecções. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência a partir da observação em campo de estágio da disciplina de 

Enfermagem Cirúrgica I, as acadêmicas do terceiro semestre do curso de Enfermagem da Universidade 

Unitau, tiveram a oportunidade de conhecer a CME de dois hospitais localizados na cidade de Taubaté-SP, 

com o objetivo de observar, aprender e descrever todas as etapas do processo de esterilização (lavagem, 

desinfecção e esterilização), a forma de dispor os funcionários, o papel da enfermeira e a estrutura do local, 

colocando assim em prática todos os aprendizados teóricos obtidos durante as aulas no primeiro semestre, 

na disciplina citada. 

Resultado: 

As acadêmicas de enfermagem tiveram, a oportunidade de acompanhar a visita na CME com as professoras 

e enfermeira do setor, e assim conhecer o funcionamento das etapas do processo de esterilização, 

proporcionando uma experiência enriquecedora. Onde pôde-se observar a conscientização dos funcionários 

quanto ao uso eficiente dos EPIs e a relevância de se ter uma estrutura específica para o setor. Destaca-se, 

também, a importância da existência de um enfermeiro responsável pelo plantão noturno. 

Conclusão: 

A visita nas duas CMEs proporcionou observar e aprender todas as etapas do processo de esterilização na 

prática complementando a aula teórica; isto foi uma grande oportunidade para o desenvolvimento 

profissional das futuras enfermeiras, proporcionando um amplo conhecimento nesta área. 

 



  

124 

 

ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DAS CIDADES DE 

AREIAS, SILVEIRAS, SÃO JOSÉ DO BARREIRO, ARAPEÍ E BANANAL 

ENIC201716124 

 

GIULIA ALVES PACHECO, ARIANE GONÇALVES NUNES, ELOÍSA BUSSI FERNANDES, RAFAEL EDMUNDO 

DOMICIANO NOGUEIRA 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O presente trabalho apresenta uma série de análises das diferentes potencialidades e desenvolvimento da 

região compostas pelas cidades de Areias, Silveiras, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal visando uma 

requalificação e a valorização regional, patrimonial e ecológica. Localizadas na Região Metropolitana no 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, no estado de São Paulo, foram marcadas pelas riquezas provenientes da 

cafeicultura, época que terminaria no início do século XX, causando um colapso econômico na região, que 

desde então apresenta alta porcentagem da população com renda insuficiente e pouco desenvolvida. Deste 

modo, devendo-se estabelecer um crescimento econômico sustentável por meios turísticos e artesanais, 

gerando uma valorização da região como um todo. 

Metodologia: 

O trabalho desenvolvido tem como principal objetivo analisar e compreender toda a atual situação das 

cidades e mapear, por meio de estudos feitos com manchas, todas as características dos territórios em 

conjunto. Para isso, as análises foram divididas em 3 fases, primeiramente observou-se as cincos cidades em 

escalas regionais podendo criar um mapeamento do uso do solo separando as áreas as quais encontravam-se 

espaços de mata natural e reflorestamento, parques ecológicos, cachoeiras, fazendas cafeeiras, assim como 

áreas para agropecuária, plantio e espaços já urbanizados. Se tratando da segunda fase do projeto, 

diminuímos a escala do mapeamento consideravelmente, onde poderíamos analisar as atuais situações dos 

núcleos urbanos de cada cidade, mapeando seu crescimento e identificando seus surgimentos iniciais. Criou-

se assim, uma síntese de comparação de todo o seu crescimento urbano e das diferenciações de tipologias de 

seus traçados, percebendo os caminhos e áreas por onde as cidades vem se desenvolvendo com os anos. 

Além disso também foram analisados os usos residenciais, comerciais, usos mistos e identificações de 

prédios tombados como patrimônios históricos. Já na terceira fase, foi feito todo um levantamento de 

informações socioeconômicas, analisando seus comércios e produções de produtos locais que tivessem uma 

potencialidade de colaboração para o desenvolvimento das cidades. 

Resultado: 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível perceber que após o decaimento do período do café 

na região, o desenvolvimento urbano, assim como o desenvolvimento econômico das cidades diminuíram 

consideravelmente, tornando-as cidades baseadas economicamente em turismo histórico, devido a grande 

quantidade de fazendas cafeeiras. Há também o turismo ecológico pelas grandes quantidades de matas 

naturais, trilhas, cachoeiras e parque ecológicos da região. Mas, por mais que o crescimento econômico e 

urbano tenha se desenvolvido lentamente após esse período, podemos perceber que o crescimento do 

turismo estimulou os cidadãos das cidades a adaptaram-se e investirem em um comércio baseado em 

produtos artesanais e locais que pode ser muito explorado. 

Conclusão: 

Através dessas análises, levantamentos e mapeamentos feitos nas cidades de Areias, Silveiras, São José do 

Barreiro, Arapeí e Bananal percebe-se que por uma falta de organização e de planejamento a região esteve 

“parada no tempo”, após o colapso do ciclo do café.  Para que essa situação possa se reverter é necessário 

um estudo de desenvolvimento turístico e ecológico que vise as requalificações das infraestruturas das 

rodovias, dos patrimônios históricos cafeeiros e das trilhas, assim como a criação de programas ecológicos e 

de incentivo ao comércio artesanal local. 
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EMÍLIA, BONECA QUE GANHOU VOZ: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO A PARTIR DA PSICOLOGIA 

ANALÍTICA 

ENIC201716163 
 

JOSUÉ ATAIDE MENDES LOBATO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 
 

Introdução: 

Segundo a Psicoterapia Analítica, as experiências internas têm uma linguagem própria e são fontes 

inesgotáveis de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das expressões artísticas, dos contos e dos 

sonhos. Parte-se do princípio que o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, 

propõe-se compreender o psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. Considerando 

esse processo, foram utilizados procedimentos de entrevista inicial com os pais, acolhimento, observação 

lúdica e técnicas expressivas com a criança. O conto da boneca Emília foi apresentado pela criança em 

sessão e demonstra a necessidade da criança de expressar seus desejos e insatisfações. A boneca desprovida 

de fala ganha voz após tomar uma pílula, resultado do encontro com o Dr. Caramujo, e desde então passa a 

ser conhecida por falar de forma excessiva e impulsiva. Esse conto é uma história regional, mas que 

arquetipicamente aborda questões universais. 

Metodologia: 

Na época dos atendimentos em psicoterapia, E. tinha seis anos de idade e morava com seus pais. A queixa 

apresentada pela mãe é que E. apresentava sofrimento intenso, decorrente da discriminação e hostilidade 

enfrentada no ambiente escolar. A mãe relatou ainda que desconfiava que E. tivesse identidade de gênero 

feminino, devido sua preferência por roupas, acessórios e brincadeiras atribuídos à este gênero. Os 

atendimentos foram realizados semanalmente, totalizando onze encontros, no período de março a junho de 

2017, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Foi utilizado o estudo de 

caso a partir de dado obtidos por meio de relatório clinico. O estudo de caso é caracterizado por uma 

investigação empírica que busca entender um fenômeno contemporâneo dentro do contexto que ele ocorre, 

sendo uma estratégia de pesquisa abrangente que lida com situações tecnicamente únicas (YIN, 2001). Na 

primeira sessão foi realizada entrevista com a mãe, além do contrato terapêutico. Na segunda sessão foi 

estabelecido o contrato terapêutico com a criança, precedido de observação lúdica. As quatro próximas 

sessões consistiram em observação lúdica por meio da livre expressão do brincar, objetivando compreender 

as necessidades e a demanda da criança, além de fortalecer o vínculo terapêutico. Na sétima sessão, utilizou-

se a pintura para identificar a imagem corporal de E. Na oitava e nona sessões, realizou-se atividade de 

respiração, precedida por atividades expressivas, com a finalidade de se compreender a dinâmica familiar. 

Nas duas últimas sessões, realizou-se devolutiva com a criança e com a mãe, respectivamente. 

Resultado: 

A história da boneca Emília, que ganha fala a partir de uma pílula concedida pelo Dr, Caramujo, foi trazida 

pela criança em sessão. Ao contar a história, o cliente ressaltava a frase: “Eu estava desesperada para falar”. 

Essa história pode representar o sofrimento psíquico de E., simbolizado pela criança a partir deste conto. 

Progressivamente, E. encontrou espaço no setting terapêutico para a expressão da sua subjetividade e de 

conteúdos reprimidos, apresentando assim maior espontaneidade durante as sessões, ampliando e 

flexibilizando sua persona em relação com o mundo. 

Durante o processo terapêutico, E. demonstrou maior abertura para vivenciar e simbolizar seus sentimentos 

e desejos, como pôde ser observado na diversificação das escolhas dos brinquedos, no comportamento de 

dançar durante as sessões e ao relatar para o estagiário que se lembrou do desejo de fazer ballet. 

Conclusão: 

A Psicoterapia não pretende categorizar a identidade de gênero da criança, visto que esse é um processo 

espontâneo, que deverá ser percebido e relatado pela própria criança em seu desenvolvimento. A criança 

continuará em atendimento psicoterapêutico objetivando a expressão e a consciência de suas 

potencialidades, construindo assim uma relação saudável entre ego e inconsciente. 
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EVENTO COMO FERRAMENTA DE RELACIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO 

ENIC201716220 

 

NÁDIA DE ALMEIDA LEMOS, ERIC NERY DE SANT ANNA 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

Constantemente as instituições e empresas vêm procurando meios alternativos de divulgação e interação 

com seus clientes e funcionários, assim melhorando seu relacionamento com os mesmos. Buscando essa 

inovação, os eventos tem sido muito explorados para lidar com essas barreiras, com um propósito 

diferenciado e um alto potencial interativo, eles cumprem com maestria (quando bem executados) a função 

de ligar a empresa, ou instituição, com seus clientes. 

A partir disto, este trabalho se determina a explicar e apresentar a progressão da participação, e 

consequentemente do relacionamento, entre a Unitau e seus alunos (nesta pesquisa divididos entre as áreas 

de biociências, ciências humanas e ciências exatas) nos eventos extracurriculares realizados pela 

universidade. 

Metodologia: 

Antes de entender os métodos de concretização deste trabalho, é necessário que fique claro o que é um 

evento. De acordo com Simões, em sua obra “Relações Públicas: Função Política”, um evento é um 

acontecimento que tem como objetivo alterar o relacionamento entre a organização e o publico da mesma, 

visando suprir alguma necessidade previamente analisada. 

Como universidade, a Unitau procura realizar estes eventos para obter uma maior interação com seus 

alunos, em todas as frentes de conhecimento. Porém, ela enfrenta um desafio: integrar públicos-alvo 

diferentes em um único evento, de forma unificada. 

Com isso em mente, foram aqui analisados a participação dos alunos da Unitau nos eventos de volta às aulas 

de julho de 2016, fevereiro de 2017 e julho de 2017. Essa analise foi possível graças a lista de presença dos 

eventos, onde se identificou quantos alunos foram ao evento, o nome dos mesmos e a que curso e área de 

conhecimento que eles pertencem. 

Resultado: 

Após as pesquisas, conclui-se que dentro dos diferentes públicos da Unitau, os alunos da área de ciências 

humanas apresentaram um destaque na participação dos eventos, com 54% de presença (média feita entre os 

3 eventos), seguidos respectivamente pelos alunos de biociências, com 31% de presença, e os alunos de 

ciências exatas, com 15% de presença. 

Embora, as estatísticas gerais indiquem que ainda há uma diferença considerável de participação entre os 3 

diferentes públicos-alvos, se estas forem observadas individualmente para cada evento, é notável uma 

normalização na participação entre estes públicos. Como mostra-se a seguir 

Conclusão: 

Concluímos assim, que os eventos institucionais geram uma experiência positiva com a marca podendo, 

gradativamente, atingir a alunos de todas as áreas de conhecimento.Seria pertinente, no entanto, para os 

próximos eventos de Volta às Aulas pensar em ações, formas de divulgação e programações que atraíssem 

de maneira efetiva alunos das áreas de ciências biológicas e exatas, para isso, a comunicação deve ser clara 

e persuasiva de modo que sua eficácia garanta bons resultados. 
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O TRABALHO PSICOMOTOR COM CRIANÇAS: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SP 
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ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA PEREIRA, RAPHAELA NATHÁLLY CRUZ REZENDE SLOBODA, 

NATALIA DE SOUSA SANTOS, LAURA DO AMARAL CASTILHO DE SOUZA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

Atualmente, muito se tem discutido sobre a importância do desenvolvimento de habilidades psicomotoras 

para a aquisição da linguagem escrita, não parecendo claro para muitos profissionais de educação a 

amplitude da noção integral da psicomotricidade humana. A carência dessa compreensão pelos profissionais 

tem gerado dificuldades na atuação de professores, em especial, em atividades que estimulem o 

desenvolvimento psicomotor de seus educandos (PEREIRA, 2010). Oliveira (2011) afirma que é por meio 

do movimento que o indivíduo conhece o mundo que o cerca, através do seu corpo, suas percepções e 

sensações, ele se constrói e desenvolve aprendizagens múltiplas. A Psicomotricidade “é o desejo de fazer, de 

querer fazer; o saber fazer e o poder fazer.” (OLIVEIRA, 2011 p. 34), sendo a forma pelo qual o indivíduo 

adquire condições para se desenvolver plena e globalmente. A presente pesquisa pretendeu contribuir, 

portanto, a análise desse fenômeno dentro das escolas. 

Metodologia: 

Para a realização do trabalho foi realizada a pesquisade campo, exploratória, por meio do delineamento e 

levantamento (GIL, 1991). A área de realização foi em uma escola de Ensino Fundamental I da rede pública 

municipal de Taubaté- SP. Participaram da pesquisa seis professora da referida escola, que responderam um 

questionário desenvolvido pelas pesquisadoras, composto por 3 perguntas abertas com o objetivo de 

explorar aspectos relacionados ao trabalho psicomotor, seus benefícios e a sua presença nas atividades 

escolares na opinião das profissionais. 

Resultado: 

Diante das respostas apresentadas pelas educadoras, pode-se perceber que a educação psicomotora é vista 

como uma forma de desenvolver questões relacionadas somente ao corpo e a funções executivas e tais 

profissionais desconhecem a amplitude que o trabalho possui no que se refere à formação integral dos 

sujeitos e via de a expressão de sentimentos, desenvolvimento da criatividade e a possibilidade de vivenciar 

o próprio corpo de maneira autônoma e simbolizada. 

Conclusão: 

Assim, a partir da discussão de resultados, salienta-se a importância da formação e capacitação de 

educadores para desenvolvimento integral e satisfatório dos educandos. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL SUBMETIDOS À DIÁLISE 

ENIC201716594 

 

GUILHERME OSAMU YANAGIDA 

Orientador(a): ARMANDO ROCHA JÚNIOR 

 

Introdução: 

A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada pela perda progressiva e irreversível do funcionamento 

dos rins e é considerada um problema de saúde pública. 

A doença renal desencadeia uma série de questões que afetam a vida do paciente, desde habilidades 

funcionais, o que limita suas atividades diárias, até fatores psicológicos do paciente e de seus familiares, 

alterando suas relações sociais (FRAZÃO, 2011). 

Com os avanços nos processos dialíticos, o tratamento tem como objetivo, além de prolongar a vida dos 

pacientes, utilizando se necessário terapias de substituição renal, proporcionar qualidade de vida a essa 

sobrevida do indivíduo (ARENAS et al, 2009). 

Sabendo que o tratamento afeta a qualidade de vida do paciente, a pesquisa contribui não só para a área da 

psicologia, mas de toda a equipe multidisciplinar que faz parte do processo terapêutico do indivíduo com 

insuficiência renal crônica. 

Metodologia: 

O presente trabalho, foi realizado através do método da pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do levantamento de conteúdos teóricos já analisados, a revisão 

da literatura, onde todos trabalhos científicos devem se basear, à priori, por meio de publicações escritas e 

eletrônicas, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. Essa técnica, é um importante modo de 

se estruturar a pesquisa, buscando como objetivo o domínio sobre o tema escolhido. 

Encontra-se também, pesquisas que se fundamentam unicamente na pesquisa bibliográfica, como no caso do 

deste trabalho, realizado por meio de referências teóricas já publicadas, tendo como objetivo colher 

informações ou conhecimentos anteriores sobre um conceito ou problema (GIL, 2007). 

Resultado: 

Muitas são as mudanças enfrentadas pelos pacientes, desde restrições alimentares e hídricas até a atividades 

profissionais, físicas e de lazer. Dessa forma, o apoio familiar se mostra significativo frente a readaptação à 

nova rotina, o que leva o paciente a perceber o tratamento como importante fator para sua qualidade de vida. 

Especialmente no início do tratamento, é comum sentimento de frustração, indignação e negação, 

sentimentos que se modificam ao longo do processo através do conhecimento e enfrentamento da doença. 

As pesquisas mostraram ainda, a importância do acolhimento dos profissionais, o que facilita a adaptação do 

paciente, principalmente da área da enfermagem, pois são os profissionais que estão mais presentes durante 

o tratamento da IRC (FRAZÃO et al, 2011). 

Conclusão: 

Pacientes com IRC passam por diversas mudanças em sua rotina, o que causa ansiedade e diferentes 

sentimentos frente ao diagnóstico. Problemas como depressão são comumente associados a esse tipo de 

tratamento, fazendo com que o trabalho do psicólogo seja imprescindível para o auxílio, desde o paciente, 

até seus familiares e os profissionais que compõe e equipe multidisciplinar. 

Com o avanço dos tratamentos em pacientes renais, é de suma importância pesquisas que englobem a 

qualidade de vida nessa área. Sabendo que cada tratamento possui suas limitações, o psicólogo deve avaliar, 

principalmente, as condições de adaptação de seus pacientes a esses processos. 
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COTIDIANO E CRIMINALIDADE EM TAUBATÉ: ESCRAVOS E LIVRES – 1870-1888 
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ANA PAULA CLARO FERNANDES, ANA CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES, JANAÍNA OLIVEIRA SANTOS 

SILVESTRE 

Orientador(a): MARIA FÁTIMA DE MELO TOLEDO 

 

Introdução: 

A presente pesquisa tem por objetivo levantar a criminalidade envolvendo escravos, ex-escravos, homens e 

mulheres livres, no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, nas últimas décadas do Império. O tema vem 

sendo constantemente abordado nas pesquisas históricas, uma vez que permite compreender a dinâmica e as 

relações sociais e econômicas da sociedade local, revelando, implicitamente, o cotidiano das personagens, 

expondo seus valores e a convivência entre escravos e livres. O período analisado, de 1870 a 1888, justifica-se 

pelo contexto de crises no Império, momento em que as contradições do sistema escravista se acirram, com o fim 

da Guerra do Paraguai e o retorno dos ex-escravos que dela participaram, e a não inserção desses indivíduos na 

sociedade do pós-guerra. O núcleo documental dessa pesquisa é fundamentado no conjunto de Processos-Crime, 

depositados no Arquivo Histórico Municipal “Dr. Félix Guisard Filho”, buscando relacionar as motivações dos 

crimes com o contexto histórico local. 

Metodologia: 

O procedimento metodológico aplicado na pesquisa, foi a análise histórica de fontes primárias (Processos-

Crime), entre 1870 a 1888, quando o sistema escravista começa a ser questionado, dando origem a uma série de 

leis abolicionistas que marcam as últimas décadas do Império. A referida documentação encontra-se depositada 

no Arquivo Histórico Municipal “Dr. Félix Guisard Filho”. Nesse mesmo contexto, tem início o processo de 

imigração europeia em massa para o Brasil, e as lutas pelo republicanismo, propondo o fim do Império. O 

método empregado foi o fichamento e a classificação das ocorrências criminais, pelos seguintes temas: crimes 

contra a propriedade (furto e roubo), crimes contra pessoa (homicídio e tentativa de homicídio) e corpo de delito 

(suicídio– entendidos como crime no Império). As informações extraídas da documentação foram cotejadas com 

a bibliografia pertinente ao tema, como o capítulo do livro “Histórias de Minas Gerais: As Minas Setecentistas”, 

Criminalidade Escrava nas Minas Gerais Setecentistas, de Liana Maria Reis, Processos-Crime: Escravidão e 

violência em Botucatu, de Cesar Mucio Silva, Pobreza e Conflito: Taubaté, 1860-1935, de Maria Cristina 

Martinez Soto, Crime e Escravidão: resistência nas lavouras, 1830-1888, de Maria Helena P. Toledo Machado e 

Sonhos Africanos, vivências ladinas. Escravos e forros em São Paulo, 1850-1880, de Maria Cristina C. 

Wissenbach, dentre outros. Buscando compreender as motivações da criminalidade na sociedade local. 

Resultado: 

A análise documental revelou que, na sociedade local, no período referido, a crise econômica conduziu à 

criminalidade indivíduos de diferentes setores sociais. Em Taubaté, a partir de 1860, a crise cafeeira levou à 

ruína fazendeiros e outros envolvidos com o comércio local. Entre os dez casos analisados, sendo dois crimes 

contra a propriedade, seis contra pessoas e dois corpos de delitos, destacam-se o arrombamento e furto de 

mantimentos, envolvendo dois professores, agressão violenta motivada por dívidas e o caso de suicídio, 

cometido pela esposa de um grande proprietário de terras. Esses casos evidenciam uma sociedade complexa e 

diversificada, ressaltando aqueles em que os crimes se relacionam à penúria vivenciada por parte da população. 

Além das motivações materiais, ocorriam, também, crimes por motivações psicológicas. O caso de Gliceria 

destaca-se, pois, conforme mostram as pesquisas sobre o tema, era pequeno o número de mulheres livres que 

tinham seus atos suicidas expostos publicamente. 

Conclusão: 

Evidenciou-se que a criminalidade, em grande medida, se relaciona à questão conjuntural econômica, que levou 

os indivíduos a cometerem delitos em determinados momentos, o que não é suficiente para caracterizar esta 

sociedade como violenta, como é entendida por parte da historiografia sobre o tema. É certo que compreender o 

crime como uma resposta imediata às transformações econômicas pode conduzir a imprecisões, porém, a partir 

dos casos analisados, percebe-se a relação entre a condição material precária dos indivíduos e a ocorrência de 

crimes dessa ordem de motivação. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA NA SALA DE ESPERA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE SOBRE A FEBRE AMARELA 

ENIC201716622 

 

GABRIELA CORREA GASCH, MARIA ANGELA PETRINI, AMANDA NALDI MENDES, SIMONE NASCIMENTO 
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Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Este relato acadêmico aborda uma ação educativa sobre a importância da vacinação contra a febre amarela 

realizada na sala de espera de uma UBS em um Município no Vale do Paraíba Paulista. 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa grave causada por vírus e transmitida por vetores. No Brasil, há 

uma extensa área de recomendação para vacinação abrangendo 18 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, 

Minas Gerais e parte dos Estados da Bahia, Piauí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.¹ 

A vacinação é a forma mais importante de prevenção e está disponível para as pessoas que se encontram em 

área de risco e deve ser aplicada 10 dias antes do deslocamento para garantir o desenvolvimento da 

imunidade.² 

Foi realizada a educação em saúde para proporcionar informações e esclarecimentos às pessoas que 

relataram dúvidas quanto ao assunto. 

Metodologia: 

Foram abordadas 30 pessoas que se encontravam na sala de espera em uma UBS em um Município situado 

no interior do Vale do Paraíba Paulista, na qual foi utilizado folders ilustrativos explicativos sobre a doença, 

focando sobre a vacinação, seus riscos e quais as pessoas que necessitam dessa imunização, n qual ocorreu 

em Maio de 2017. 

Resultado: 

Após a apresentação dos docentes foi obtido resultados satisfatórios das pessoas abordadas na qual foram 

esclarecido suas dúvidas sobre a doença e a área de recomendação vacinal. 

Conclusão: 

Podemos constatar a importância da abordagem para estabelecer as prioridades na intervenção a ser 

desenvolvido por acadêmicos em UBS, com o objetivo de minimizar os riscos à saúde da população. O 

diagnóstico situacional nos prepara para planejar, desenvolver e avaliar as ações adotadas por profissionais 

de saúde em busca da qualidade de vida do individuo. 
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Introdução: 

Em meio à competição acirrada imposta pelo mercado, desenvolver uma estratégia de mercado é essa 

estratégia que guiará a empresa rumo ao sucesso.E, a prospecção de mercado tem como objetivo o 

descobrimento de novos mercados e para isso é necessário conhecer bem qual a missão da empresa, qual a 

sua essência e o que possui de diferente de seus concorrentes.Então prospecção de novos mercados é a 

exploração de novos territórios e tem como objetivo maior, despertar interesse de clientes com potencial de 

compra dos produtos os serviços a serem oferecidos.Para prospectar novos mercados, é essencial transmitir 

segurança. Para tanto, à cultura da organização tem que estar internalizada, no que se refere aos produtos e 

serviços sendo importante o conhecimento transmitindo assim maior confiança e credibilidade. A pesquisa 

teve por objetivo, estudar o crescimento das empresas brasileiras que buscam novas oportunidade ao atuar 

no mercado exterior. 

Metodologia: 

O trabalho, no geral, é predominantemente exploratório, realizado por meio de pesquisas bibliográficas 

sobre o crescimento das empresas que buscam novas oportunidade de atuar no mercado exterior, 

independente do seu segmento de mercado e também de sua situação no mercado interno. Internacionalizar 

para crescer é uma estratégia empresarial que apontar a direção, a forma e os meios que serão utilizados 

para que a empresa supere todos os desafios.A prospecção do mercado internacional e o conhecimento dos 

contextos de cada país fazem parte integrante do processo de internacionalização de empresas. Só uma 

estratégia sustentável de internacionalização é que conseguirá preparar a entrada num novo mercado, com 

sucesso. 

Resultado: 

De acordo com pesquisa realizada em 2016, pela Fundação Dom Cabral, quase 80% das multinacionais 

brasileiras investiram mais no exterior. A pesquisa avaliou 64 empresas, sendo 50 multinacionais e 14 

companhias que atuam no exterior por meio de franquias. Verificou-se que, as empresas brasileiras entraram 

em 33 países, mais do que no anterior, quando avançaram sobre 26 localidades.A empresa brasileira Fitesa 

aparece pela segunda vez consecutiva no ranking de empresa internacionalizada. Fabricante de material 

descartável para produtos higiênicos e médicos, a Fitesa é brasileira e foi criada em 1973, em Gravataí, no 

Rio Grande do Sul. Inaugurou sua primeira unidade no nos Estados Unidos em 1991. Com a aquisição da 

divisão de higiênicos da Fiberweb, avançou nos mercados da Europa, China e América do Norte. Entre 2012 

e 2014, investiu em novas fábricas no Peru, China e no México. 

Conclusão: 

A internacionalização da atividade empresarial é uma expectativa para todas as empresas e tornou-se 

fundamental para a estratégia de crescimento de uma empresa e permite captar novas tecnologias; acessar 

recursos naturais e novos mercados para se beneficiar das economias de escala; adquirir e desenvolver 

novas competências de maneira a obter maior conhecimento das necessidades dos consumidores 

internacionais; explorar a competitividade em custos e diferenciação de produtos; proteger-se contra taxas 

de câmbio desfavoráveis; contornar restrições estabelecidas por barreiras tarifárias e não-tarifárias; e dispor 

de fontes diversificadas de financiamento para reinvestir na produção e na inovação, entre outros. 

 



  

132 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ABORDAGEM DA COQUELUCHE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

ENIC201716673 

 

NATHANE MADURO RAMOS, MARIANA DE CARIS, PRISCILA ANANDA SILVA SANTOS, STEPHANIE HEIN DE 

CARVALHO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A coqueluche é uma moléstia infecciosa altamente contagiosa que atinge o trato respiratório inferior, 

caracterizando-se por paroxismos de tosse não produtiva. Acomete todas as idades, sendo os lactentes os 

mais propensos às complicações, podendo levar ao óbito. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) a partir de 2011, observou-se um aumento do número de casos no país, tendo a 

incidência quadriplicada em relação à 2010. O estado de São Paulo registrou aumento de casos em 2014 

(5,27/100.000 habitantes). Em 2015 esse número começou a decrescer e, em 2016, foram 0,58/100.000 

habitantes no estado. Assim, é de fundamental importância que a população e os profissionais da saúde 

recebam informações e atualizações a respeito da doença, o que pode ser feito por meio da Educação em 

Saúde (ES).  O estudo objetivou narrar a experiência de acadêmicos de medicina em uma atividade de ES 

sobre a temática. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do quinto ano de do curso de Medicina 

da Universidade de Taubaté (UNITAU) durante uma ação de ES realizada em uma unidade de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) em um município do Vale do Paraíba Paulista, no mês de abril de 2017. Nesta ação, 

supervisionadas por uma professora, as alunas puderam oferecer informações a respeito da coqueluche, tais 

como definição, sinais e sintomas, modo de transmissão e esquema vacinal para prevenção da doença. A 

abordagem foi realizada sob a forma de roda de conversa, na sala de espera, na qual estavam presentes a 

população local, a equipe de enfermagem, os agentes comunitários de saúde e o dentista que atuam nesta 

unidade. Também foram entregues panfletos, elaborados pelas próprias acadêmicas que transmitiam, de 

forma clara e objetiva, aquilo que foi abordado na conversa. A revisão de literatura baseou-se na busca de 

artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

publicados entre 2010 e 2015, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, 

utilizando de forma conjugada os descritores: “Coqueluche, Incidência e Educação em Saúde”. A 

investigação foi realizada no mês de abril de 2017. No total foram encontradas nove publicações que, após 

análise realizada por meio da leitura dos títulos, resumos e trabalhos, resultaram em sete manuscritos que 

atendiam aos critérios de inclusão. 

Resultado: 

Os participantes mostraram-se participativos e interessados em compreender os conceitos sobre o tema. 

Com a atividade foi possível conhecer mais a respeito da doença, principais sintomas e formas de 

prevenção, além de reforçar sobre a importância da vacinação. A atividade ofereceu aos acadêmicos a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos aprendidos ao longo do curso, além de aprimorar o 

ato de falar em público. Houve a participação ativa das presentes que demonstraram se sentirem à vontade 

para sanar dúvidas e relatarem suas experiências pessoais. 

Conclusão: 

A ação educativa realizada na unidade atingiu seu objetivo que era o de levar informações pertinentes a 

respeito da coqueluche e sua atual situação no cenário da saúde brasileira aos usuários e membros da equipe 

de saúde. É de suma relevância que sejam promovidas ações como essas, na qual são passadas informações 

sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. 
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Introdução: 

Dentre as alternativas naturais para controle de plantas invasoras se destaca a alelopatia, fenômeno que 

consiste na liberação de substâncias vegetais, que tanto podem ter ação inibidora quanto estimulante no 

ambiente, podendo estar presente também nas sementes de algumas espécies (COELHO et al., 2011). De 

acordo com Duke (2012), alelopatia é uma interação entre plantas, na qual um vegetal compete com outro 

para garantir o fornecimento de água, luz e nutrientes. A alelopatia é reconhecida como um importante 

mecanismo ecológico, que influencia a dominância e a sucessão das plantas, formação de comunidades, 

vegetação clímax, manejo e produtividade de culturas (NOVAES, 2011). Com o objetivo de verificar o 

efeito de extratos aquosos de plantas na germinação de sementes de alface cultivar Repolho, foi realizado o 

presente trabalho. 

Metodologia: 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Sementes do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté. Foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizado, com quatro repetições e 

os seguintes tratamentos: água e extratos naturais de Cymbopogon citratus (capim-cidreira), de Mentha X 

villosa (hortelã), de Ocimum basilicum (manjericão) e de Plectranthus barbatus (boldo). Cada parcela 

experimental, que consistiu em placa de petri, continha 20 sementes. Os extratos continham 20% de folhas 

de cada planta para 80% de água (v/v). Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey. 

Resultado: 

Os principais resultados foram: apesar dos extratos de manjericão e hortelã proporcionarem menor taxa de 

germinação das sementes de alface, a análise estatística não demonstrou que a diferença foi significativa ao 

nível de 5% de probabilidade. Mesmo sendo espécies ricas em óleos essências, substâncias com efeito 

alelopático, não foi verificada essa ação na pesquisa. 

Conclusão: 

Os resultados demonstraram que os extratos aquosos no volume avaliado não possuem efeito na redução da 

germinação das sementes de alface. Como se verifica na literatura resultados em que há redução da 

germinação, sugere-se ensaios com maiores doses ou forma de obtenção do extrato como o extrato 

etanólico. 
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Introdução: 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é caracterizada como uma das doenças cardiovasculares mais frequentes no 

mundo, sabe-se que pacientes acometidos por tal patologia possuem sintomas que ocasionam uma 

diminuição progressiva das condições físicas, que acarreta no desenvolvimento de alterações emocionais, 

visto que os mesmos acabam por enxergar a vida de maneira limitada ou ameaçada. Estudos apontam que na 

IC tem-se a ansiedade e a depressão como duas prevalentes manifestações que, além de possuírem 

correlação com o grande número de recidivas, morte, internação prolongada e baixa adesão aos tratamentos, 

podem preditar um mau prognóstico. Diante disto, o presente estudo tem por objetivo avaliar os sintomas 

emocionais em pacientes com IC. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo piloto, descritivo com uma amostra consecutiva por conveniência, no qual foram 

selecionados pacientes cardiopatas cadastrados nas Unidades de Estratégia da Família (ESF) do município 

de Pindamonhangaba. Os mesmos passaram por uma pré-seleção, devendo atender os critérios de inclusão 

para participar do estudo, sendo estes: ter idade entre 55 e 71 anos, ser morador de Pindamonhangaba, 

portador de Insuficiência Cardíaca. Foram exclusos os indivíduos com outras doenças cardiovasculares em 

estágio avançado, e com limitações ortopédicas e neurológicas graves. Este projeto foi encaminhado à 

Secretária de Saúde e Assistência Social do Município de Pindamonhangaba e autorizado pela mesma, 

posteriormente foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o qual obteve sua 

aprovação. Os selecionados foram submetidos a uma avaliação constando dados pessoais e antropométricos, 

também foram avaliados os níveis de ansiedade e depressão por meio da aplicação do Inventário de 

Ansiedade de Beck (BAI) e Inventário de Depressão de Beck (BDI). Toda informação foi apresentada aos 

voluntários e obtido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de qualquer 

procedimento. A análise dos dados se deu por meio de uma abordagem descritiva das medidas centrais e o 

desvio padrão (DP) realizada no programa estatístico Stata 13.0. 

Resultado: 

Foram selecionados cinco pacientes de ambos os sexos (60% do sexo masculino), com média de idade de 

61,6 anos (DP 5,9). Sobre os parâmetros emocionais, 80% apresentaram sintomas de depressão leve a 

moderada (média 24,6 pontos, DP 11,3). Dos sintomas psicológicos mais relatados a desmotivação (100%) e 

irritabilidade (100%) foram os mais prevalentes, quanto aos físicos a fadiga esteve presente em 80% da 

amostra. Quanto aos sintomas de ansiedade, 80% apresentaram ansiedade moderada a grave (média 33,8 

pontos, DP 24,7), e dos sintomas psicológicos mais referidos, o de nervosismo (100%) e o medo que 

aconteça o pior (80%) foram os mais relatados. Dentre os sintomas físicos da ansiedade, a indigestão ou 

desconforto no abdômen (80%) e dificuldade para respirar (80%) foram os mais presentes. 

Conclusão: 

Conclui-se que os indivíduos com IC avaliados apresentaram sintomas de ansiedade e depressão de 

moderada a grave, sendo que os sintomas mais relatados foram: nervosismo, medo constante, desconforto 

no abdômen e dificuldade para respirar, relacionados à ansiedade, e a desmotivação, irritabilidade e a fadiga, 

referentes à depressão, respectivamente. Desta forma, torna-se importante uma ação multiprofissional com o 

objetivo de identificar, prevenir e tratar os distúrbios de ansiedade e depressão para minimizar os efeitos 

negativos trazidos pelos mesmos, assim como combater a baixa adesão ao tratamento da insuficiência 

cardíaca. 
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Introdução: 

A Miolo Wine Group é uma das maiores fabricantes de vinhos finos do Brasil e tem uma parcela 

considerável de seus produtos enviados ao exterior, uma vez que conta com uma linha de mais de 100 

produtos fabricados a partir de parcerias nacionais e internacionais. Nos últimos dez anos, investiu R$ 120 

milhões em expansão da produção, tecnologia de ponta, mudas importadas, instalações e equipamentos de 

última geração Em geral, as empresas buscam na internacionalização a ampliação para novos mercados, a 

conquista de novos clientes ou maior visibilidade no mercado externo. 

Metodologia: 

Nesse contexto, o trabalho visa apresentar o processo de internacionalização da vitivinícola Miolo. Para o 

perfeito entendimento e clareza das informações, utilizamos a pesquisa bibliográfica de natureza 

exploratória, com base em material disponível na internet sobre o tema internacionalização de empresas 

brasileiras. Para apoiar a pesquisa, foram utilizados estudos de caso já realizados na Miolo Wine Group. 

Resultado: 

Apesar da família Miolo trabalhar na viticultura desde 1897, foi apenas em 1990 que partiu para a produção 

comercial de vinhos, tornando-se uma das grandes líderes e se consolidando no mercado nacional. Em 2006, 

passou a ser chamada de Miolo Wine Group, adicionando a sua linha de produção mais de 100 produtos 

fabricados por meio de parcerias nacionais e internacionais. Atualmente, o grupo elabora 12 milhões de 

litros de vinhos finos e possui a maior área de vinhedos próprios no país. O grupo buscou a 

internacionalização inicialmente por meio da união com empresas internacionais do mesmo ramo, acordos 

denominados joint ventures, com companhias no Chile, na Espanha, na Argentina e na Itália apresentando 

sua variedade de produtos ao mercado internacional. É a primeira vinícola brasileira a instalar uma loja 

física em Shanghai, maior cidade da China, pais que ao longo dos anos vem aumentando gradativamente 

seu consumo de vinhos finos. 

Conclusão: 

Após a leitura do presente trabalho foi possível apresentar uma compreensão geral do processo de 

internacionalização e dos fatores decisivos que contribuíram para o sucesso da MWG, bem como os motivos 

que a levaram a se inserir nesse novo mercado. 
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Introdução: 

A valorização da natureza e a motivação em sair dos centros urbanos têm contribuído para que o turismo 

realizado em ambientes naturais torne-se um fenômeno cada vez mais crescente em todo o mundo. As 

distintas formas de ação do ser humano sobre o meio ambiente ao longo da sua evolução são hoje 

reconhecidas como tema essencial para a pesquisa científica, sob a responsabilidade de se buscar soluções 

ou alternativas de uso humano compatíveis com a conservação dos recursos naturais e culturais 

(RudzEWicz et al. 2008). A demanda turística pelos recursos naturais é crescente diante da expansão dos 

segmentos de turismo ligados à natureza: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, agroturismo, 

turismo científico, entre outros. Dentro deste contexto, o trabalho teve como objetivo a realização de um 

levantamento dos principais impactos ambientais causados no complexo da Pedra do Baú para propor 

medidas mitigadoras como forma de amenizar os impactos. 

Metodologia: 

Para resolver um problema ambiental, “deve-se isolar suas causas, elaborar estratégias para eliminá-las ou 

minimizá-las, estabelecer metas e acompanhar a implementação, até que tenham sido atingidas as metas ou 

o problema tenha sido resolvido” (MITRAUD, 2003, p. 315). Assim, a escolha do local conhecido como 

monumento natural Pedra do Baú, localizado no município de São bento do Sapucaí, uma vez que sua 

condição como atrativo turístico natural, aliado à falta de planejamento para receber visitantes, transforma a 

área em um gerador de impactos ambientais. A metodologia utilizada teve como base pesquisas relativas aos 

principais impactos causados em Unidades de Conservação e métodos de mitigação, baseadas em 

referências bibliográficas de artigos, manuais disponibilizados na internet e livros. Posteriormente, será 

realizada uma pesquisa de campo para realização de um diagnóstico ambiental do local e do entorno. 

Resultado: 

A forma de mitigação que se espera para um melhor controle dos impactos seria um controle de acesso 

diário e uma fiscalização dentro complexo, contribuindo para que não haja depósito de lixo, necessidades 

físicas no solo, extração de mata e destruição das sinalizações do complexo. Observou-se que os impactos 

ambientais do turismo, positivos ou negativos, dependem do atendimento ou não das normativas quanto as 

modalidades de usos e acessos à biodiversidade. Da mesma forma do que os impactos culturais, também é 

condição sine qua non a participação da população autóctone na elaboração de planos de manejo de 

Unidades de Conservação, na qual se pretende exercer atividade turismo. 

Conclusão: 

Concluímos preliminarmente que demanda turística da região ocasiona diversos impactos mediante a falta 

de planejamento, contudo espera-se que um investimento seja feito para melhor uso possível do complexo, 

que hoje é o principal ponto turístico da cidade. Atividades de fiscalização são necessárias, porém a 

educação ambiental apresenta uma série de benefícios para amenizar grande parte dos impactos ocorridos. 
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Introdução: 

No mundo atual, cada vez mais as empresas estão em busca de melhorias para conseguirem reduzir os 

custos do processo produtivo e fazer com que o preço de seu produto se torne um atrativo na comparação 

com tantos outros que existem no mercado. O crescente avanço da área da tecnologia tem sido muito 

importante para as empresas que desejam ter um diferencial em seus produtos. Todos os dias surgem 

tecnologias inovadoras que são essenciais para melhoria dos processos produtivos que, se bem aproveitadas, 

proporcionam reduzir custos a valores que, anteriormente, pareciam inalcançáveis. O objetivo geral consiste 

em investigar a contribuição dos sistemas de informação à sobrevivência das empresas  e os objetivos 

específicos, quantificar o aumento da produtividade, a diminuição do custo de produção e do número de 

defeitos nos produtos fabricados em decorrência da correta implementação de um sistema de apoio à 

manufatura. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica sobre o tema. Acompanhamento da implementação de um sistema integrado de apoio 

a manufatura e homologação dos processos na linha de produção de uma industria de componentes 

eletroeletrônicos do Sul de Minas. Identificação dos benefícios decorrentes da integração dos sistemas, 

através da comparação da produtividade, do número de defeitos e dos custos gerais de produção anteriores e 

posteriores à implementação. 

Resultado: 

Como resultados nos primeiros meses de implementação, aferiu-se redução de defeitos encontrados na 

qualidade final em 8%, aumento da produtividade em 15% e redução dos custos gerais de produção em 

12%. 

Até o final de toda implementação pretende-se aumentar em mais 12% a produtividade e reduzir os custos 

gerais de produção em mais 10%. 

Conclusão: 

Conclui-se que os sistemas de informação são imprescindíveis à sobrevivência das empresas nos dias atuais, 

tornando-as mais fortes no mundo competitivo. Devem atender a todas as necessidades de uma empresa, 

desde áreas como recursos humanos até ao chão de fábrica. Devem ser bem planejados para que a tomada 

de decisão seja algo que corresponda as expectativas que a empresa está buscando. 
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Introdução: 

A deficiência de macronutrientes em plantas pode comprometer o desenvolvimento da fase vegetativa da 

planta, interferindo no ganho de biomassa, principalmente de folhas para a realização de fotossíntese, na 

resistência mecânica e conformidade de sua estrutura, ou mesmo na resistência a doenças. Os sintomas 

característicos (manchas, colorações e deformidades) são decorrentes de distúrbios metabólicos provocados 

pela baixa concentração do nutriente na planta. Esses sintomas nem sempre são facilmente perceptíveis, 

principalmente em condições de campo, onde a planta está submetida a vários fatores de estresse. O 

objetivo deste trabalho foi de induzir deficiências nutricionais específicas em milho preto e observar a 

ocorrência dos sintomas característicos de deficiência para a Zea mays L. durante a fase vegetativa da 

planta, além de aferir a produção de folhas e de matéria seca total. 

Metodologia: 

O experimento foi instalado e conduzido na Estufa do Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia do 

Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU, adotando-se delineamento inteiramente casualizado com 

sete tratamentos e três repetições. As parcelas consistiram de vasos de plástico, contendo 5 kg de substrato 

de areia cada, nas quais foram semeadas cinco sementes de milho preto, com germinação de 94%, aferida 

no Laboratório de Sementes do próprio Departamento. Em cada tratamento foi induzida a deficiência em 

um nutriente (-N, -P, -K, -Ca, -Mg e -S) além do tratamento -testemunha (com nutrição completa) através da 

fertirrigação com solução nutritiva preparada conforme os tratamentos. Aos 25 dias foi realizado o desbaste 

das plantas germinadas, deixando apenas duas por parcela. O desenvolvimento foi acompanhado e 

documentado até o último estádio vegetativo (com 65 dias de cultivo), quando as plantas foram coletadas 

para contagem das folhas e obtenção da matéria seca total (parte aérea e sistema radicular), sendo as plantas 

acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação forçada a 65ºC por 72 horas. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e quando o teste foi significativo (P<0,05) fez-se a 

comparação de médias por Tukey utilizando-se o programa SISVAR 5.6. 

Resultado: 

Os sintomas de deficiência nutricional foram nítidos nos tratamentos em foram omitidos fósforo (-P), com 

forte coloração roxa do colmo e das margens das folhas até sua senescência precoce; nitrogênio (-N), que 

apresentou clorose em área total da folha e crescimento lento; e potássio (-K), com tombamento da planta e 

clorose das margens das folhas com posterior necrose. Na deficiência induzida de magnésio (-Mg), 

observou-se leve clorose internerval, e na de cálcio (-Ca), houve leve enrugamento do limbo foliar. No 

tratamento com deficiência de enxofre (-S), observou-se amarelecimento do colmo e da base das folhas. 

Quanto à produção de matéria seca, em g/vaso, houve diferenças significativas entre o tratamento 

testemunha (43,21) e os com deficiência em N (19,56), P (13,26) e K (22,33). Os tratamentos com 

deficiência em Ca (48,25), Mg (55,60) e S (40,61) não diferenciaram da testemunha. 

Conclusão: 

A areia utilizada no substrato pode ter contribuído com o fornecimento de minerais como cálcio e magnésio, 

o que pode explicar a ocorrência apenas leve dos sintomas típicos nas plantas dos tratamentos em que tais 

elementos foram omitidos na fertirrigação. Para as deficiências de nitrogênio, fósforo e potássio, os 

sintomas observados foram os esperados para a cultura do milho. A deficiência em enxofre não produziu os 

sintomas típicos, que seria a clorose apenas das folhas mais novas, tendo ao invés disso sido observada a 

clorose em folhas velhas e no colmo. 

 



  

139 

 

REUTILIZAÇÃO DO ÓXIDO DE ALUMÍNIO APÓS O PROCESSO DE JATEAMENTO 
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Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Este estudo baseia-se na falta de evidências de que as empresas nacionais de revestimento que utilizam o 

processo de jateamento, ilustrado à Figura 1, conheçam e apliquem qualquer tipo de reciclagem do resíduo 

gerado a partir do abrasivo utilizado, principalmente no que se refere ao óxido de alumínio, estudado neste 

trabalho. Isso faz com que a grande maioria destes resíduos seja descartada em aterros sanitários, sendo uma 

pequena parcela despejada de forma ilícita. Tendo como base esse cenário, esse trabalho traz um estudo de 

possíveis meios para a reutilização do óxido de alumínio sem causar impactos no meio ambiente, além de 

buscar recuperar a maior parcela possível dos desembolsos efetuados no processo. 

Metodologia: 

Constituindo-se em pesquisa eminentemente exploratória, com características de pesquisa-ação por parte 

das pesquisadoras, para se levantar as possíveis hipóteses de reutilização do óxido de alumínio foi 

necessário, inicialmente, se ampliar o conhecimento sobre todo o processo de jateamento, suas 

características e a forma como o abrasivo é utilizado, para se descobrir os impactos gerados quando o 

resíduo deste processo é destinado ao aterro. As pesquisas efetuadas em sequência, abrangeram contato 

direto com fabricantes estrangeiros de abrasivos, bem como com empresas norte-americanas que prestam 

serviços de jateamento. Com base nos materiais recebidos, verificou-se que também não existem muitas 

opções para o reuso deste material, principalmente o óxido de alumínio cinza, cujas propriedades e estado 

final, de “poeira de granulometria extremamente fina” (Figura 2), tornam difícil a utilização “no estado” do 

produto. 

Resultado: 

Com base nas pesquisas efetuadas, verificou-se que existem algumas opções viáveis, porém pouco 

exploradas e difundidas, para reaproveitamento do óxido de alumínio cinza, residual do processo de 

jateamento. Uma primeira opção seria a reciclagem desse resíduo, onde uma empresa reaproveitaria o óxido 

de alumínio, depois do processo de jateamento, refundindo-o com grãos novos e, sem perder qualidade, 

retornando o material adquirido para os clientes, com um custo inferior ao do fabricante. Assim, a qualidade 

dos serviços se conservaria e o custo com este abrasivo decresceria. Uma segunda opção é a venda desse 

resíduo para empresas que fabricam aços de baixa resistência ou aços de segunda linha, reutilizando este pó 

na composição dos mesmos. Por fim, pode-se realizar testes para a utilização dessa “poeira fina” em soldas, 

utilizando-a na composição dos metais de adição. 

Conclusão: 

Após o estudo, verificou-se que a falta de conhecimento por parte das empresas que praticam o processo de 

jateamento e, consequentemente, acumulam uma quantidade considerável de resíduos, gera todo um 

transtorno ambiental e financeiro, pois além dos custos diretos para a coleta, o transporte e descarte do 

resíduo em aterros sanitários, o mesmo impacta o meio ambiente.  Todas as três soluções supramencionadas 

podem se constituir em boas fontes de referência para potenciais empreendedores, oferecendo opções 

viáveis para se desestimular o crescimento das formas ilícitas de descarte dos resíduos de óxido de alumínio. 
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Introdução: 

Este trabalho apresenta o estudo de um processo de desinfecção, sem o uso de produtos químicos, buscando 

a potabilidade em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), substituindo o tradicional tratamento com 

cloro, que embora seja muito eficiente na eliminação de patógenos, em contato com a matéria orgânica 

libera trihalometanos que são altamente cancerígenos e prejudiciais à saúde humana. 

Metodologia: 

Após uma descrição completa do sistema atual de desinfecção nas Estações de Tratamento de Água, e suas 

necessidades e padrões normatizados pelas exigências legais para o consumo humano, propôs-se  um 

tratamento alternativo que possa evitar os inconvenientes do cloro. As alternativas que foram estudadas, 

cujos custos são promissores, envolvem o tratamento com raios ultravioletas (UV) e por processo 

eletrolítico. Segundo Barbosa e Marcelino (2016) o processo ultravioleta não é um processo químico, e sim 

físico. Os raios UV atingem os ácidos nucleicos dos organismos, desativando as bactérias e os vírus, 

conforme apresentado na figura 1. Já no processo químico usando eletrólise, os gases produzidos pelo 

processo, como hidrogênio e o oxigênio, enquanto se elevam, são adsorvidos pelos flocos de hidróxidos, 

arrastando-os até a superfície do líquido, conforme apresentado na figura 2. Promove-se assim, o processo 

de eletroflotação, levando também outras impurezas do meio (SANTOS et al., 2015). 

Resultado: 

O estudo tem o intuito de buscar uma solução para o efeito residual que tratamento com o cloro mantém nas 

tubulações, onde o destino de tal produto químico é o consumo direto ou indireto do ser humano. 

Utilizando-se os métodos já citados, buscou-se enquadrar nos mesmos padrões de potabilidade para o 

consumo humano, comparando os custos dos processos e os mecanismos de viabilidade dos mesmos, visto 

que os sistemas de cloração já são consagrados, com elevado nível de automação. 

Conclusão: 

Concluiu-se que de fato o processo de desinfecção de água atual mais difundido, a cloração, é muito 

eficiente e, por enquanto, ainda tem um custo relativamente baixo perante aos métodos alternativos. 

Entretanto os malefícios causados a saúde humana pelo cloro, só revelam a necessidade em buscar métodos 

alternativos para viabilizar a implantação em ETAs. Com o advento da autogeração fotovoltaica e eólica, 

ambas ecológicas, podem suprir as demandas energéticas dos processos e contribuir, em um futuro próximo, 

para uma água livre de cloro. 
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Introdução: 

O sistema construtivo tradicional gera muito entulho e, mesmo com a criação de normas mais rígidas e o 

aumento da fiscalização para o seu descarte, os resíduos da construção civil geram diversos problemas na 

gestão das obras em geral. Por esse motivo, a reciclagem e a reutilização dos resíduos dentro das próprias 

construções (se possível) ou em outros fins tornou-se uma alternativa recorrente. 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) categoriza o concreto como um RCD (Resíduo de 

Construção Civil) do tipo A, que pode ser reaproveitado como agregados graúdos e miúdos na composição 

de um novo concreto ou de uma argamassa. Excetuam-se, neste caso, apenas os concretos com substâncias 

contaminantes, como óleos e sulfatos, que podem prejudicar as propriedades do concreto nos estados fresco 

e endurecido. Popular e largamente empregado nas construções, o concreto pode ter um fim útil, 

colaborando com a diminuição da massa de produtos descartáveis. 

Metodologia: 

A metodologia de trabalho consistiu na pesquisa e leitura de diversos artigos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado relacionados à geração dos resíduos de concreto e à sua reutilização na 

construção civil. A bibliografia consultada permitiu a coleta e a análise de diversas informações, incluindo 

resultados de ensaios realizados pelos autores. Os dados obtidos permitiram um conhecimento mais amplo 

sobre o concreto, material muito utilizado nos elementos estruturais da construção civil, e sobre sua 

reciclagem e reutilização como agregados miúdos e graúdos, empregados na confecção de novos concretos 

ou argamassas. 

Resultado: 

Barbosa et.al. (2011), estudaram concretos produzidos com agregados naturais (brita e areia) e com 

agregados reciclados (rejeitos de mármore e de RCD). Os autores obtiveram em alguns de seus 

experimentos – que incluíram ensaios de resistência à compressão axial, tração por compressão diametral, 

módulo de elasticidade, propagação de onda ultrassônica - resultados que demonstraram melhor 

desempenho do concreto empregando agregados reciclados quando comparados com o concreto 

confeccionado com agregados naturais. Alguns dos resultados, entretanto, demonstraram um baixo 

desempenho dos agregados reciclados. As Figuras 1 e 2 apresentam alguns desses resultados. Verificou-se, 

entretanto, que a maioria dos resultados para compressão axial de concretos com agregados reciclados 

apresenta valores menores do que aqueles obtidos para o concreto com agregados naturais. SILVA et al. 

(2011) apresentaram dados que demonstraram que a resistência à tração do concreto com agregados 

reciclados apresenta-se semelhante ou ligeiramente superior aos valores obtidos para essa propriedade em 

concretos comuns. 

Conclusão: 

BARBOSA et.al. (2011) apontaram cinco fatores importantes observados no estudo: modernização do 

processo construtivo, aumento do desempenho da construção, redução de custos, redução do desperdício e 

reutilização de materiais. Concluíram ainda que o concreto reciclado cumpre todos os pontos citados 

mostrando-se um material ecológico e que alia qualidade a baixo custo dos materiais, e que, devido aos altos 

custos para destinação final do entulho, o reuso torna-se economicamente viável. Contudo, SANTANA et.al. 

(2011) defendem que o concreto reciclado pode ser utilizado de forma limitada na produção de elementos 

estruturais, observando suas particularidades, necessitando de maiores estudos para o uso estrutural. 
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Introdução: 

Ferida é a interrupção da continuidade de um tecido do corpo, que pode ser causada por trauma físico, 

químico, mecânico ou desencadeada por afecções. Classificar a ferida é uma etapa muito importante no 

processo de tomada de decisões de condutas terapêuticas e avaliação e registro. Feridas agudas são 

ocasionadas por traumas e a reparação ocorre facilmente sem complicações. Ferida crônica não se raparam 

rapidamente, em geral, estão ligadas à afecções e complicações. A tomada de decisões sobre o plano 

terapêutico de um paciente deve sempre levar em consideração a causa, o tempo de existência, presença de 

infecção, dor, edema, extensão, profundidade, característica da pele que permeia a ferida e exsudato. O 

acompanhamento do tratamento de feridas deve deter de um rigorosa periodicidade, pois se faz fundamental 

para acompanhar a evolução do processo de cicatrização, utilização de coberturas adequadas a cada etapa. 

Metodologia: 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência de uma educação continuada realizada na unidade Básica 

de Saúde (UBS) situado em um município do Vale do Paraíba paulista, no período de maio a junho de 2017, 

A execução da educação continuada foi permeada de recursos como multimídia, com apresentação de 

imagens e conteúdos atualizados. Este estudo tem como objetivo de aprimorar e realizar ações com o 

conhecimento obtido durante a graduação e a pratica vivenciada pelas acadêmicas do 7º período de 

Enfermagem. 

Resultado: 

Durante o estágio foi possível observar dificuldade em realizar curativos na técnica asséptica e o não 

conhecimento das indicações das coberturas de ferida disponíveis na unidade, diante disso, foi realizado um 

levantamento das mesmas, desenvolvendo uma educação continuada com os funcionários da unidade 

mostrando os tipos de feridas e suas classificações, enfaixamento, indicação e finalidades das coberturas e 

como elas agem. Observou-se uma resistência da equipe de aceitar a nova proposta de execução dos 

curativos, desde o preparo da sala de curativo até a execução da técnica. O ponto que se sobressaiu foi a 

dificuldade dos profissionais em reconhecer o estagio de cicatrização, no qual foi proposto à equipe de 

enfermagem que, diante de mudanças  das características dos tipos de ferida a enfermeira responsável 

técnica pela unidade, realizasse uma avaliação da lesão, para que houvesse uma forma concreta de 

acompanhar a evolução da ferida viabilizando  sua cicatrização. 

Conclusão: 

Vivenciamos na prática o papel do enfermeiro, gestor de uma unidade, onde o mesmo, precisa estar interado 

das dificuldades da sua equipe e sempre estar realizando pesquisa dentro do campo de trabalho, para 

elaborar educação continuada com todos os funcionários, em cada setor de trabalho dentro da unidade, para 

que a equipe esteja embasada em um protocolo unificados para todas as técnicas pertinentes a enfermagem, 

tendo em vista que a qualidade da assistência e saúde da população depende da interação e conhecimento de 

toda a equipe. 
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Introdução: 

Esta pesquisa do Trabalho de Graduação, em desenvolvimento no último semestre do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, aborda Conjuntos Habitacionais de Interesse Social no Brasil e delimita os idosos como 

público-alvo. A arquitetura residencial como é concebida hoje no Brasil não contempla plenamente as 

necessidades do idoso, pois projetos objetivando soluções de habitação são poucos. Como o ambiente físico 

faz parte da relação entre pessoas, comportamento e bem estar, o idoso mostra-se o grupo mais afetado 

diante do déficit habitacional vivido. O cenário de envelhecimento populacional crescente faz necessária 

uma atenção a equipamentos destinados a essa faixa etária. O objetivo da pesquisa é tratar dos subtemas 

presentes: a Habitação Social e o Idoso, para mostrar a conveniência da união de dois problemas sociais 

que, se abordados em um único projeto, resultará na provação de quanto uma boa arquitetura pode agregar 

com soluções que objetivem a sociedade e suas demandas. 

Metodologia: 

Quanto à metodologia de pesquisa, foi utilizada a mista aplicada. Por intermédio de embasamento teórico, 

como livros, artigos e dissertações pertinentes ao tema, houve uma busca de informações, históricas e atuais, 

sobre o tema da Habitação Coletiva para idosos, dividindo-a em dois subtemas presentes: a habitação e o 

idoso. Além disso, houve análise de dados em órgão públicos e arquivos municipais, estudos de projetos 

similares existentes e visitas técnicas concretizando as referências projetuais. E, só então, a escolha do 

terreno por intermédio de diretrizes projetuais e visitas ao local escolhido em Taubaté-SP. Por fim, criação 

de hipóteses através das contribuições dos itens anteriores. 

Resultado: 

Tendo em vista que a habitação e o espaço urbano são fundamentais para a qualidade de vida na terceira 

idade, viu-se que a moradia precisa de equipamentos urbanos comunitários e voltados a eles e eliminação de 

barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade. O que leva a crer que, praças de 

convívio e espaços de lazer passíveis de abertura ao restante do bairro e um projeto totalmente acessível, de 

acordo com a NBR 9050 e os conceitos do Desenho Universal são condizentes. No âmbito social, deve ser 

assegurada integração ao ambiente urbano e à sociedade. A classe de baixa renda, delimitada por essa 

pesquisa, vive majoritariamente em locais de risco, propensas ao isolamento e problemas de mobilidade. 

Com base nas informações levantadas, foi possível entender o cenário atual, da falta de moradias adequadas 

aos idosos, como um problema social que pode ser melhorado através da arquitetura e urbanismo. 

Conclusão: 

Diante da pesquisa realizada, é possível afirmar que essa especificidade na moradia agrega muito na 

compactação dos recursos. Isso também diz respeito à questão de saúde pública e assistência social. O 

Estado é responsável pela inclusão social e as antigas instituições asilares não mais são vistas como boa 

opção para abrigar esse contingente, por se mostrarem locais que não priorizam as relações sociais. Com um 

estudo de definição dos usuários e um programa detalhado às suas necessidades, buscando áreas sociais 

integradoras, é possível desenvolver um projeto que melhore ambientes residenciais diante de uma realidade 

de envelhecimento de população. 
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Introdução: 

Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência e o dever profissional 

representados por sua conduta. É uma palavra de origem grega (éthos), que significa propriedade do caráter. 

É o agir dentro dos padrões, cumprir valores determinados pela sociedade e dentro do local de trabalho, bem 

como proceder sem prejudicar o próximo. Cada profissão tem seu próprio código de ética, no entanto há 

elementos que são universais e aplicáveis a qualquer atividade profissional, como honestidade, 

responsabilidade e competência. Entende-se por Código de Ética profissional o conjunto de normas éticas 

que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício do seu trabalho. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

descrever atividade didática pedagógica realizada em sala de aula com discentes do terceiro período do 

curso de enfermagem da Universidade de Taubaté, que objetivou conhecer por meio de “brain strorm” e 

discussão em grupo o conceito de ética profissional. 

Metodologia: 

Trata-se de relato de experiência didática pedagógica realizada com 32 alunos do 3 semestre do curso de 

enfermagem da Universidade de Taubaté durante a disciplina de ética e exercício profissional, na qual foi 

realizada uma dinâmica, em que foi solicitado que cada aluno falasse uma palavra que lhe viesse a mente 

sobre ética profissional. A docente anotou as palavras no quadro e a seguir solicitou a divisão da turma em 

grupos, sendo que cada grupo deveria elaborar a partir das palavras que estavam no quadro breve conceito 

sobre ética. Após foi realizada apresentação dos conceitos produzidos para reflexão crítica conjunta. 

Resultado: 

Houve participação efetiva de todos os alunos presentes. As palavras resultantes do “brain storm” foram: 

Respeito, Princípios, Responsabilidade, Comportamento, Reciprocidade, Empatia, Dever, Direito, 

Organização, Altruísmo, Consciência, Normas, Valores, Postura, Direcionamento, Sigilo, Dedicação, 

Comprometimento, Conhecimento, Segurança, Conduta, Compromisso, Empoderamento, Segredo, Certo e 

Errado, Profissionalismo, Postura, Leis e Caráter. Alguns dos conceitos elaborados foram: 

- A ética é conceituada em princípios que motivam um indivíduo a obter conhecimento, exigindo respeito e 

profissionalismo, conduzindo o relacionamento e o sentimento de socialismo, caráter e competência, 

possuindo uma abrangência por lei. 

-A ética é um conjunto de normas que devem ser seguidas com compromisso de manter o respeito e a 

empatia com o paciente, sendo que o profissional deve se comportar diante das necessidades/atitudes do 

paciente sem esperar nada em troca. 

-Ética é um comportamento profissional que tem o dever de respeitar os valores de todos aqueles inseridos 

no ambiente e na sociedade. 

Conclusão: 

Por meio da proposta apresentada os alunos conseguiram traduzir aspectos importantes e verdadeiros sobre 

a ética profissional na enfermagem, mostrando a importância do ensino da disciplina de ética e exercício 

profissional e sua difusão entre os alunos como futuros profissionais de enfermagem, pois contribuem para a 

compreensão da realidade ética e moral, enquanto socialmente condicionada . 
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Introdução: 

A internação hospitalar do idoso pode causar di¬minuição em sua capacidade funcional, pela influência de 

fatores externos, ambientais, físicos e culturais que interferem em sua autonomia e independência, uma vez 

que potencializa a fragilida¬de física e a vulnerabilidade emocional. O Processo de Enfermagem, por ser 

uma importante estratégia para garantir à pessoa idosa cuidados e atenção a seus direitos específicos, 

respeita e atende a fragilidade biológica, psicológica e social, que surge com o próprio processo de 

envelhecimento, permitindo um olhar bioético do enfermeiro no processo sistematizado do cuidar. A 

autonomia tem sido definida, no campo da gerontologia, como a habilidade de fazer julgamentos e de agir. 

O estudo teve como objetivos compreender como é evidenciado o cuidado sistematizado do enfermeiro à 

pessoa idosa, hospitalizada, à luz do principio bioético da autonomia e conhecer quais as situações em que o 

enfermeiro preserva a autonomia do idoso. 

Metodologia: 

Este estudo segue abordagem qualitativa do tipo exploratório, descritiva e transversal. O local de estudo foi 

clínica médica, cirúrgica, UTI e pronto socorro, de um hospital do Sul de Minas Gerais. 

A amostra desse estudo constituída de 20 enfermeiros. O tamanho da amostra foi determinado pela 

saturação de seus dados.7 A amostragem foi proposital (intencional ou racional). 

O instrumento da coleta de dados foi um roteiro estruturado, contendo, em sua primeira parte, características 

profissionais dos participantes e, na segunda parte, o roteiro da entrevista referente ao objetivo do estudo, 

contendo duas questões norteadoras: Dentre os princípios da bioética, nesta pesquisa enfocaremos a 

autonomia. Em quais situações você percebe a autonomia da pessoa idosa? Ao assistir a pessoa idosa, no 

processo de enfermagem que o operacionaliza, em que situação se evidencia a autonomia do paciente-

pessoa idosa? 

A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem 

Wenceslau Braz sob CAAE: 51653115.3.0000.5099 e Número de Parecer Consubstanciado: 1.516.242. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Com o objetivo de garantir 

o anonimato dos participantes, cada um deles foi identificado como P e com o número de ordem 

correspondente à entrevista, como, por exemplo, P1. 

Os dados, quanto à caracterização dos participantes, foram armazenados no programa Excel 2010. Os dados 

da entrevista, no tocante às questões norteadoras, foram categorizados e interpretados conforme a técnica de 

análise de conteúdo de Bardin, utilizada para o estudo de motivações, atitudes, crenças e tendências.8 

A análise de conteúdo é uma técnica de apreciação do que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador. Na análise do material, busca-se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na 

compreensão do que está por trás dos discursos. 

Resultado: 

Participaram do estudo 10 enfermeiros- nove do sexo feminino e um do sexo masculino- com idades entre 

25 e 55 anos. O tempo de atuação profissional variou de 4 a 29 anos; entre os entrevistados, 70% deles atua 

profissionalmente há menos de 10 anos. As unidades em que se encontram atualmente foram 3 enfermeiros 

na Clínica Médica, 3 enfermeiros na Clínica Cirúrgica, 1 enfermeiro no Pronto Atendimento e 3 enfermeiros 

na Unidade de Terapia Intensiva; o tempo que trabalham nessas unidades variou de 1 a 5 anos. 

A partir do procedimento de análise adotado neste estudo, foi possível identificar as seguintes categorias: 

Percepção de autonomia ao responder por si próprio no cuidado, rotinas da instituição e normas interferem 

na ausência da autonomia, paternalismo profissional, autonomia é perceber o que o idoso quer e evidências 

de autonomia na operacionalização do processo de enfermagem. 
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Conclusão: 

Neste estudo, apontaram-se limitações, porém, entende-se que estas servirão de diretrizes para uma 

mudança no paradigma do cuidar, sob o olhar da pessoa idosa no tocante à sua autonomia. A pessoa idosa 

tem, sem dúvida, com o avançar da idade, certa fragilidade e vulnerabilidade, mas nem todos perdem suas 

capacidades cognitivas, embora exista uma preocupação dos familiares em querer superprotegê-la, 

chegando ao ponto de retirar a sua autonomia. No entanto, é nesse cenário que se percebe a importância do 

profissional de enfermagem como um elo integrador entre o idoso e a família. 
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O PAPEL DO ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ENIC201718835 

 

ALAN WILLIAN LEONIO DA SILVA, ADRIANA FERNANDES SATURNO, FERNANDA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

Orientador(a): POLYANA ZAPPA 

 

Introdução: 

A Lei nº 11.769/08, traz o ensino de música  como obrigatório em toda a educação. A  musicalização não 

deve estar pautada em  formar músicos profissionais, mas sim no  auxilio do desenvolvimento cultural e 

psicomotor. O som, a pausa, o ritmo e o pulso são características importantes que auxiliam no 

desenvolvimento infantil, esses elementos estão presentes naturalmente na criança, que se expressa em seu 

andar, correr, pular, a descoberta de variedades de sons e ritmos, isso desperta a curiosidade da criança, pois  

nosso corpo é sonoro e possui um ritmo único.  A musicalização infantil pode ser gerada, também, a partir 

da percepção do pulso da música, observando as particularidades dos sons que vêm de longe, de perto, sons 

da natureza ou produzidos pelo homem, sons harmônicos ou ruídos, despertando no aluno o gosto pelos 

sons por meio de sua percepção e produção. 

Metodologia: 

De acordo com os Parâmetros Curriculares o professor deve explorar  três eixos metodológicos que são a 

produção,  apreciação e reflexão.  A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento 

expressivo entre o som e o silêncio. Pois está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: 

festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas. Música faz parte da educação 

desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada fundamental para a formação dos 

futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia.  O ensino  de  música  nas  escolas  tanto  de  

Educação  Infantil,  pode  contribuir  não  só para  a  formação  musical  dos  alunos,  mas  principalmente  

como  uma  ferramenta  eficiente  de transformação  social,  onde  o  ambiente  de  ensino  e  aprendizagem  

pode  proporcionar  o respeito,  a  amizade,  a  cooperação  e  a  reflexão  tão  importantes  e  necessárias  

para  a formação  humana.  Dessa  forma,  é  interessante  que  ela  esteja  presente  no  ambiente  escolar. 

Os  conteúdos  musicais  devem  ser  desenvolvidos  nas  aulas  de música  para  crianças,  mas  outras  

habilidades  como  a  socialização,  a  afetividade,  a criatividade,  a  imaginação,  a  comunicação  entre  

outros,  também  estarão  sendo  trabalhadas simultaneamente.   

Resultado: 

Cabe ao professor fomentar a produção do conhecimento de música,  estimulando o aluno a associar os sons 

de seu cotidiano com os produzidos em sala de aula,  onde as crianças estarão trabalhando  outras  

habilidades: a  socialização,  afetividade, criatividade, imaginação,  comunicação. Conforme o  RCNEI: A   

linguagem  musical,  é  uma  das  formas  importantes  de  expressão humana,  o  que  por  si  só  justifica  

sua  presença  no  contexto  da  educação,  de  um modo  geral,  e  na  educação  infantil,  particularmente.   

Todas  essas  características  que  a  linguagem  musical justificam   sua  presença  na  educação  infantil.   

Conclusão: 

A música, na educação infantil, possui ligação com o brincar, em todas as culturas jogos musicais são 

transmitidos de geração em geração, isso envolve o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz-de-conta,  

expressando a  infância. Esses jogos sonoro/musicais possibilitam a vivência de questões relacionadas ao 

som e suas características, altura, duração, intensidade e timbre, nesse contexto podemos destacar as 

cantigas de ninar, parlendas, canções de roda, as adivinhas, os contos, os romances, que proporcionam  para 

a criança a possibilidade que ela  estabeleça os vínculos interpessoais. 
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INCIDÊNCIA DE MICROMETÁSTASES NO LINFONODO SENTINELA NO CÂNCER DE MAMA 

ENIC201718924 

 

JÉSSICA MAYUMI NAGAO 

Orientador(a): FLÁVIO LUIZ LIMA SALGADO 

 

Introdução: 

O melhor parâmetro para avaliar o prognóstico do câncer de mama é o estudo anatomopatológico dos 

linfonodos axilares. Foi instituída a biópsia do linfonodo sentinela no tratamento do câncer de mama, que é 

o primeiro da linhagem linfática a apresentar células malignas nos cânceres de mama que metastatizam, e 

sua positividade é um indicativo para a linfadenectomia axilar. Enquanto a biópsia do linfonodo sentinela 

tem se mostrado eficiente e mais protetora que a linfadenectomia axilar na incidência de complicações, 

ainda existem preocupações relacionadas a sobrevida das pacientes, principalmente na presença das 

micrometástases linfonodais. Apesar dos avanços na biópsia do linfonodo sentinela, ainda há um expressivo 

número de resultados falso-positivos e falso-negativos. Diante deste fato, a avaliação precisa do linfonodo 

sentinela, capaz de identificar micrometástases, é fundamental antes da realização do esvaziamento axilar. 

Metodologia: 

Para a revisão sistemática, foi feita a busca e seleção e revisão de artigos científicos que abordam o tema. A 

revisão sistemática da literatura foi motivada a fim de analisar dados na literatura científica que apontem 

para a possibilidade de um  falso-negativo no imprint do linfonodo sentinela. Além de levantar dados em 

relação ao impacto no prognóstico, tempo livre sem doença, recorrência local, metástases à distância, e o 

número de falsos-negativos identificados após avaliação mais sistemática do método anatomopatológico. 

Resultado: 

Após análise dos artigos científicos que abordam o presente tema estudado, não há um protocolo específico 

universal para o estudo anatomopatológico do linfonodo sentinela, não sendo obrigatória a 

imunohistoquímica que vem se mostrado sensível para presença de micrometástases. Há conflito entre 

estudos devido ao fato desta falta de padronização para comparar o impacto da avaliação mais sistemática 

do método anatomopatológico na sobrevida global e sobrevida livre de doença, pois alguns utilizam cortes 

de blocos de parafina com intervalos menores associados à imunohistoquímica, enquanto outros utilizam 

apenas lâminas com cortes seriados e intervalos menores. Ainda assim, nos presentes estudos foi concluído 

que ainda é necessário maiores pesquisas para descartar que a micrometástase não tem impacto no 

prognóstico, na sobrevida global e sobrevida livre de doença e se não é necessária uma avaliação precisa do 

linfonodo sentinela. 

Conclusão: 

Há necessidade de instituir um protocolo padrão universal para o estudo anatomopatológico do linfonodo 

sentinela, principalmente em pacientes com câncer de mama estadiamento T1-T2N0M0, que serão 

submetidas à biópsia do linfonodo sentinela, já que tal fato não permite comparar precisamente os estudos 

atuais em relação ao tema. Enquanto algumas pesquisas apontam que há impacto na sobrevida global e livre 

de doença, outras relatam que não houve diferença significativa nos resultados. Talvez haja necessidade de 

instituir uma avaliação com maior acurácia para mulheres com padrão de doença mais agressivo. 
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IMPORTÂNCIA DA AÇÃO EDUCATIVA NO CAMPO DE ESTÁGIO DE SAÚDE DA MULHER 

ENIC201718959 

 

ANA CAROLINA SILVA JERONYMO, ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS, CARLA TAYANE DE SOUZA, MARIA 

CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

A população brasileira é composta por 51,2% de mulheres. Apenas em 1983 foi criado um Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, com o objetivo principal de realizar controle de 

natalidade, no processo de pré-natal, parto e puerpério e visar a assistência integral. Em 2004 surgiu a 

Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PNAISM, que reformulou as ações do 

PAISM e teve foco nas trabalhadoras rurais, mulheres negras, homossexuais, profissionais do sexo, 

presidiárias, indígenas, adolescentes e vítimas de violência sexual e abortamento¹. Ações educativas em 

saúde são ações que propiciam uma melhor qualidade de vida e redução dos problemas do público-alvo, por 

meio de palestras e abordagens². 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado no campo de estágio do curso de enfermagem  realizado no 

período de 06/04/2017 à 27/04/2017 em uma estratégia de saúde da família na região do Vale do Paraíba 

paulista. Foram abordadas pacientes na sala de espera e distribuído folders educativos. Este trabalho tem o 

objetivo de relatar a experiência da ação educativa durante o período de estágio na disciplina de Saúde da 

Mulher I. 

Resultado: 

Foram distribuídos folders educativos com temas de: câncer de mama, câncer do colo do útero, aleitamento 

materno, climatério e menopausa e síndrome pré-menstrual e as pacientes foram orientadas quanto à cada 

assunto. Notou-se uma grande aceitação das orientações realizadas, e no momento de esclarecer as dúvidas 

percebeu-se a falta de conhecimentos básicos por parte das mulheres nos diversos assuntos. 

Conclusão: 

Com o contato realizado com as pacientes durante as abordagens, conclui-se a falta de orientação quanto à 

assuntos básicos da saúde da mulher e como as informações oferecidas foram bem acolhidas e de grande 

utilidade para as mesmas. Portanto, nota-se o quão o SUS está falho na área de educação em saúde e seus 

afins. 
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PROBIDADE ADMINISTRATIVA: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ENIC201718988 

 

FELIPE PEDROSO DOS SANTOS, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES, GUILHERME ALEXANDRE 

CANEDO 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

O trabalho terá como objetivo analisar os princípios basilares da administração pública que devem ser 

observados por qualquer agente público (servidor ou não) e político em todos os seus atos, sob pena das 

sanções previstas na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA) e legislações específicas 

como a Lei nº 1.079/50 (Crimes de Responsabilidade), sem prejuízo da responsabilização civil, penal e 

administrativa. A probidade é medida que se impõe a toda pessoa revestida de poder público na execução de 

quaisquer condutas, preservando, assim, o princípio mais abrangente que é o da moralidade administrativa. 

Metodologia: 

O estudo consiste em pesquisa aplicada, de caráter descritivo, que visa relacionar as variáveis de 

investigação, bem como apresentar subsídios de informação que possam servir de diretrizes aos argumentos. 

Nesse sentido, os resultados são apresentados sob a forma qualitativa, a partir da coleta de informações de 

fontes secundárias como referencias teóricos, artigos, legislações etc. O resultado qualitativo é 

acompanhado de análise direcionada ao contexto que configura o objeto do estudo, de modo que se cumpra 

o papel científico deste projeto, no sentido de alcançar os objetivos propostos. 

Resultado: 

Verificou-se que alguns dos princípios reguladores da probidade pública encontram arrimo no caput do 

artigo 37, da Carta Magna de 1988, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; a função deles consiste na harmonia da atuação dos poderes públicos, em todas as esferas, ou 

seja, espera do agente administrativo atitude ética, honesta e lícita, afastando, assim, violações de direitos. 

Conclusão: 

Por fim, conclui-se que uma organização sistemática da administração pública se faz necessária para o 

emprego efetivo de todos os princípios ora abordados, responsáveis pela criação de um Estado 

comprometido com a satisfação dos interesses coletivos. 
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MEDIDAS DE CONFORTO ESPIRITUAIS NA PRATICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ENIC201719153 

 

LETICIA DANIELE GAZZO BORGES, RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A espiritualidade é definida como o extra físico, aquilo que está além das fronteiras da matéria e que, 

normalmente, só é sentido, percebido, compreendido por sentidos mais aguçados como a força do pensamento, o 

sentimento, a intuição e outras percepções inerentes ao ser humano. Dentre todas as vertentes inatas aos homens, 

a espiritualidade é, certamente, o mais importante pilar relacionado ao seu equilíbrio. Dessa forma, a 

espiritualidade se faz precípua em situações de enfermidades e adoecimento tanto físico como emocional do 

paciente, e o ajuda a restaurar a homeostase do complexo corpo-alma. Ademais, é uma forma holística de curar 

ou tratar o próximo, proporcionando-o um maior conforto de forma geral. Já conforto é definido como bem-estar, 

algo que traz benefícios físicos e emocionais a todos os seres humanos. Esse trabalho tem como objetivo abordar 

a importância da espiritualidade no ambiente hospitalar para profissionais da saúde e pacientes. 

Metodologia: 

A revisão integrativa da literatura, realizada no 1º semestre 2017, foi usada como procedimento, o qual envolve 

as seguintes etapas: estabelecimento da questão depesquisa relacionada a pratica na área da saúde, a seleção de 

estudos com base em critérios de inclusão e exclusão, a categorização dos estudos e extração de informações, 

analise crítica dos estudos selecionados, interpretação e discussão dos temas abordados e criação de um 

documento descritivo da revisão. ³ 

A seleção dos artigos se deu pela leitura e interpretação da relação entre eles. Os critérios de inclusão foram: 

disponibilidade integra dos artigos, correlação entre artigos, participação exclusiva de profissionais da área de 

saúde e familiares para a elaboração do artigo e apresentação clara do tema com relatos dos profissionais. Como 

critério de exclusão deliberou-se os artigos que não tratavam de cuidados paliativos, que apresentavam 

profissionais que não atuam na área da saúde no relato e que não relacionavam cuidados da saúde com a área da 

espiritualidade. 

Alem da revisão, integrou-se o conteúdo abordado na aula de enfermagem dos alunos do terceiro período de 

medicina da Universidade do interior paulista, sendo essa as medidas de conforto necessárias para o paciente no 

ambiente hospitalar. No qual além de abordar medidas de conforto físicas, foram mencionadas as medidas de 

conforto espiritual. 

Resultado: 

Pacientes são humanos e necessitam de conforto espiritual. A espiritualidade presente no cuidado ajuda-o a ter 

menos sofrimento e maior confiança, contribuindo para que ele tenha melhor qualidade de vida. ¹ Como 

evidenciado pelo enfermeiro: “A espiritualidade é recurso, uma saída e uma resposta para os momentos da vida”. 

¹ 

Apesar do cuidado não ser somente da enfermagem, é esta que tem mais oportunidade de cuidar do paciente. 

Dessa forma, o enfermeiro consegue assistir o paciente nas alterações espirituais, identificando necessidades e 

promovendo conforto. ² Um enfermeiro menciona: “É preciso estar presente, ouvir o paciente [...]. Dessa forma, 

nossa atuação vai gerar bem-estar e conforto”. ² 

A espiritualidade é um tema crescente na saúde e estudos destacam sua importância no atendimento pelos 

profissionais e ressaltam que enfermeiros precisam conhecer as necessidades espirituais dos pacientes, para 

esclarecer as preocupações que perturbam seu equilíbrio. 

Conclusão: 

Com a leitura e discussão dos artigos científicos e sua correlação com a aula da disciplina de Enfermagem, torna-

se evidente a necessidade de integração entre vários tipos de conforto. De modo à sempre gerar o bem estar do 

paciente. 

Alem disso, mostra-se necessária a preparação de toda a equipe de saúde responsável pelo paciente em relação à 

espiritualidade, sendo essa não intimamente relacionada com a religião, mas com o sentimento e a fé de cada um. 
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PSICODIAGNÓSTICO FAMILIAR COM CRIANÇAS EM CO-TERAPIA: A PRÁTICA DE UM ESTÁGIO 

CLÍNICO 

ENIC201719299 

 

MILENA FERNANDES FARIAS, LILIANE DOS SANTOS VIEIRA, FERNANDA MARINHO LEAL 

Orientador(a): ANDREZA MNMANFREDINI 

 

Introdução: 

Os objetivos dessa experiencia  prática de estagio foi desenvolver e aprimorar habilidades para o 

atendimento clínico às famílias, com base no pensamento sistêmico. O objetivo deste trabalho foi 

desenvolver uma análise do estagio com ênfase em processos clinico realizado no 8 semestre do curso de 

psicologia, da unitau, a partir do relatório deste estágio. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, que segundo Gil (1996) são elaboradas a partir de documentos. Foi 

analisado o relatório final de estágio supervisionado básico I, realizado por alunos da graduação da 

Psicologia da UNITAU. Este relatório é um documento de segunda mão, que segundo as ideias de Gil 

(1999), que de alguma forma já foram analisados por ser um relatório de estagio. O relatório conteve a 

experiência de estágio que baseou-se em um processo de psicodiagnóstico familiar. Barbieri (2010) afirma 

que na psicologia clínica o processo de diagnóstico é anterior à psicoterapia tendo como objetivo investigar 

qu ais os recursos e as dificuldades do cliente para indica-lo a uma proposta clínica apropriada. Foi utilizado 

como instrumento a entrevista familiar estruturada EFE, por Feres Carneiro (1996).  O caso diz respeito à 

uma família constituída pelos pais e sete filhos. Foram realizadas 10 sessões, com participação de todos os 

membros da família e da professora do cliente. 

Resultado: 

A mãe queixou-se de que o filho de 7 anos, vinha sofrendo chacotas e foi apedrejado na escola. A entrevista 

familiar estruturada possibilitou averiguar o funcionamento entre os membros da família. A agressividade 

física e verbal não pareceu corriqueira no relacionamento intrafamiliar, mas quando pessoas que fazem parte 

de outros contextos agridem física e verbalmente algum membro desta família, como nas situações vividas 

pelo paciente, todos sofrem. As regras estão subjacentes aos papéis sociais de cada membro familiar. A mãe 

exercia maior liderança em casa quanto a ordem e organização nas tarefas domésticas e educação e pela 

família ser numerosa, os filhos mais velhos auxiliam na ordem e divisão de tarefas domésticas e de lazer, 

enquanto os mais novos se comportavam com obediência e respeito. Quanto a afeição física, havia um 

carinho das irmãs para com o cliente, e este para com a mãe. 

Conclusão: 

Com todos os membros da família, foi possível resignificar o problema inicialmente apresentado. Por meio 

da escuta colaborativa, do entendimento de que as partes formam o todo, de que a família se caracteriza não 

pela estrutura e sim pelas relações e quais as implicações destas relações na vida dos membros, do 

terapeuta/observador não neutro, mas sim autorreferente, foi possível o trio de estudantes da graduação de 

Psicologia e iniciantes na prática do processo de psicodiagnóstico familiar desenvolverem as tarefas 

cabíveis como terapeutas e promoverem uma visão de mais saúde e autonomia entre os membros familiares. 
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JORNADA DA HEROÍNA EM “JOGOS VORAZES”: RELAÇÕES ENTRE GÊNERO E PROGRESSÃO DA 

NARRATIVA 

ENIC201719462 

 

BRISA SILVA RIBEIRO PALMA 

Orientador(a): DEISE NANCY DE MORAIS 

 

Introdução: 

O presente trabalho, inscrito nos estudos modernos de Teoria Literária, analisa a trilogia Jogos Vorazes em 

relação à trajetória da protagonista Katniss Everdeen, lançando mão dos conceitos advindos da Teoria da 

Jornada da Heroína. As narrativas que contam com uma trajetória do protagonista evoluindo durante a 

aventura têm, de acordo com Joseph Campbell (1949), certo padrão, intitulado de Jornada do Herói, ou 

Monomito. Campbell delimita um passo a passo do enredo construído na saga heroica (PRELORENTZOU, 

2017). Baseada nesse modelo, Maureen Murdock (1990) cria a Jornada da Heroína, já que a mudança de 

gênero da personagem, para ela, interfere na constituição da narrativa. Pensando nisso, Flavia Gasi (2017), 

elaborando etapas, dividiu a narrativa da seguinte forma: dissociação do feminino; estrada de provas e 

ilusão de sucesso; a descida; o encontro com a deusa e a reconciliação do feminino e finalmente, a 

reincorporação do masculino e união final (FONSECA, 2017). 

Metodologia: 

Na trilogia analisada, a dissociação do feminino é exposta como a negação do padrão imposto às mulheres 

pela sociedade, com a aproximação de características estereotipadas masculinas, como as roupas e a postura 

de provedora e de caçadora para a família. A estrada de provas e a ilusão de sucesso é a etapa de maior 

aproximação com os homens da narrativa, pois é o momento de sua entrada nos Jogos Vorazes. A descida é 

o momento da percepção, pela protagonista, de que a luta ainda duraria por muito tempo, o que modifica a 

direção da narrativa. O encontro com a deusa e a reconciliação com o feminino aparecem por meio da 

necessidade de proteção quase maternal com as outras personagens, sem a produção falsa de um símbolo 

rebelde, mas nas atitudes espontâneas por aqueles que sofrem pelas mãos da Capital. A reincorporação do 

masculino e a união final fazem com que a protagonista aceite a própria multiplicidade, com características 

femininas e masculinas. Assumir a própria identidade, não mais infantil, e consciente, representa a última 

etapa da Jornada da Heroína. O final não é feliz e bem menos glorioso do que se espera de um herói, a 

realidade é dura, a humanidade é boa e má, mais má do que boa. 

Resultado: 

Os resultados mostram a importância de analisar a literatura por meio de uma visão mais crítica diante da 

desigualdade de gêneros. A conquista de Katniss, mais do que apenas uma vitória, é sua autocompreensão 

sobre os estereótipos sociais e culturais para ambos os sexos, enfrentando qualquer imposição sob seu corpo 

e suas crenças, além de tentar lutar pela equidade dentro da sociedade. 

Conclusão: 

Conclui-se que a produção literária com protagonistas femininas pode ser analisada por um viés diferente 

daquele estruturado por Campbell, uma vez que, tanto autores e leitores, quanto as próprias personagens, 

estão imersos na sociedade patriarcal, influenciando, assim, a narrativa, que tem progressão diferente 

quando a personagem protagonista é mulher. 
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AUTOMAÇÃO DE TESTE DE HIPOT E CHECK GROUND 

ENIC201719533 

 

JEFFERSON ANDRÉ DE OLIVEIRA, ALYSON ABRAHAME TOLEDO 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

Este projeto tem como objetivo, automatizar um processo de teste de Safety (Hipot e Check Ground) em 

produção de equipamentos eletrônicos de classe II, que além do atraso no fluxo do processo por ser uma 

atividade manual, também podera ocorrer falhas na execução que não garanta total segurança do 

equipamento e do usuário. 

A solução para esse problema está baseada na automação de um sistema de teste que valida à proteção do 

sistema contra curto-circuito, o teste de alto potencial e o teste de continuidade de aterramento. 

Introduzindo o conceito de automação ao processo da linha de produção, o operador garante o fluxo com 

mais segurança e agilidade do processo. 

Metodologia: 

O processo executado de maneira manual, necessita de 2 operadores para execução de teste de HiPot e 

Check ground, que por motivos de tempo, não poderiam ser feito pelo mesmo operador. Conecta-se os 

cabos e pressiona-se o botão para o teste. O processo feito de maneira automática, necessita de 1 operador, 

conecta-se todos os cabos, e quando o equipamento passa pela área do respectivo teste, é testado sem 

contato manual, em caso de falha, bloqueará o produto para análise e reparo, deste modo não é exigido 

qualquer contato manual com o produto durante o teste, prevenindo o operador contra choques elétricos, 

reduzindo a mão de obra, e aumentando a qualidade no teste. 

O Teste de Alto Potencial, mais conhecido como HIPOT, é um teste destrutivo e tem como objetivo 

assegurar que o produto têm isolamento suficiente para suportar as tensões e sobre tensões de trabalho. 

Define-se como a intensidade máxima de um campo elétrico a que pode estar sujeito o material isolante, 

sem que através dele passe uma descarga elétrica. O teste de Alto Potencial indica que, ao tempo que o teste 

foi realizado, mas não necessariamente depois, o produto tem uma certa capacidade de suportar uma sobre 

tensão. 

O Teste de Continuidade de Aterramento, conhecido como Check Ground, tem como objetivo assegurar que 

todas as partes metálicas do produto, estejam devidamente aterradas, não oferecendo risco de choque 

elétrico ao consumidor. 

Resultado: 

Ambos os testes antes feitos manualmente, agora utiliza os pallets que carregam os produtos, para que o 

teste possa ser feito de maneira automática. Melhorou-se o tempo do teste, a qualidade do teste, e reduziu-se 

o custo de mão de obra. 

Conclusão: 

Nesse projeto, foi realizado a automação de um processo manual de uma linha de produção que testa o 

isolamento do produto, pode-se constatar que obteve sucesso na execução do projeto, otimizando o tempo 

do processo e acima de tudo garantido maior segurança para o operador e para o equipamento. Atualmente a 

automação vem crescendo tanto na indústria como em residências. Hoje em dia principalmente nas 

indústrias a automação é implementada porque torna o processo mais robusto e confiável, isolando o fator 

humano dos processos, tendo isso em mente, garante mais rapidez para o processo e maior segurança. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA DA PRÁTICA ACADÊMICA EM UMA MATERNIDADE 
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Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

A gestação é um fenômeno ¬fisiológico que ocorre no corpo da mulher inserida em um contexto 

sociocultural, porém há uma parcela de gestantes que tem a probabilidade de  ter uma evolução 

desfavorável, essas são denominadas, gestantes de alto risco. (Brasil, 2012). Qualquer disfunção que ocorra 

na gestação, pode ser uma experiência desagradável para a gestante que, por sua vez, se sente preocupada e, 

muitas vezes, responsável pelo problema. A equipe de enfermagem deve prestar uma assistência de forma 

ampla atendendo as necessidades físicas, psicológicas e socioculturais da gestante e de toda família. 

(Braden,2000). Objetivamos relatar a experiência vivenciada durante o período de prática acadêmica ao 

participar do cotidiano da equipe de enfermagem em uma maternidade que assiste gestantes de alto risco. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, do estágio que foi realizado em uma maternidade em uma cidade do 

Vale do Paraíba Paulista, a qual oferece assistência para gestantes de alto risco durante o pré natal e após o 

parto, no período de abril a junho de 2017. Além de assistir as gestantes e puérperas, o setor oferece 

assistência para as doenças específicas da saúde da mulher. 

Resultado: 

Durante o estágio, acompanhei e participei do trabalho da enfermeira responsável pelo setor na supervisão 

da equipe, acolhimento das gestantes, orientações sobre os agravos que acometem essas gestantes e 

cuidados pós operatórios, essa abordagem foi feita sempre de maneira respeitosa e cuidadosa. Muitas 

gestantes demonstravam estar ansiosas e preocupadas devido às patologias que possuíam e também 

preocupadas com a saúde e bem estar de seus bebês, momento em que vivenciei a importância da 

assistência de enfermagem  individualizada a cada paciente. O estágio foi um momento no qual adquiri 

novos conhecimentos sobre a gravidez de alto risco, doenças da saúde da mulher, seus respectivos 

tratamentos e cuidados. Além da responsabilidade da equipe multiprofissional em prestar uma assistência 

integral e interdisciplinar. 

Conclusão: 

O estágio foi importante para minha formação profissional, onde pude associar a teoria com a prática por 

meio da vivência e participação da rotina da equipe de enfermagem na prestação de cuidados com segurança 

e qualidade para um diagnóstico de enfermagem preciso e eficaz. 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DE INDICADORES (CPI E SPI) EM PROJETOS DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL 
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ANA BEATRIZ RODRIGUES MORAIS, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN, ANNA LUIZA 

DOLCINOTTI 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 
 

Introdução: 

O PMO (Escritório de Gestão de Projeto - Project Management Office) é um departamento que origina uma 

visão integrada do plano estratégico da empresa, garantindo a organização, a implementação no prazo e no 

custo definido no plano estratégico. O PMO tem papel fundamental na aprovação de novos projetos de 

acordo com o plano estratégico. É característica dos projetos terem um início e um término definidos, sendo 

o término alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos, ou quando o projeto é encerrado, pois os 

seus objetivos não serão alcançados. O projeto é elaborado de forma progressiva ao longo do seu ciclo de 

vida. Em ambientes tecnológicos, é muito comum se ter o envolvimento simultâneo com vários projetos, de 

média e alta complexidade, tornando imprescindível o emprego de indicadores para o acompanhamento do 

desenvolvimento de projetos, enfatizando-se de que modo as ações “corretivas e preventivas” podem ser 

tomadas a tempo. 

Metodologia: 

Desenvolveu-se este trabalho com metodologia de pesquisa descritiva e exploratória, embasando os 

conhecimentos sobre Gestão de Projetos. O cerne do trabalho constitui-se em Estudo de Caso Múltiplo, 

ambientado em uma indústria aeroespacial, onde foram avaliados projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 

executados em um período de até cinco anos, estando todos concluídos e com resultados concretos obtidos. 

O Estudo de Caso foi realizado com dois projetos da empresa: um projeto sobre Estruturas Inteligentes 

(Projeto SHM – Structure Healthy Monitoring) (Figura 1), com criação de software para detecção de trincas 

e rachaduras na estrutura da aeronave. Este projeto teve duração de Setembro de 2006 a Dezembro de 2015, 

orçamento de R$ 19.750.000,00, dos quais R$ 6.370.000,00 obtidos como fomento indireto e subvenção 

econômica. Para este projeto foi feito o estudo dos indicadores de 2011 em diante, pois foi quando o EVMS 

(Earned Value Management System), metodologia utilizada para gerenciamento do valor agregado do 

projeto, foi implementado na empresa. O SPI (Indicador de Desempenho do Cronograma) é calculado como 

a razão de EV (Earned Value – Valor Agregado) por PV (Planned Value – Valor Planejado), e o indicador 

CPI (Indicador de Desempenho de Custo) calculado como a razão de EV por AC (Actual Cost – Custo 

Real). Interpretam-se os parâmetros de desempenho, mostrados na Figura 2, como: de 0 a 0,80 (em 

vermelho) estão abaixo do esperado, entre 0,80 a 0,95 (em amarelo) o gerente de projeto deve acompanhar e 

de 0,95 a 1 (em verde) atende-se o esperado para o projeto. O segundo projeto trata do desenvolvimento de 

tecnologia relacionada ao Gerenciamento da Saúde da Aeronave (Projeto SFI – Smart Fleet Integration) que 

auxilie o suporte à decisão e possibilite a implementação de serviços integrados. Com duração de Maio de 

2014 a Abril de 2016, este orçamento foi de R$ 4.050.000,00. 

Resultado: 

Realizando-se análise documental e de indicadores, associados às conversas com a equipe, foi possível 

identificar os fatores que contribuíram para a variabilidade dos indicadores CPI e SPI, e as possíveis causas-

raízes para correção do equilíbrio dos indicadores. Os fatores identificados foram: aderência ao escopo 

inicial dos projetos, aderência ao orçamento fornecido aos projetos, aderência ao engajamento das pessoas 

técnicas na execução dos projetos, riscos recorrentes dos projetos, aderência ao cronograma dos projetos, 

atraso devido aos processos internos em contratação de consultoria e compra de material. Além disso, as 

modificações na taxa de câmbio e na taxa-hora tiveram um impacto negativo no orçamento dos projetos. 

Devido ao surgimento de novos projetos na área de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, a 

indisponibilidade das equipes executoras dos projetos conforme o planejado e acordado ocorreu por 

mudança de prioridade da empresa, que optou em realocar os recursos para demandas de outros projetos em 

andamento. 
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Conclusão: 

Baseando-se nos resultados obtidos, acumulando-se todas as lições aprendidas relacionadas aos indicadores 

de desempenho dos projetos: no projeto SHM, de 2011 até inicio de 2013 a equipe deparou-se com vários 

desafios no cronograma e dificuldades administrativas, o que motivou a revisão da estratégia do projeto. 

Desta forma, foi verificado que o indicador SPI se estabilizou (Figura 2), mas abaixo do esperado, sem 

mostrar sinais de recuperação, apontando o baixo desempenho logo no início do projeto. No Projeto SFI foi 

verificado um excelente desempenho, do início ao fim do projeto, apresentando os indicadores CPI e SPI 

equilibrados e acima do esperado. 
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AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE UMA LINHA DE 

PRODUÇÃO ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

ENIC201719715 

 

ERICK DE OLIVEIRA LAMBERT, IGOR SOUZA E COSTA 

Orientador(a): VANIA GAYER 

 

Introdução: 

A simulação computacional pode ser definida como a representação virtual de um sistema da vida real 

através de um modelo, tornando possível o estudo do sistema sem que seja necessário construí-lo na 

realidade, ou mesmo fazer modificações nesse sistema, e estudar os resultados dessas modificações, sem 

que haja necessidade de alterá-lo previamente. (HARREL, GHOSH e BOWDEN, 2000) apud (OLIVEIRA 

et al., 2015). Na área da produção, simular uma operação traz diversos benefícios para a empresa, por 

exemplo, não parar uma linha de produção para fazer testes de layouts, avaliar antecipadamente se um 

investimento na operação trará o retorno esperado e, principalmente, economia de tempo e dinheiro. Este 

trabalho tem o objetivo de fazer a avaliação da viabilidade sobre um investimento para o aumento da 

capacidade produtiva de uma linha de produção. 

Metodologia: 

Este trabalho é desenvolvido de acordo com a metodologia descrita por Chwif e Medina (2010) e está 

estruturado em três grandes etapas, sendo elas a concepção e formulação do modelo, a implementação do 

modelo e a análise dos resultados obtidos. A etapa de concepção inclui a coleta dos dados e a elaboração do 

modelo conceitual do sistema. A etapa de implementação do modelo conceitual será realizada por meio do 

software Promodel®, desenvolvido pela ProModel Corporation. Na etapa de análise, os resultados do 

investimento para o aumento da capacidade de produção são gerados, documentados e analisados, 

permitindo a criação de novos cenários para avaliação de melhorias no sistema. 

Resultado: 

Os resultados obtidos através da simulação do modelo computacional indicaram que não há a necessidade 

de um investimento para o aumento da capacidade produtiva da linha de produção, pois os relatórios de 

análise indicaram que o tempo ocioso e de espera dos colaboradores foram muito elevados. Para o aumento 

da capacidade produtiva foi necessário apenas fazer uma mudança de layout e um balanceamento da linha 

de produção e após estas otimizações os resultados foram satisfatórios. 

Conclusão: 

Com a simulação do modelo computacional foi possível observar que os softwares de simulação são uma 

poderosa ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Conseguimos visualizar algumas vantagens que os 

softwares de simulação podem trazer para as organizações, sendo elas: Redução de custo, análise sobre o 

investimento, simulação de novos ou aperfeiçoamento de processos, análises gráficas, visão ampla da 

empresa. 
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A AVIAÇÃO 
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Introdução: 

A Inteligência Artificial (IA) elabora dispositivos que simulam capacidades humanas em um computador, como 

por exemplo; raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, dentre outros (Russel, 2004). Essa 

ciência faz parte da vida atual no planeta com as mais diversas formas de interação e aplicação, partindo de 

simples computadores e dispositivos pessoais, automóveis, explorando até interações interplanetárias com 

satélites e veículos espaciais submersíveis. 

A história da aviação foi construída em cima de inúmeros incidentes que levaram à construção de conjuntos de 

regras rígidas que colaboram com a indústria afim de fornecer mais segurança ao transporte aéreo (Aviação e 

Mercado). 

O objetivo deste artigo é de realizar uma comparação entre acidentes causados por falhas de interpretação 

humanas em aeronaves com instrumentos analógicos e aeronaves atuais que possuem instrumentos digitais, que 

são chamados de Glass Cockpit e também de mostrar a relevância que esses acidentes causaram na sociedade. 

Metodologia: 

Com o avanço da tecnologia, áreas como a Aviação também vem sofrendo mudanças. As aeronaves antigas 

possuíam painéis de instrumentos analógicos e, devido a automatização de aeronaves houve uma grande 

implementação desses instrumentos. Atualmente as aeronaves mais novas apresentam o sistema de Glass 

cockpit, como são chamados os painéis digitais. Porém, esses instrumentos novos são manipulados por humanos 

(pilotos) que tendem a confiar excessivamente nesses instrumentos e podem relaxar em algum momento do voo. 

De acordo com o acidente em que aeronave da Yemenia Air no Oceano Índico, do voo 447 da Air France no 

Oceano Atlântico, em 30 de junho de 2009, e o desastre do voo 3054 da TAM em julho 2007, no Aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo, podem decorrer de uma característica específica dos aparelhos da Airbus, segundo o 

professor de Ciências Aeronáuticas da PUC-RS Hildebrando Hoffmann (Terra, 2009). 

A partir desse fato, seria interessante implementar um agente que ao perceber uma atitude diferente da aeronave 

em que o piloto não toma as devidas providências, pudesse corrigir a manobra tornando-se o voo seguro. 

Resultado: 

Em 17 de julho de 2007, o Airbus A320 do operador TAM Linhas Aéreas colidiu com um edifício da mesma 

companhia depois de passar o final da pista do aeroporto de Congonhas em São Paulo, no qual iria pousar. 

No relatório do acidente TAM JJ3054, por exemplo, é afirmado que: 

- Em vista da reconhecida eficiência do computador, a confiança depositada pelo piloto na sua infalibilidade o 

leva a se acomodar no acompanhamento das condições de voo, acreditando que tudo esteja sob o mais absoluto 

controle. Essa falsa impressão acaba reduzindo a consciência situacional e pondo em risco a segurança de voo, 

especialmente numa condição não rotineira. (BRASIL, 2009, p.86) 

Os resultados esperados são que as aeronaves dotadas de inteligência artificial possam ter um agente que seja 

capaz de analisar situações anormais em um voo e possa corrigir a rota da aeronave sem a intervenção manual do 

piloto. 

Conclusão: 

Espera-se que a tecnologia avançada dos aviões possar ser implementada com agentes inteligentes a fim de 

evitar acidentes aeronáuticos causados por falha humana. Este fato, está entre os fatores que mais contribuíram 

para acidentes aéreos nos últimos 10 anos no Brasil. 

A análise foi entregue no início do ano pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(Cenipa) ao Ministério da Defesa e revela que fatores humanos são 15 das 23 causas que contribuíram para 95% 

dos desastres aéreos registrados no país. 
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Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

Apesar da Floresta Atlântica ser um dos biomas com maior diversidade no mundo, ela apresenta altos 

índices de degradação e atualmente ocorre em fragmentos o que gera impacto ecológico e genético para 

espécies animais e vegetais devido ao isolamento. As áreas com maior declive e altitude em montanhas em 

geral estão mais protegidas e são mais utilizadas como reservas biológicas e para turismo, mas também são 

pouco estudadas devido ao difícil acesso. Assim, o objetivo do presente estudo foi iniciar o levantamento 

florístico em uma área com estas características na RPPN Fazenda Renópolis. 

Metodologia: 

A Fazenda Renópolis em Santo Antônio do Pinhal na Serra da Mantiqueira possui uma área de 125 ha, dos 

quais 83,18 hectares foram transformados em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A RPPN 

situa-se em uma encosta íngreme de 1350 a 1830 m de altitude e com típicas características para uso de 

preservação e não agrícola. A RPPN desenvolve turismo sustentável com práticas de educação ambiental, 

turismo ecológico e cultural e pesquisas científicas. O levantamento das espécies de plantas foi realizado 

nesta primeira fase em 2017 nas trilhas no máximo até 50 m de cada lado os exemplares foram coletados e 

mantidos na RPPN para posterior identificação. 

Resultado: 

A parte baixa da reserva é mais plana e impactada pelo uso humano e apresenta vegetação secundária inicial 

e a parte mais alta possui maior declividade e vegetação secundária com floresta atlântica intermediária e 

tardia. Foram registradas as seguintes famílias e espécies: Araucariaceae (Araucaria angustifolia), Arecaceae 

(Syagrus romanzoffiana), Asclepiadaceae (Asclepias curassavica), Asteraceae (Achyrocline satureioides, 

Baccharis trimera), Annonaceae (Annona sp.), Apocynaceae (Aspidosperma parvifolium), Bromeliaceae 

(Tilandsia gardneri, Aechmea distichantha, Aechmea nudicaulis, Wittrockia cyathiformis, Vriesea sp), 

Dennstaedtiaceae (Pteridium aquilinum), Dicksoniaceae (Dicksonia sellowiana), Euphorbiaceae (Croton 

floribundus), Leguminosae (Machaerium tristis), Lythraceae (Lafoensia pacari), Malvaceae (Chorisia 

speciosa, Pseudobombx grandiflorum), Meliaceae (Cedrala fissilis, Cabralea canjerana), Melastomataceae 

(Tibouchina granulosa, Tibouchina motabilis, Leandra australis), Myrtaceae (Eugenia pyriformis, Psidium 

guajava) Myrsinaceae (Rapanea guyanensis), Onagraceae (Fuchsia sp.), Phyllanthaceae (Phyllanthus 

tenellus), Poaceae (Melinis minutiflora), Podocarpaceae (Podocarpus lambertii), Rosaceae (Rubus 

rosifolius), Rubiaceae (Coccocypselum lanceolatum), Rutaceae (Zanthoxylum riedelianum), Sapindaceae 

(Cupania oblongifolia), Solanaceae (Solanum granuloso-leprosum), Thelypteridaceae (Thelypteris dentata), 

Verbenaceae (Lantana camara, Lantana fucata). 

Conclusão: 

Com base nas espécies encontradas, altitude e declividade, foi possível identificar um gradiente ecológico 

com a vegetação secundária inicial na parte baixa da reserva onde ocorreu maior impacto humano no 

passado devido as construções e o plantio agrícola e atualmente encontramos capoeiras com predomínio de 

estrato herbáceo com samambaias e arbustos, na área intermediária subindo pelas trilhas registramos 

vegetação secundária com maior freqüência do estrato arbustivo e arbóreo e na parte alta da reserva 

encontramos Floresta Atlântica preservada com manchas de bambu e floresta nebular. 
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A IMPORTÂNCIA E OS TIPOS DE TREINAMENTOS VISANDO SUCESSO EMPRESARIAL. 

ENIC201720139 

 

THAYNÁ YURI SUZUKI, RAFAEL NEVES MACRUZ OLIVEIRA 

Orientador(a): ROBSON DE  MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

No cenário atual competitivo e incerto na qual as organizações estão inseridas existe uma necessidade de 

adaptação constante e sucessivas de melhorias e diferenciação para que as mesmas tenham uma maior 

competitividade. Por este motivo, as organizações tendem a buscar cada vez mais profissionais que não 

apenas tenham uma capacidade de execução de tarefas, mas também aqueles que estejam sujeitos a 

mudanças, como treinamentos, para que os mesmos se tornem um sujeito ativo dentro da organização, que 

tenha uma visão interna e externa, buscando sempre a melhoria continua para  constantes adaptações no 

mercado inserido. 

Metodologia: 

Nos dias atuais o treinamento é tido como peça chave no processo de desenvolvimento organizacional e, 

nesse sentido, torna-se necessário pensar que, em um mundo capitalista, o ser humano constitui-se em uma 

das maiores riquezas das organizações, mesmo diante de tantas inovações (CHIAVENATO, 2008). Em 

geral, as organizações estão percebendo a necessidade de estimular e apoiar o contínuo desenvolvimento das 

pessoas, como forma de manter suas vantagens competitivas (DUTRA, 2009). É de suma importância que 

as empresas tenham setores ou pessoas para acompanhar esse treinamento e o mais importante, ver os 

resultados obtidos. Um processo de aprimoramento como a educação dos colaboradores, auxilia um bom 

profissional a atingir eficiência exigida pela organização através de desenvolvimento de ações, habilidades, 

técnicas e até competências. Os tipos de treinamentos são diversos desde aqueles à distância como o e-

learning em que a empresa usa para melhorar os procedimentos e processos dentro da empresa. O 

leadercoach training no qual é um treinamento voltado para a liderança. O tipo de integração na qual a 

empresa trabalha o ambiente no qual os colaboradores estão inseridos, com os demais. 

Resultado: 

Diante de todo investimento que a empresa faz com treinamentos, a mesma busca que seus colaboradores 

estejam empenhados para que esse tipo de treinamento dê certo. É necessário que os colaboradores sejam 

pró-ativos e estejam aptos a entender e colocar em prática. Para que ações do dia a dia se tornem 

padronizadas e sejam cada vez mais efetuadas com eficiência e eficácia dentro da organização. 

Conclusão: 

Conclui que os tipos de treinamentos são importantes tando para a organização quando para os 

colaboradores, seja ela de longo ou curto prazo. Assim, Chiavenato (1999, p. 41) explica que "o 

levantamento de necessidades de treinamento é uma forma de diagnóstico, e como tal, deve basear-se em 

informações relevantes. Muitas dessas informações devem ser cuidadosamente coligidas e agrupadas 

sistematicamente, enquanto outras estão disponíveis às mãos de certos administradores de linha". Conclui-se 

que as organizações precisam notar que o treinamento deve ser feito pois no mercado atual, há pessoas 

capacitadas com treinamentos diversos, preparadas para qualquer tipo de mudança. 
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ANALISE ECONÔMICA E AMBIENTAL DE REDUÇÃO DE RESÍDUOS EM PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO 

DE ACESSÓRIOS TUBULARES PARA PETRÓLEO 

ENIC201720180 

 

WANDERSON DE FARIAS 

Orientador(a): JOSÉ CARLOS SÁVIO DE SOUZA 

 

Introdução: 

Em empresas onde é aplicado o processo de fosfatização, periodicamente há descarte de quantidades 

elevadas de insumos líquidos e sólidos utilizados no processo, que na empresa Bravo, fabricante de 

acessórios para tubulação de Petróleo e Gás e foco desta análise, são descartados sem tratamento para um 

tanque intermediário, que após lotação completa, gera necessidade de transbordo continuo executado por 

empresas terceiras que realizam os descartes e tratamentos adequados. Este projeto visa analisar os custos 

gerados no descarte dos resíduos e as possíveis mudanças de processo ou procedimento aplicáveis dentro 

dos limites da tolerância da situação atual para mudanças propostas a fim de diminuir desperdícios, focando 

pelo ponto de vista economia circular. 

Metodologia: 

Visando levantamento inicial de custos habilitados para possíveis investimentos relacionados ao projeto em 

questão, realizado analise de base de dados da empresa Bravo, do qual foi obtido tendência com 

informações de previsão de Gastos para período atual baseada no Budget finalizado. Em paralelo, para 

embasamento ambiental, criada planilha de aspectos e impactos ambientais relacionadas ao processo 

analisado para mapeamento dos resíduos descartados, com busca de valores relacionados ao descarte e 

tratamento dos mesmos. Subsequentemente, realizada pesquisa no mercado de possíveis procedimentos 

alternativos e iniciado contato com fornecedores de tecnologia. 

Resultado: 

Seguidas as implementações projetadas na análise, evidenciando que mesmas não causem depreciação a 

qualidade final do produto, objetiva-se redução de descarte de Resíduos líquidos do processo de 70% no 

relacionado ao processo propriamente dito, sendo o atual 12 th L/ mês [ média 12 L / peça], para 4th L/ 

mensais [média 4L /peça]. Estabelecido fluxo de descarte do resíduo remanescente, com modificação de 

tratamento, implementando filtragem e decantação de Sólidos para envio a estação de tratamento de esgoto 

da empresa BRAVO. 

Conclusão: 

Com base nos itens estudados e resultados obtidos em diminuição de desperdício de Recursos naturais, 

nota-se que é economicamente viável a modificação do processo de fosfatização, assim como alteração na 

metodologia de descarte dos itens utilizados no mesmo, visando uma melhor sinergia entre as necessidades 

da empresa e da comunidade como um todo. 
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PROPAGAÇÃO AGÂMICA DE PLANTAS MEDICINAIS POR MEIO DE ÓRGÃOS SUBTERRÂNEOS 

DURANTE PRIMAVERA 

ENIC201720207 

 

EDUARDO CARVALHO DE AQUINO 

Orientador(a): MARCOS ROBERTO FURLAN 

 

Introdução: 

O uso de plantas medicinais para a cura ou a prevenção de doenças nos seres humanos é praticado há 

milênios. Dentre outros fatores, provocaram acentuado demanda espécies. 

Com isso, a maior parte das plantas utilizadas como matéria prima de fitoterápicos, os quais são os produtos 

medicinais a base de plantas, é obtida por meio do extrativismo, o que pode levar a extinção de muitas 

espécies e destruição de biomas. Única forma de atender a demanda das indústrias, mercado e produtos 

manufaturados envolvidos, sem devastar a ocorrência de uma espécie. 

A importância das plantas medicinais, com relação aos aspectos agronômicos, para conseguir uma produção 

sistematizada, aquela que permite prever, com razoável segurança, a quantidade que poderá ser produzida, 

além da qualidade desejada pela indústria farmacêutica. Mesmo informações básicas, como a melhor forma 

de propagação, são poucas, o que dificulta a produção de mudas e banco genético, essencial para começar o 

cultivo. 

Metodologia: 

O experimento foi realizado no laboratório do Centro de Estudos de Plantas Medicinais, Condimentares e 

Aromáticas do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté, situado no município de 

Taubaté – SP. De acordo com Fisch (1995), as coordenadas geográficas da cidade são: latitude 23º 01’ 51” S 

e longitude 45º 30’ 34” W; está situada na altitude de 565 m; possui amplitude térmica máxima de 32ºC e 

mínima de 10ºC; e o regime pluviométrico da primavera médio é de 397 mm. 

As espécies que serão avaliadas são: 

capim-limão (Cymbopogon citratus); 

cúrcuma (Curcuma longa); 

dente-de-leão (Taraxacum officinale); 

mil-folhas (Achillea millefolium); 

sapé-macho (Solidago chilensis); 

zedoária (Curcuma zedoaria); 

hortelã-comum (Mentha crispa); 

citronela (Cymbopogon nardus). 

As estacas de rizomas ou das raízes serão colhidas em dezembro do ano de 2016 de plantas cultivadas no 

horto de Departamento. O ensaio constará de cinco repetições para os seguintes tratamentos: 

Areia; 

Areia + terra comum; 

Areia + terra comum + húmus; 

Areia + húmus; 

Substrato comercial. 

As estacas foram colocadas em sacos plásticos com capacidade para um litro, irrigadas diariamente no 

viveiro de mudas com cobertura de sombrite 70%. 

Após 60 dias, serão avaliados os enraizamentos, e realizadas as pesagens das partes aéreas e radiculares das 

estacas, tanto para peso fresco quanto seco. Os resultados dos pesos serão submetidos ao teste Tukey ao 

nível de 5% de probabilida. 
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Resultado: 

Utilizamos os dados coletados durante a estação da primavera, submetendo ao teste Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 

Análises do Taraxacum officinale: 

RIZOMAS - SECO - 06/12/16 

CVGLSQDQMF 

Tratamentos 413.472743.3681843.177466 

Resíduo2021.200441.060022 

Total2434.67318 

Média 

0.534bdms1.321461 

1.35b 

1.546ab 

2.778a 

1.174b 

C. FOLIAR - SECO - 06/12/16 

CVGLSQDQMF 

Tratamentos 460.2239815.0563.742673 

Resíduo2080.455844.022792 

Total24140.6798 

Média 

0.176bdms2.574309 

0.9b 

4.434a 

3.288a 

1.876ab 

Médias seguidas de mesma letra não possuem diferença significativa 

Conclusão: 

Em suma podemos analisar que houve significância de tratamento nas plantas escolhidas, sendo como 

exemplo o Taraxacum officinale apresentou um melhor desenvolvimento tanto no sistema radicular como na 

massa foliar no tratamento de areia + terra comum + húmus, já no tratamento somente em areia não houve 

desenvolvimento expressivo em muitas das plantas. 

Algumas plantas apresentaram características de desenvolvimento nos tratamentos com maior porcentagem 

de areia como no caso do Achillea millefolium, já Curcuma zedoaria e Curcuma longa, apresentou um 

desenvolvimento expressivo com tratamentos com maior concentração de terra comum. 
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AUDITORIA INTERNA EM COMPANHIA DE SEGURO EM SALVADOS DE SINISTRO 

ENIC201720350 

 

DIOGO BITENCORTE SANTOS 

Orientador(a): MARCO AURÉLIO VALLIM REIS DA SILVA 

 

Introdução: 

O Trabalho de auditoria pode ser desenvolvido em diversos ramos de atividades, operando como ferramenta 

essencial para uma boa gestão, por ser norteadora nas tomadas de decisões dentro das organizações. Existem 

dois grandes grupos de auditoria, (interna e externa) e dentro desses grandes grupos diversos tipos: fiscal, 

ambiental, contábil, de sistemas, de qualidade, etc. O profissional designado para exercer atividades de 

auditoria interna em empresas, requer além dos conhecimentos específicos e técnicos, uma relação 

interpessoal positiva, a fim de obter informações fidedignas nos relatórios financeiros nas empresas, e 

melhores resultados para o setor auditado. 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho é a identificação de fraudes em veículos sinistrados, onde peças são extraviadas 

dos mesmos, durante seu transporte do local de origem até o destino final. Após a identificação das 

respectivas fraudes, soluções podem ser propostas pela equipe de auditoria que avaliará se o evento é 

oriundo de uma fraude intencional ou simplesmente um erro por parte do colaborador. Desta forma a equipe 

de auditores utilizará estas informações para as tomadas de decisões a fim de que os impactos nos setores 

financeiro e contábil e operacional sejam minimizados. Para o desenvolvimento do trabalho será realizado 

um estudo qualitativo e quantitativo em uma empresa de leilão do Estado de São Paulo a respeito das 

práticas fraudulentas nos transportes dos veículos após sinistro. Para a coleta dos dados será necessário 

acompanhar o processo de recebimento dos veículos em uma empresa de Salvado em sinistro, através da 

realização de um check-list inicial e final, comparando as divergências entre eles. 

Resultado: 

De acordo com os dados parciais até então tabulados verificou-se uma alta incidência de extravio de peças 

durante o translado dos automóveis, especialmente entre os prestadores que mais realizam este tipo de 

prestação de serviço. 

Conclusão: 

Desta forma este estudo sugere uma modificação tanto no sistema de auditoria, quanto nos sistemas de 

controle e logística atuais, de forma a minimizar os impactos das tais fraudes de extravio de peças, 

norteando o trabalho do auditor. 
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AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE VACINAÇÃO NA PECUÁRIA 

ENIC201720400 

 

FÁBIO CÉSARE CAMPOS 

Orientador(a): MARCELO PINHEIRO WERNECK 

 

Introdução: 

Na pecuária de corte é necessário o controle de bicheiras e vermes provenientes da postura de larvas através 

das moscas. Para este controle é necessário a realização de vacinas subcutâneas e, para isso, o gado deve ser 

direcionado para um curral com tronco. Esta atividade necessita de ao menos 3 pessoas, eleva bastante o 

nível de estresse do animal e muitas vezes causam-lhes ferimentos.  Lançou-se  no mercado um produto a 

base de Fentione, que substitui a realização de vacinas subcutâneas, este produto é simplesmente espirrado 

no couro do animal, eliminando os prejuízos com estresse e ferimentos, mas não a necessidade da mão de 

obra para direcionar o gado para o curral para a aplicação do mesmo. Este projeto visa utilizar-se do que 

existe de mais moderno no processo da pecuária de corte e automatizar o controle de vacinação, 

dispensando a mão de obra utilizada. 

Metodologia: 

Para conseguir esta automatização será utilizada a tecnologia RFID, onde um chip passivo está fixado na 

orelha de cada gado em um brinco de identificação. A antena ativa está situada no cocho aonde o animal vai 

diariamente para suprir sua necessidade de sal. O sistema lógico do projeto utiliza o Arduíno e suas 

plataformas. A cada visita do gado ao cocho, o sistema identifica a necessidade da vacina, baseando-se em 

uma periodicidade definida. Caso a vacina esteja dentro da data de validade, o sistema não libera a vacina e 

nada acontece, caso tenha a necessidade da vacina, uma válvula será acionada, liberando a dose no lombo 

do animal. O fluxograma das atividades lógicas do sistema está representado na figura em anexo. 

Resultado: 

Como o processo de vacinação será totalmente automatizado, este projeto tem como resultado uma grande 

redução de custos com: mão de obra especializada no processo e monitoramento das validades das vacinas 

de cada animal. O projeto terá também ganhos intangíveis como a redução do estresse e ferimentos dos 

animais. Somando-se todos estes resultados, o projeto irá aumentar a viabilidade e o lucro da pecuária de 

corte. 

Conclusão: 

Podemos concluir que com este projeto será possível, através da utilização de lógica programável, 

automatizar mais um processo neste ramo da pecuária que está se tornando cada vez mais automático com o 

passar do tempo, dando assim mais confiabilidade, qualidade e lucro para produtores, porém a área ainda 

possui muitas oportunidades para futuros trabalhos utilizando-se da mesma metodologia. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS SOB TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL. 

ENIC201720476 

 

ALINE GOMES FABRICIO DOS SANTOS, WELLINGTON GIOVANE SANTOS 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

É amplamente conhecido que a desnutrição é um fator comum em ambientes hospitalares e tem grande 

impacto sobre o prognóstico da doença e sobre as taxas de mortalidade. A terapia nutricional enteral (TNE), 

caracterizada pela administração de nutrientes através da utilização da via oral, sonda ou ostomias, deve ser 

implementada precocemente em indivíduos que não podem ou não querem se alimentar, e que não estejam 

atingindo, pela alimentação, às necessidades nutricionais. O diagnóstico nutricional de crianças 

hospitalizadas é parâmetro fundamental para estabelecer a correta abordagem de manutenção e recuperação 

do estado nutricional durante a internação. O objetivo deste trabalho é avaliar o estado nutricional de 

crianças em uso de TNE em um hospital no município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Este estudo apresenta delineamento transversal descritivo com crianças entre 0 a 10 anos incompletos, 

durante o período de fevereiro a junho de 2017. Foram incluídas no estudo todas as crianças que estavam 

sob TNE. Os dados coletados foram idade (anos), sexo, peso (kg), comprimento (cm), para as crianças até 2 

anos, ou estatura (cm), para crianças acima de 2 anos. Foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), em 

kg/m², e a partir deste índice, o estado nutricional das crianças foi classificado, considerando o z-escore de 

IMC para idade, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde de 2006, para crianças de 0 a 5 anos 

incompletos, utilizando-se o software Anthro, e de 2007, para as crianças de 5 a 10 anos, utilizando-se o 

software Anthro Plus. Foi realizada estatística descritiva para análise dos dados. 

Resultado: 

Constatou-se que 67 pacientes utilizavam terapia nutricional enteral, sendo que desses, foi possível avaliar o 

peso e estatura em 60. Dos pacientes avaliados, 52% (n= 31) eram do sexo feminino. A média de idade foi 

de aproximadamente 10 anos e 4 meses±6,42; e a média de IMC foi de 19,81 kg/m2±8,73. Analisando os 

dados, observou-se que 51% dos pacientes se encontravam eutróficos, 15% sobrepeso, 13% magreza, 10% 

obesos, 7% baixo peso, 2% muito baixo peso e 2% risco nutricional. Quando observado os dados por 

gênero, foi notado que 48% das crianças do gênero masculino se encontravam eutróficos, 28% sobrepeso, 

10% magreza, 7% obesidade, 4% muito baixo peso e 3% baixo peso, não houve crianças classificadas como 

adequado ou risco nutricional. Do gênero feminino, 52% se encontravam eutróficas, 16% magreza, 10% 

obesidade e baixo peso, 3% peso adequado e/ou risco nutricional e não houve crianças deste gênero com 

muito baixo peso. 

Conclusão: 

A análise dos dados obtidos permite concluir que 76% (51% eutróficos, 15% com sobrepeso e 10% obesos) 

dos pacientes não apresentou desnutrição, o que comprova a eficácia da terapia nutricional enteral. 
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REUTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA DE CAÇAPAVA. 

ENIC201720658 

 

ISABELLA DE FARIA 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

A ideia inicial do trabalho seria trazer melhorias culturais/turísticas para o município de Caçapava, uma vez 

que, atualmente é muito precária quando trata-se em programas com esse fim. Seja qual for a finalidade é 

preciso sair da cidade para encontrar. Foi pensado então, em uma reutilização da estação ferroviária e junto 

a isso, uma reurbanização da área central próxima a estação. 

Metodologia: 

Foram feitos mapeamentos para ter uma melhor compreensão da área estudada, além desses mapeamentos 

foram realizados alguns levantamentos da estação procurando informações em secretarias de culturas, 

própria MRS, bibliotecas municipais e etc. Também foram realizadas percepções ambientais, para que 

pudesse ter uma vivência diária na área e assim entender um pouco das potencialidades e problemas da 

mesma e por fim pesquisas de opiniõe. Foram realizadas diversas perguntas, assim as pessoas respondiam, 

deixando então mais claro o que realmente deve ser feito na opinião pública com a área. 

Resultado: 

Com os resultados obtidos, foi visto que, as pessoas prezam por atração turística. Assim com a reutilização 

da estação férrea, seria de grande influência para essa atração, pois as pessoas passaram a frequentar como 

diversas cidades do vale do paraíba, que tem cafeterias, museus e etc em sua antiga estação férrea. 

Conclusão: 

Foi concluído que o município de Caçapava, não apresenta nenhum atrativo turístico para a população. 

Então, por isso, foi pensado nessa reutilização da estação, pessoas passaram a frequentar e com isso será 

lembrado do prédio no tempo em que era ativo. Tornando assim um marco na cidade. 
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS NA ADMINISTRAÇÃO DA ENGENHARIA 

ENIC201720836 

 

THAÍS CLEMENTE DIAS, FERNANDA CONCEIÇÃO PIRES DA SILVA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Atualmente, em um ambiente fabril cada vez mais competitivo devido a globalização, as indústrias nas 

quais possuem grande demanda de seus produtos, procuram sempre se renovar frente à concorrência, 

buscando sempre aperfeiçoar seu processo com novos métodos e ferramentas para que não ocorra à falta de 

controle sobre aspectos que ficam ocultos na rotina da produção. 

Este trabalho foi inspirado no cenário mencionado anteriormente e tem como objetivo apresentar um estudo 

de caso sobre a aplicação da metodologia Seis Sigma, comprovando como está abordagem pode ser 

surpreendentemente eficaz na introdução de melhorias no processo de usinagem, ao invés de contar apenas 

com o controle realizado pelos fornecedores de ferramentas. 

Resoluções de problemas com princípios e metodologia Seis Sigma vinculado com a ferramenta DMAIC 

(Definir Medir Analisar Melhorar e Controlar) é uma das técnicas empregadas por empresas para melhorar a 

qualidade de seus produtos e serviços. 

Metodologia: 

A seguir serão descritas as análises dos passos de implementação a fim de reduzir ou até mesmo eliminar o 

vazamento no tensionador da corrente do cabeçote. 

Na primeira etapa da metodologia consistiu em definir qual o motivo do vazamento de óleo no tensionador 

da corrente do cabeçote deveria ser eliminado, analisando as características para a qualidade e os requisitos 

do cliente. 

Na segunda etapa foi coletado o máximo de informações possíveis do projeto a ser estudado por meio de 

medições que impactavam diretamente na produtividade e no custo do processo de fabricação. 

Na terceira etapa com o objetivo de identificar o número de desvios padrões entre o centro do processo de 

fabricação do furo do tensionador e os limites de especificação mais próximos recorremos ao nível sigma. 

Depois de serem analisadas as informações coletadas, observou-se que nas áreas de estoque de peças em 

operação e de inspeção havia a inexistência de um plug de proteção cuja finalidade era evitar riscos e 

batidas na região de alojamento do tensionador da corrente. Verificou-se também a inexistência das réguas 

guia de nylon as quais têm como função proteger as peças na no processo de transporte. Evidenciou-se que 

as operações de furo e fresamento do tensionador eram realizadas em máquinas diferentes contribuindo para 

a perpendicularidade excessiva entre furo e a face de encosto além de causar uma falha de assentamento 

entre o anel metálico do tensionador e a face do cabeçote. 

Na quarta etapa a equipe encarregada em desenvolver o estudo em questão elaborou um plano de ação para 

as principais variáveis que contribuíram para esse modo de falha. 

Na quinta etapa foi desenvolvida uma sistemática de controle e sustentabilidade para eliminar o vazamento 

no tensionador da corrente do cabeçote. 

Resultado: 

A usinagem do furo do tensionador  é realizada na Autometal e a usinagem da rosca do furo do tensionador 

é realizada na linha de usinagem de cabeçote em Taubaté. Foi realizada uma proposta para a modificação do 

design do furo do tensionador com o objetivo de minimizar o risco de vazamento do mesmo. A modificação 

foi baseada em uma nova ferramenta para realizar usinagem conjugada do furo e a superfície da área de 

assentamento do tensionador da corrente.Evidenciou-se também que após as ações para redução da variação 

da perpendicularidade do furo em relação a face de encosto do tensionador houve uma melhora 

significativa, onde as medições antigas demonstravam uma variação aproximada de 0,020mm a 0,040mm. 

Já as medições após a melhoria apresentou-se entre 0,005mm a 0,010mm. 
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Conclusão: 

Verificou-se ser possível identificar de forma adequada que sempre quando há uma mudança de processo 

por mais que seja estudada existe a oportunidade de alguma variável surgir após sua execução. É 

imprescindível a fabricação de pequenos lotes pilotos antes da implementação final da mudança do 

processo. A aplicação da ferramenta DMAIC resultou em aumento da satisfação do cliente interno como o 

externo, sendo que houveram evidencias da melhoria deste processo após a implementação da melhoria 

evidenciada nos indicadores de rejeito por vazamento nesta região da peça. 
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MOTIVAÇÃO DO PRODUTOR DA UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ-SP PARA ATIVIDADE LEITEIRA E TEMPO DE SERVIÇO 

ENIC201720839 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de identificar os motivos que 

levaram o produtor da UPA do município de Taubaté-SP a praticar a pecuária de leite, bem como o tempo o 

qual já se encontra nessa atividade. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação aos motivos que o levaram a praticar a pecuária leiteira em sua propriedade e o tempo de exercício 

na atividade. 

Resultado: 

A herança foi o motivo da prática da atividade leiteira na propriedade para 53,61% dos produtores 

entrevistados, enquanto 11,34% a implantaram como alternativa de diversificação, e 10,31% o fizeram para 

aumentar a renda da UPA, e 9,28% o fizeram pela disponibilidade de mão de obra. Quanto ao tempo de 

exercício, 53,61% dos produtores já se encontram na atividade há mais de 20 anos, sendo que 22,68% já a 

praticam há mais de 35 anos. 

Conclusão: 

Observou-se que a prática da pecuária leiteira nas UPAs do município de Taubaté se deve principalmente à 

herança da atividade do que por opção dos novos produtores. Esse indicador, associado ao fato de que a 

maioria dos produtores já se encontram na atividade há mais de duas décadas é um reflexo da baixa adesão 

dos jovens à produção leiteira, como foi observado por SILVA NETO et al. (2016). 
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SISTEMAS DE TRATAMENTOS DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS 

ENIC201720964 

 

PEDRO LUIZ FERREIRA MOREIRA, MARCUS VINICIUS DE SOUSA LADEIRA, MARCOS RENAN DE CASTRO, 

MURILO DO AMARAL OLIVEIRA 

Orientador(a): SERGIO LUIZ LOUSADA 

 

Introdução: 

As águas residuais apresentam grande potencial poluidor, como por exemplo, no meio rural. São as águas 

provenientes do manejo de resíduos dos criatórios de animais e aquelas oriundas dos processamentos dos 

produtos agrícolas. 

O material orgânico biodegradável pode ser removido em sistemas anaeróbios, lagoas de estabilização e 

variações, sistemas de lodos ativados, por disposição no solo, entre outros. Estes quatro sistemas são os 

mais utilizados, são mais simples, e apresentam grande eficiência. 

Metodologia: 

Existem diversas maneiras de se tratar resíduos no meio rural, porém as quatro estudadas em questão são as 

mais utilizadas e de mais fácil acesso aos que vivem em zonas rurais. Sendo: sistemas anaeróbios, sistemas 

de lagoas de estabilização, sistemas de lodos ativados e tratamento por disposição no solo. 

Entre os sistemas de tratamento anaeróbio, existem as lagoas anaeróbias, os tanques sépticos e reatores de 

alta taxa, capazes de receber maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica. Vantagens: 

Mecanização reduzida e baixo consumo energético: não é preciso fazer injeção de ar no sistema, há geração 

de menor taxa de lodo residual e, em geral, é necessária menor área para sua instalação. Tratam efluentes 

com altas concentrações de substâncias orgânicas. Desvantagens: Necessidade de temperatura relativamente 

alta e lenta taxa de crescimento das bactérias produtoras de metano. 

Os sistemas de lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples para tratamento de esgotos, 

apresentando diversas variantes com diferentes níveis de simplicidade operacional e requisitos de área. Os 

tipos mais comuns de lagoas são: facultativa, anaeróbia, aerada e de maturação. 

O sistema de lodos ativados não exige grandes requisitos de áreas como, por exemplo, as lagoas. No entanto 

há um alto grau de mecanização e um elevado consumo de energia elétrica. O efluente passa pelo reator, 

onde ocorre a remoção da matéria orgânica e depois pelo decantador, de onde sai clarificado após a 

sedimentação dos sólidos que formam o lodo de fundo. O sistema apresenta como vantagens que os resíduos 

são mantidos na superfície, o que permite a correção de qualquer problema que venha a ocorrer, a 

manutenção é pequena, e por fim, há possibilidade de se tratar resíduo a um custo de implantação e 

operação relativamente baixos. Divididos em quatro grupos: Escoamento superficial no solo, infiltração 

lenta, infiltração rápida e infiltração sub-superficial. 

Resultado: 

Observando cada tipo de sistema para o tratamento dos resíduos agrícolas em áreas rurais, deve-se analisar 

com total atenção qual será o melhor procedimento para cada caso, fazendo o melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis, espaços que serão utilizados, entre outros aspectos. Para que assim, se possa obter o 

maior custo benefício, para o agricultor rural, sendo de suma importância para o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil. 

Conclusão: 

Após a pesquisa realizada, observa-se que há diversas maneiras de tratamento do esgoto gerado em 

propriedades rurais, e que todo resíduo acumulado nas produções podem ser descartados de maneiras 

corretas, de forma a não agredirem o meio ambiente. Com a ajuda necessária os produtores rurais têm totais 

condições de seguir algum destes métodos, o que melhor se encaixar em suas propriedades, e claro, com o 

melhor custo benefício, desta forma economizando e evitando possíveis problemas futuros. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM: UMA VISITA AO ALCOÓLICOS 

ANÔNIMOS 

ENIC201721034 

 

AMANDA DA SILVA SANTOS, ANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA, BIANCA BARBOSA LACAZE DA CRUZ, 

RAFAELA RAMOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os Alcoólicos Anônimos (AA) é uma irmandade para ambos os sexos, que se ajudam mutuamente a manter 

a sobriedade e a compartilhar as experiências vividas. Os indivíduos aprendem a se enxergar como doentes 

através dos Doze Passos e se apoiarem em uma força espiritual. As Doze Tradições existem para ajudar os 

mesmos a manterem – se sóbrios, se afastando de tudo que desencadeia em si uma vontade do primeiro 

gole. Preocupa-se com a recuperação pessoal e contínua. 

Metodologia: 

Foi proposto pela professora da disciplina de Saúde Mental I, uma visita ao AA onde as acadêmicas de 

enfermagem do terceiro período aceitaram a oportunidade. Trata-se de uma visita aberta, onde presenciamos 

relatos pessoais vividos por cada participante. O principal objetivo foi vivenciar a realidade desses 

participantes e redigir um relatório descrevendo nossa visão. 

Resultado: 

Ficou constatado que é uma irmandade autossuficiente, onde os próprios participantes se dividem entre si 

para a organização estrutural e funcional. Observamos o compartilhamento de suas experiências como ponto 

positivo, pois muitos se reconhecem nesses relatos e encontram acolhimento. 

Conclusão: 

A visita nos trouxe aprendizados positivos, aprendemos a enxergar de forma diferencial como é a realidade 

de um dependente químico, a entender seus sentimentos e a respeitar a força superior encontrada por eles na 

irmandade. 
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LOGÍSTICA REVERSA COMO FERRAMENTA SUSTENTÁVEL NAS INDÚSTRIAS 

ENIC201721078 

 

CLARICE MARCONDES RAFAEL, KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

Orientador(a): EDSON VANDER PIMENTEL 

 

Introdução: 

Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre buscou uma relação de domínio sobre a natureza com 

base na sua criatividade, visando garantir a sua existência em um ambiente hostil, o que propiciou 

descobertas que facilitaram diferentes formas de dominação sobre os demais seres vivos, considerada como 

início da degradação da natureza por Simão (2008). O resultado foi o aumento da concorrência em todos os 

setores industriais por meio do avanço tecnológico e a necessidade de se prestar serviços cada vez melhores 

para atender às exigências dos consumidores, o que trouxe discussões a respeito de como situar uma 

empresa num ambiente altamente ativo e competitivo. Portanto, resultando na aceleração do tempo de giro 

na produção o que aumentou o consumo, transformando-se em um mundo de instantaneidade e 

descartabilidade, o que tem sido perverso para o planeta e seus habitantes. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi elaborado a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. O tema logística reversa e 

sustentabilidade normalmente está associado às funções de pós-venda e pós-consumo. Logo, esta área do 

conhecimento está associada a temas já conhecidos pelo público-alvo desse trabalho.No entanto, o objetivo 

deste é apresentar a logística reversa, alinhando o seu conteúdo à sustentabilidade como ferramenta nas 

indústrias. Além disso, propõe pensar e expor os conhecimentos sobre a logística reversa e sustentabilidade 

de forma inovadora, com a adoção de novos conceitos e instigando os leitores a gerir as organizações em 

geral, em busca dos melhores resultados e benefício. 

Resultado: 

O retorno monetário que as empresas que implementam a logística reversa obtém, como por exemplo, a 

economia e ganhos obtidos com o reaproveitamento de materiais, com a utilização de embalagens 

retornáveis, com a venda dos resíduos no mercado secundário, com a compra de matéria-prima reciclada no 

lugar de matéria-prima virgem, além disso, é possível reduzir custos com reclamações e processos de 

clientes e obter maiores níveis de venda devido a um melhor atendimento ao consumidor. Ainda devo citar 

as oportunidades de negócios geradas com os novos nichos de mercado, como o caso das empresas retro 

processadoras de resíduos e do desenvolvimento de tecnologias limpas que possibilitam a venda de patentes. 

Conclusão: 

Conforme mostrado, logística reversa é a forma que as empresas tem de recuperar os materiais e produtos 

que foram descartados no seu ponto de consumo, assim sendo a logística reversa se tornou uma ferramenta 

fundamental para as organizações que pretendem produzir os seus produtos/serviços de forma sustentável. O 

processo reverso logístico é uma solução para as empresas que estavam passando pelo problema de escassez 

de matéria-prima, assim a produção foi barateada nas empresas que adotaram a logística reversa no seu 

processo produtivo.   
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QUALIDADE DA ORIENTAÇÃO DE ENFERMAGEM A PUÉRPERA: ALEITAMENTO MATERNO 

ENIC201721127 

 

CARLA TAYANE DE SOUZA, ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS, MARIA ANGELA PETRINI, TERESA CÉLIA 

DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A amamentação é o período de tempo que o recém- nascido se alimenta total ou parcialmente do leite 

materno. O leite materno deve ser o único alimento do bebê nos seis primeiros meses de vida, não deve ser 

oferecida qualquer outro tipo de comida ou bebida. Após esse período ele deve continuar, pelo menos até os 

dois anos de idade, em associação com a alimentação complementar. O leite materno é o alimento mais 

perfeito para as necessidades nutricionais do bebê, além de conter uma série de defesas orgânicas, promove 

uma interação profunda entre mãe e filho, proporciona ótimo crescimento, é de fácil digestão, fornece água 

para hidratação, protege contra infecções e alergias e propicia menos problemas ortodônticos e 

fonoaudiólogos associados ao uso de mamadeira. A amamentação exclusiva até o sexto mês das crianças 

brasileiras melhorou nos últimos anos. 

Metodologia: 

Um relato de experiência durante o estágio de gerenciamento realizado em um hospital geral do Vale do 

Paraíba Paulista. Trata-se de um estudo descritivo, acompanhado por duas professoras da matéria de 

gerenciamento, uma aluna do 7° período e duas alunas do 5° período na maternidade do hospital nos dias 24 

de maio a 2 de junho de 2017. 

Resultado: 

Nos estágios realizado na maternidade do hospital observamos a qualidade de orientação da equipe de 

enfermagem para as puérperas. Nota- se a falta de orientação na parte do aleitamento materno, falta de 

profissionais qualificados para dar especialmente essas orientações a essas mães e principalmente as mães 

que não tiveram nenhum filho. Durante uma conversa com uma puérpera percebi o medo e angustia que ela 

estava sentindo naquele momento que era para ser doce e de boas lembranças e que por falta de orientação 

poderia tornar traumatizante. Sem saber a pega certa, a posição correta do bebê, o tempo da mamada, o 

tempo correto de pausa de cada mamada, como colocar o bebê para regurgitar. Um momento da mãe com o 

bebê que precisa ser acompanhado e orientado e observa- se que devido à rotina da maternidade os 

enfermeiros estão deixando isso passar despercebido. 

Conclusão: 

Com tudo sabemos que a rotina de um hospital é corrida, mas não devemos deixar de lado as orientações e 

cuidados adequados com essas puérperas que, naquele momento, estão precisando de orientação e atenção 

da equipe da enfermagem daquele setor. Por tanto nós como futuras enfermeiras devemos dar a orientação 

necessária a essas puéperas para esse momento não se tornar traumatizante na vida dessas mulheres. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPORTÂNCIA DA REUNIÃO MULTIPROFISSIONAL EM UMA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

ENIC201721157 

 

DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, LAÍS CLAUDIA WALKER MORAES PELLENZ, SILVIA MAIRA PEREIRA 

CINTRA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Uma das atividades desenvolvidas dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva é a reunião 

multiprofissional, momento em que a equipe de profissionais que atuam neste setor discute as estratégias de 

abordagem que estão sendo realizadas aos pacientes. A reunião multiprofissional possibilita uma troca de 

experiências valiosa, os olhares diferentes de cada profissional sobre o mesmo paciente permitem que a 

abordagem seja individualizada e ampla, com uma resposta na melhora em curto prazo ou satisfação do 

atendimento que reflete na recuperação mais breve ao paciente. A equipe multiprofissional pode ser 

constituída com todos os profissionais que exercem algum tipo de atendimento ao paciente (Cardoso, 2011). 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência que foi abordado a importância da reunião da equipe multiprofissional 

realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva. Objetivamos relatar a experiência vivenciada pelas 

acadêmicas do 7º período do curso de graduação em Enfermagem, durante o estágio realizado no mês de 

maio de 2017. No decorrer do estágio foi possível acompanhar as reuniões multiprofissionais dentro da 

Unidade de Terapia Intensiva. 

Resultado: 

Acompanhamos e participamos das reuniões multiprofissionais, as quais aconteciam uma vez por semana, 

com a participação de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e dentistas. 

Momento em que eram abordadas e discutidas as condições clinica e evolução dos pacientes ali internados, 

por todos os profissionais. E se necessário, mudar os planos de tratamentos, de acordo com a necessidade de 

cada paciente, além de discutir os serviços prestados e funcionamento do setor. 

Conclusão: 

Foi possível vivenciar a importância da reunião multiprofissional, observar o quanto ela contribui para a 

melhora no quadro clinico do paciente e a importância do diálogo efetivo entre os profissionais envolvidos 

na assistência. Momento em que o olhar de outro profissional que não é da sua área avalia o seu trabalho e 

juntos, visam uma assistência de qualidade ao paciente. 
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PREVALÊNCIA DE ANEMIA ASSOCIADA À DOENÇA CRÔNICA E AVALIAÇÃO DO ESTADO 

NUTRICIONAL  DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. 

ENIC201721206 

 

ISADORA MICELI TEIXEIRA AGUIAR COSTA 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

As anemias são condições decorrentes de diversos fatores, frequentemente silenciosas, de considerável 

prevalência e impacto sobre a saúde. Dentre esse grande espectro de manifestações está à anemia associada 

a doenças crônicas (ADC), que representam um problema na evolução clínica do paciente acometido por 

doença crônica. Dado que a anemia é um estado que comumente se estabelecem em condições de 

subnutrição, é imprescindível que a busca pelo entendimento deste processo seja feita no contexto da 

investigação de fatores nutricionais do paciente. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de anemia 

e o estado nutricional de pacientes adultos e idosos com doença crônica em um hospital no município de 

Taubaté/SP 

Metodologia: 

Esta pesquisa consiste em um estudo transversal descritivo com pacientes adultos e idosos, acima de 20 

anos, admitidos em um hospital no município de Taubaté, no período de fevereiro a novembro de 2016. 

Foram avaliadas as variáveis idade, sexo, peso, estatura (para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Foi avaliada, através do prontuário médico todas as enfermidades presentes, sendo incluído na amostra 

quando havia o diagnóstico de ao menos uma doença crônica (diabetes melitus, hipertensão, insuficiência 

cardíaca congestiva, câncer) e diagnóstico de anemia. Para avaliação do estado nutricional, utilizou-se o 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e a classificação segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para adultos e Lipschitz para idosos.  Para descrição da amostra foi realizado a análise estatística 

descritiva. 

Resultado: 

Dos 515 pacientes avaliados, 247 compuseram a amostra final, sendo 61,13% dos pacientes do sexo 

feminino. A média de idade, para os sexos feminino e masculino foram, respectivamente, 62,49 e 63,14. 

Verificou-se 51,82% dos pacientes apresentavam anemia. Em relação ao estado nutricional, 42,11% 

apresentavam obesidade, 10,53% dos pacientes apresentavam sobrepeso, 31,17% encontravam-se eutróficos 

e 16,19% apresentavam baixo peso. 

Conclusão: 

Conclui-se que a prevalência de anemia em pacientes com doença crônica foi igual a 51,82%, e que a maior 

parte desta população encontrava-se em obesidade (39,06%). 
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GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. COM ESTUDO DE 

CASO NA CIDADE DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201721257 

 

LUCAS FERREIRA DE LIMA, LUIZ PAULO DOS SANTOS 

Orientador(a): SEIDE DA CUNHA FILHO 

 

Introdução: 

Um grande volume de resíduos é gerado no mundo atualmente, os métodos tradicionais de destinação final 

desses resíduos são, muitas vezes, inadequados ou não aceitáveis do ponto de vista econômico e ambiental. Em 

função do exposto, tornou-se necessário à busca de tecnologias seguras ao meio ambiente e para destinação final 

de resíduos, visto que a tendência é aumentar o nível de exigência quanto ao destino final dos mesmos. Uma das 

alternativas do tratamento para esses resíduos são os aterros sanitários, onde é uma técnica mais econômica e 

segura para a saúde da população. Após dispostos em aterros sanitários ocorre a decomposição dos resíduos 

sólidos, gerando assim o Biogás, que por sua vez será utilizado na geração de energia. 

Metodologia: 

O biogás é composto por grande parcela de gás metano, que quando lançado na atmosfera apresenta potencial de 

poluição 21 vezes superior ao dióxido de carbono no que se refere ao efeito estufa, sua utilização na geração de 

energia leva a uma redução no potencial de poluição ambiental. A intensificação do efeito estufa é um dos mais 

graves problemas enfrentados pela humanidade na atualidade, sendo provocado pela alta concentração 

atmosférica de gases como o dióxido de carbono e o metano. A queima do metano gera menos poluentes 

atmosféricos por unidade de energia gerada, por isso é caracterizado como um combustível limpo e o seu uso em 

equipamentos, veículos, aplicações industriais e geração de energia tende a aumentar. As reduções de emissões, 

principalmente de gás metano, atingidas com o projeto de tratamento de efluentes orgânicos e posterior queima 

do gás para geração de energia elétrica podem ser comercializadas como créditos de carbono. A comercialização 

destes créditos pode ser utilizada para pagamento parcial do investimento inicial da instalação da usina 

termelétrica, garantindo assim um abatimento do investimento mais rápido e um retorno em menor tempo. O 

estudo efetuado neste trabalho dirige-se as vantagens e ganhos de inserir o método de geração de energia elétrica 

aplicando biogás como combustível. A forma mais simples de coletar gases do aterro é através da extração do 

biogás por meio de tubos verticais perfurados. Podem ser colocados tubos de sucção horizontais quando o lixo 

ainda está sendo depositado no aterro e assim ele poderá ser extraído desde o início da sua produção. A sucção 

do gás através das tubulações é realizada por um compressor e o seu condensado é descartado, dependendo do 

melhor método disponível. Podem ser utilizados filtros para a remoção de impurezas e assim o biogás estará 

pronto para sua utilização na geração de energia. 

Resultado: 

A implantação de um sistema de geração de energia em um aterro tem custo elevado, porém, é uma solução 

eficaz para problemas provocados pela emissão de metano, reduzindo dessa forma a emissão de gases de efeito 

estufa e a energia gerada pelo sistema poderá ser consumida pelo próprio aterro e a excedente vendida. Para 

melhorar os resultados, poderiam ser feitos novos estudos sobre a implantação de grupos geradores de maior 

capacidade a fim de maximizar a geração de energia e a lucratividade do projeto. Destaca-se a geração de 

empregos, geração de energia descentralizada próxima aos pontos de carga, utilização de um resíduo como 

combustível e possibilidade de receita adicional proveniente da venda de energia excedente, diminuição da 

dependência da energia da concessionária local, melhor gerenciamento dos aterros sanitários, redução da 

utilização de combustíveis fósseis e redução e monitoramento das emissões de gases de efeito estufa. 

Conclusão: 

Com base no trabalho realizado, concluiu-se que: As pesquisas sobre geração de energia através de resíduos 

sólidos têm se multiplicado, realizando significativos avanços nesta área, como alternativa, frente aos métodos 

tradicionais que ora estão em escassez. Apesar disso, ainda são poucas as iniciativas, especialmente no Brasil, de 

utilização desta energia. Isso se deve ao fato, especialmente, dos elevados custos de implantação, operação e 

manutenção destas tecnologias. 
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PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA: SEU IMPORTANTE PAPEL NA RESSIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO PÓS 

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PROLONGADA 

ENIC201721540 

 

JÉSSICA MAYUMI NAGAO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

O Programa de Volta para Casa (PVC) foi instituído em 31 de julho de 2003, por meio da assinatura da Lei 

Federal 10.708 que dispõe sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial à pacientes que 

passaram por longas internações psiquiátricas, cujo objetivo é colaborar com o processo de inserção social 

dos mesmos. O PVC incentiva a organização de uma ampla rede de acolhimento ao egresso dessas 

internações, com recursos assistenciais e de cuidados, os quais facilitam o convívio social, garantindo o 

bem-estar global e estimulando o exercício integral de seus direitos civis, políticos, além da cidadania. O 

objetivo do PVC é o resgate da cidadania dos pacientes acometidos por transtornos mentais submetidos à 

provação de liberdade nos hospitais psiquiátricos brasileiros. O presente estudo tem como objetivo 

descrever o PVC e seus benefícios para o processo de desinstitucionalização e ressocialização do paciente 

portador de transtornos mentais. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), publicados no período de 2010 a 2017, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na integra, utilizando o descritor: “Programa de Volta para Casa”. A investigação foi realizada 

no mês de agosto de 2017. No total foram encontradas apenas quatro publicações, chamando atenção para a 

pouca abordagem da temática por parte dos pesquisadores. Após a pesquisa, foram selecionados apenas os 

estudos que tinham como principal tema o Programa de Volta para Casa e a partir deles, foram colhidos 

informações sobre o que vem a ser o programa, o público-alvo, objetivos e benefícios do programa, a fim de 

compreender melhor o movimento pela Reforma Psiquiátrica que o Brasil tem passado nas últimas décadas, 

com ações políticas de desinstitucionalização dos pacientes, além da ressignificação do sujeito em questão 

com sua reinserção na sociedade e na família. 

Resultado: 

O MS aponta que o tripé indispensável para a efetivação da desinstitucionalização é formado pelo Programa 

de Volta Para Casa (PVC), junto com o Programa de Redução de Leitos Hospitalares de Longa Permanência 

e os Serviços de Residenciais Terapêuticas (SRT). Podem receber o benefício as pessoas com transtornos 

mentais egressas de hospitais psiquiátricos que estiveram internadas ininterruptamente por dois anos ou 

mais. Atualmente, em todo o território nacional existem apenas 3.961 beneficiários do PVC, sendo que a 

quantia paga pelo programa é de R$ 310,00 por paciente. Esse dinheiro precisa ser utilizado com o fim de 

acompanhar o beneficiário no processo de reabilitação psicossocial, além de ajudar a conseguir melhorar 

sua autoimagem, reconstruir sua própria história, seus laços sociais e seus projetos de vida. Observou-se que 

há uma literatura incipiente sobre o PVC e que a importância dada a esse programa pelos profissionais 

envolvidos ainda é baixa. 

Conclusão: 

O PVC prevê assistência comunitária e territorial, com a inclusão dos pacientes que passaram por longas 

internações psiquiátricas em uma rede de apoio que visa não só a recuperação de habilidades e 

competências, mas também o estímulo da autonomia do sujeito, considerada a base para a 

desinstitucionalização. Caso contrário, seria apenas assistencialismo tentando remediar, sem sucesso, os 

efeitos de anos de exclusão. Também é preciso criar programas e ações que invistam cotidianamente no 

fortalecimento do vínculo entre a família e o beneficiário, a fim de possibilitar o retorno ao lar. 
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A ATUAÇÃO DO PLANTÃO DO RISO NO AMBIENTE HOSPITALAR 

ENIC201721558 

 

LUCIANE SUELEN VIEIRA, ISABELA DE PAULA FRANÇA 

Orientador(a): SILVIO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A hospitalização é uma experiência dramática para qualquer ser humano. Ficar recluso em uma cama ou 

quarto, dependente de outras pessoas e ter sua privacidade e corpo invadidos prejudica o emocional de 

qualquer pessoa. No caso das crianças, que muitas vezes não compreendem o que está acontecendo e 

sentem falta de sua rotina comum, essa experiência pode ser ainda pior. Para elas, o hospital é um local onde 

não existe amigos, brinquedos e muitas vezes nem a família está presente. Essa situação pode gerar um 

sentimento de abandono nas crianças, onde a solidão, o medo e o estresse são marcantes, o que pode 

prejudicar diretamente a sua recuperação. É nesse ambiente sombrio que vários grupos de “doutores 

palhaços” trabalham, buscando modificar o ambiente hospitalar e levar um pouco de alegria aos pacientes. 

Metodologia: 

Compreendendo a infância como uma faixa etária em que as atividades lúdicas são de fundamental 

importância, buscamos analisar a atuação desses grupos que levam lazer e humanização no tratamento das 

crianças hospitalizadas. Dessa forma, a questão central desse estudo foi assim descrita:qual a contribuição 

do projeto “Plantão do Riso” para o desenvolvimento lúdico e emocional das crianças?A hipótese inicial era 

de que a atuação do “Plantão do Riso” contribui para atenuar o sofrimento das crianças que estão 

hospitalizadas. 

Resultado: 

Após a realização das entrevistas com 4 sujeitos voluntários do “Plantão do Riso”, verificamos que essa 

hipótese foi confirmada, posto que as pessoas que estão hospitalizadas, principalmente as crianças, aprovam 

o trabalho desses voluntários e de alguma forma se sentem melhor com a sua visita. 

Conclusão: 

A análise dos dados permite, ainda, concluir que as atividades lúdicas desenvolvidas por esses sujeitos 

interferem de maneira positiva na rotina hospitalar, ou seja, frente a uma realidade tensa e “fria”, a 

contribuição desses voluntários propicia a gestação de um ambiente mais humano não somente para os 

doentes, mas também para os próprios funcionários que trabalham nesses lugares. 
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PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE TÉCNICAS DE ELIMINAÇÃO DE 

URINA POR SONDAGEM VESICAL 

ENIC201721822 

 

NATHALIA DA GRAÇA OLIVEIRA PRÓSPERO, RAFAELA RACHED PEDRO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A formação e eliminação da urina dependem do aparelho excretor, formado pelos rins, ureteres, bexiga e 

uretra. A urina é formada pelos rins, que retiram resíduos do sangue, e em seguida é transportada para a 

bexiga, onde será armazenada, por meio dos ureteres4. A sondagem vesical é um procedimento invasivo 

amplamente realizado pelos profissionais da Enfermagem no âmbito hospitalar, sendo um importante fator 

de risco para Infecções do Trato Urinário (ITU), principalmente na sondagem de demora5. Entretanto, 

apresenta grande utilidade ao paciente clínico e cirúrgico, de forma que o profissional deve executá-la ciente 

de suas complicações e praticá-la com os cuidados essenciais de introdução. Este trabalho tem como 

objetivo abordar a literatura de diferentes autores a respeito de técnicas de eliminação de urina por 

Sondagem Vesical. 

Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como base um artigo fornecido pela professora enfermeira da 

Disciplina Optativa de Técnicas de Enfermagem, ministrada no terceiro período do curso de Medicina, de 

Universidade situada no interior paulista, a respeito das técnicas de eliminação de urina por sondagem 

vesical, procedimento geralmente executado por enfermeiro. Foi realizada uma revisão bibliográfica do 

tema, abordando a visão de autores com publicações nos Arquivos Catarinenses de Medicina, no Portal 

COREN-SP, na revista digital Texto Contexto Enfermagem, na Revista Eletrônica de Enfermagem e na 

Revista da Escola de Enfermagem da USP, além de livros. 

Resultado: 

O cateterismo vesical é um procedimento utilizado na prática hospitalar para diagnóstico e tratamento de 

patologias. Relacionada à sua introdução, a infecção do trato urinário (ITU) é comumente presente em 

internações hospitalares, pois o cateter tem potencial para transportar bactérias do meato uretral para o 

interior do trato urinário4. O risco de ITU é diretamente proporcional ao tempo de permanência do 

cateter4,6,7, sendo maior em mulheres, por terem a uretra de menor extensão e localização que facilita a 

colonização da região uretral por microorganismos intestinais. A inserção do cateter vesical pode causar 

outras complicações, como: dor, traumatismo uretral e falso trajeto4,5. Para minimizar as chances de 

complicações, o profissional deve executar antissepsia da genitália, utilizar luvas e cateteres estéreis, de 

calibre adequado, lubrificar a uretra e remover precocemente o cateter4. O cateterismo urinário pode ser 

realizado por sonda de alivio ou de demora, sendo o segundo frequentemente seguido de ITUs. 

Conclusão: 

A sondagem vesical é um método de eliminação de extrema importância, especialmente para pacientes com 

restrições de mobilidade. Entretanto, deve-se realizar o procedimento adequadamente por um profissional 

enfermeiro e prescrito por um médico, pois são comuns infecções de trato urinário pela sua má 

administração (má higiene no momento da 

inserção, tamanho de sonda inadequado, manutenção equivocada da sonda). Além disso, sondas de demora 

exigem atenção ainda maior, por aumentarem a exposição do paciente aos riscos de infecção, 

principalmente em mulheres, que possuem a uretra menor e mais próxima do ânus e, portanto, são 

anatomicamente mais propensas a infecções. 
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PREVALÊNCIA DA ANEMIA E DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA 

RENAL CRÔNICA 

ENIC201721883 

 

BRUNA DE SENNE MOREIRA 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

As doenças crônicas são responsáveis pelo maior número de mortes em todo o mundo. A anemia apresenta 

alta prevalência e forte associação com doenças crônicas, especialmente com a Doença Renal Crônica 

(DRC) implicando em agravos sobre o quadro clínico do paciente com DRC, o qual, normalmente, 

apresenta uma tendência para a desnutrição.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da anemia e 

de desnutrição em pacientes com diagnóstico de DRC em um hospital no município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Esta pesquisa tem delineamento transversal descritivo com pacientes adultos e idosos, acima de 20 anos, 

admitidos em um hospital no município de Taubaté, no período de fevereiro a novembro de 2016. Foram 

avaliadas as variáveis idade, sexo, peso, estatura (para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), 

diagnóstico de Doença Renal Crônica, e Valor de Hemoglobina. Para avaliação do estado nutricional, 

utilizou-se o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e a classificação segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para adultos e Lipschitz para idosos.  Para classificação de anemia, foram considerados o 

níveis de hemoglobina, inferiores a 12,0g/dL e 13,0g/dL para os sexos feminino e masculino, 

respectivamente. Para descrição da amostra foi realizado a análise estatística descritiva. 

Resultado: 

Dentre os 66 pacientes avaliados, 62 compuseram a amostra final, sendo 51,61% (n=32) do sexo feminino. 

A média de idade foi de 69,35. Verificou-se que 30,64% e 32,25 % dos pacientes do sexo feminino e 

masculino respectivamente apresentavam anemia. Em relação ao estado nutricional desses pacientes, foi 

observado que 35,90% estavam desnutridos, 30,77% eutróficos, 10,26% sobrepeso e 23,07% obesos. 

Conclusão: 

Conclui-se que 62,9% da amostra apresentou anemia, sendo maior este desfecho para o sexo masculino, e 

que há maior prevalência de indivíduos desnutridos, 35,9%, o que pode ser um fator agravante para o 

prognóstico da doença. 
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PROJETO DE UM PROTÓTIPO DE ELEVADOR PARA PASSAGEIROS E CARGAS LEVES – UM ESTUDO DE 

CASO 

ENIC201721887 

 

JULIANA DE SOUZA CAMARGO DOS SANTOS, LIDYANE DOS SANTOS MONT ALVERNE, PAULO CESAR 

CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

No ciclo de projeto, fabricação e instalação de elevadores, a área de venda e dimensionamento dispõe de 

recursos para avaliar o suposto desempenho de uma solução de elevadores para uma residência sendo 

construída ou que está sendo modernizada. A área de P&D também tem igual necessidade de realizar 

avaliações e experimentos, porém, encontra dificuldades ao se basear nos mesmos cálculos da área de venda 

e dimensionamento, pois estes são baseados em soluções de tecnologias já existentes, não dando 

oportunidades para simularem testes de novas propostas e alternativas de projeto. 

Visando auxiliar a área de P&D, o objetivo deste trabalho é desenvolver um recurso alternativo de 

simulação e prototipagem de elevadores. Este recurso irá abranger tanto os seus objetivos simulados quanto 

os resultados de prototipagem. O produto a ser desenvolvido é um protótipo funcional, que deverá 

comprovar os resultados simulados e validar o uso da simulação para a Engenharia de Elevação. 

Metodologia: 

A metodologia para desenvolvimento do estudo de caso está embasada em pesquisa exploratória, 

bibliografias e pesquisas de sites, artigos acadêmicos e normas, que contemplem os sistemas técnicos de 

elevação. O protótipo foi desenvolvido com um sistema estrutural inovador, que elimina a necessidade de 

uma caixa de corrida com vigas pré-determinadas e possibilita que montagem seja executada tanto em 

construções fechadas quanto em ambientes ao ar livre. Tal estrutura consiste, basicamente, em vigas de 

alumínio de fácil montagem, permitindo que mão-de-obra com pouco conhecimento na área a instale sem 

dificuldades. Também substitui os convencionais cabos de aço por cintas para o acionamento do elevador, 

proporcionando um equipamento com dimensões reduzidas. Os dados foram obtidos por meio do 

desdobramento dos requisitos do cliente em requisitos do projeto, elaborando-se as especificações do 

projeto, que são as dimensões dos requisitos do projeto. Para a realização deste estudo de caso foram 

executados ensaios no protótipo de carga, tendo sido reavaliado o escopo do projeto, levando-se em 

consideração os dados levantados na fase anterior. O projeto está seguindo os objetivos específicos, os quais 

conduzem ao objetivo geral. Isso comprova que o escopo do problema está adequado, sem necessidade de 

reformulação, e atendendo às necessidades de especificação do cliente, pois a função primária deste projeto 

é movimentar os passageiros na vertical, entre os andares de uma edificação. Após a verificação primária, 

desenvolveu-se uma estrutura secundária do projeto, conforme Figura 1. Na estrutura secundária, 

encontram-se as funções parciais e elementares, que irão gerar os princípios de solução deste projeto.Com 

soluções combinadas, conseguiu-se chegar a uma matriz de decisão, conforme Figura 2 abaixo, para dar 

início aos cálculos necessários. 

Resultado: 

Realizadas as especificações de projeto, em consonância com as normas e bibliografias existentes, atingiu-

se o objetivo esperado, validando-se, assim, o protótipo do elevador para passageiros de uso residencial. 

Foram elaborados o escopo e layout do projeto, os quais contribuíram para o bom desempenho do protótipo, 

atingindo-se o limite máximo especificado de carga de 200 kg. Foram desenvolvidos desenhos em 2D e 3D, 

além de cálculos embasados nas normas existentes e necessárias para o desempenho e otimização do 

processo fabril. Verificou-se que este protótipo, após a sua certificação, poderá ser produzido em série, para 

prédios, em escala maior, viabilizando assim sua produção e atendendo a uma significativa demanda do 

mercado. 
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Conclusão: 

A proposta deste trabalho veio ao encontro das necessidades de mercado e do cliente para elaborar o projeto 

de um elevador residencial e pequenas cargas, com capacidade de até 600kg, passando pelas fases de projeto 

informacional, conceitual, chegando ao dimensionamento dos componentes determinantes do projeto 

detalhado. Assim, considera-se que o trabalho atingiu os objetivos propostos em cada etapa desenvolvida, 

visando a geração de um projeto final que representasse um produto viável para fabricação e 

comercialização. Destaca-se que o produto tem grande potencial de competitividade no mercado, pois 

quando comparado com produtos similares, demonstra ter um custo de fabricação expressivamente menor. 
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SÍNDROME DE ASPERGER: UM ESTUDO CLÍNICO A PARTIR DO PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO 

ENIC201721925 

 

ALEXIA PIRES GOMES 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. 

Nesta perspectiva, o Psicodiagnóstico infantil é um processo que se propõe chegar a uma compreensão de 

determinado fenômeno, apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou responsáveis. O constante trabalho de 

devolutiva realizado com os pais tem como objetivo explorar o significado da queixa trazida, dos sintomas 

apresentados pela criança, da compreensão que eles têm de sua própria situação e de sua relação com o filho 

(ANCONA-LOPES, 2013).   

Metodologia: 

No início do psicodiagnóstico, R. tinha 6 anos de idade. Morava com sua mãe, pai e irmã mais velha. A mãe 

trouxe a queixa de que a escola encaminhou R. para um neurologista que o diagnosticou com 

hiperatividade. Os pais dizem que a queixa vem por parte dos professores de R., os quais alegam que o 

mesmo tem dificuldade em se comunicar. Entretanto, os pais relataram que não acreditam que R. tenha 

algum tipo de anormalidade. Os atendimentos foram realizados semanalmente, em um Centro de Psicologia 

Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Totalizaram-se 15 encontros, no período de março a junho de 

2017. Foi utilizado estudo de caso a partir de dados obtidos por meio de relatório clínico. No primeiro 

atendimento estabeleceu-se o contrato terapêutico com a mãe de R. e colhido a queixa inicial. Na segunda, 

terceira e quarta sessões, realizou-se a anamnese com a mãe e o pai de R. Da quarta sessão a décima quarta, 

realizou-se observação lúdica com escolha livre de brinquedos por M. Na décima quinta sessão, realizou-se 

a devolutiva parcial com os pais de R. 

Resultado: 

De acordo com o Psicodiagnóstico, sugere-se que o cliente, a partir de sua organização psíquica e seu 

contato com a realidade, tenha Transtorno do Espectro Autista, mas especificamente, Síndrome de Asperger. 

A Síndrome de Asperger é uma condição do espectro autista que é caracterizada por dificuldades 

significativas na interação social e comunicação não verbal, nos padrões de comportamento repetitivos e 

interesses restritos. Pode-se observar no setting terapêutico que R. possui limitações verbais e que, 

inicialmente, ignorava a presença da terapeuta. Apresenta rigidez e pouca plasticidade no brincar, optando 

sempre por brincadeiras categorizadas. Ao longo do processo, R. optou por desenhar em todas as sessões, 

sendo seus desenhos idênticos. A desorganização psíquica faz com que seja necessário o estabelecimento de 

rotinas e categorizações nos diversos âmbitos da vida. Na criança, essa caracterização fica visível no brincar 

categorizado. 

Conclusão: 

Por meio do psicodiagnóstico interventivo, foi possível concluir que o cliente possui características que 

justificam a Síndrome de Asperger, o Transtorno do Espectro Autista. Tal hipótese se justifica pelo cliente 

apresentar limitações verbais, o estabelecimento de rotinas e categorizações percebidos através do brincar, 

comportamentos estereotipados com as mãos e dificuldade acentuada na capacidade simbólica, impedindo-

os de estabelecer habilidades sociais complexas. 
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ATIVIDADE INIBITÓRIA IN VITRO DE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS SOBRE ASPERGILLUS FLAVUS 

ENIC201721934 

 

ANDRÉ LUIS MENEZES REIS DOS SANTOS, MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO, IVAN DA SILVA DE FARIA, 

SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA SIQUEIRA MARQUES 

Orientador(a): CÉLIA REGINA GONÇALVES E SILVA 

 

Introdução: 

Aspergillus flavus é um fungo que tem sido responsável por inúmeras patologias como aspergiloses não 

invasivas e invasivas, acometendo principalmente indivíduos imunocomprometidos. O desafio terapêutico 

está na escassez de antifúngicos e na multirresistência apresentada por esses microrganismos, portanto a 

busca por terapias alternativas ganharam interesse especial, dentre elas os probióticos, que são 

microrganismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas, promovem saúde ao 

hospedeiro. A influência benéfica dos probióticos inclui fatores como efeitos antagônicos a microrganismos 

patogênicos, competição e efeitos imunológicos, resultando em um aumento da resistência contra 

patógenos. Lactobacillus rhamnosus é uma bactéria ácido-lática probiótica, que tem demonstrado eficácia 

para o tratamento e prevenção de doenças, além de interferir no crescimento de microrganismos 

patogênicos, trazendo melhoria à saúde. O objetivo do presente trabalho foi verificar in vitro, a atividade 

inibitória desta bactéria probiótica sobre o crescimento de Aspergillus flavus. 

Metodologia: 

Foi realizada interação microbiana entre A. flavus e L. rhamnosus, utilizando-se cepa padrão de L. 

rhamnosus (ATCC 1465), semeada em meio de cultura MRS (Man-Rogosa-Shape) e incubada a 37ºC em 

5% de CO2 por 48h. Após o cultivo suspensão padrão foi obtida por espectrofotometria contendo 

aproximadamente 2,3 x 107 células de L. rhamnosus /mL, dessa suspensão realizou-se três  diferentes 

preparações do microrganismo:  Suspensão padrão de L. rhamnosus vivos (LV);  Suspensão de L. 

rhamnosus mortos pelo calor (LM); Sobrenadante da suspensão centrifugada de L. rhamnosus mortos 

(SLM). A cepa de A. flavus (IOC 4568), foi cultivada em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) e 

incubada a 37ºC por 7 dias. Após o crescimento, uma alíquota do micélio fúngico foi transferida para um 

tubo de ensaio contendo solução fisiológica estéril e uma alíquota dessa solução foi adicionada em câmara 

de Neubauer para contagem de esporos fúngicos, obtendo-se solução padrão contendo 9,5 x 104 esporos por 

mL. A partir destas suspensões utilizou-se o ensaio de interação de L. rhamnosus sobre A. flavus utilizando 

o método Ágar “Sanduíche”, onde as suspensões de L. rhamnosus foram semeadas em ágar MRS. Em 

seguida, incubadas a 37ºC em 5% de CO2 em microaerofilia durante 24 horas. Posteriormente foram 

adicionados 15 mL do meio BDA sobre o meio MRS contendo as suspensões de lactobacilos. Após foi 

semeada 0,1 mL da suspensão de A. flavus diluída 100x. As placas foram incubadas à temperatura de 30ºC 

± 2ºC por 24 horas a 120 horas. A cada 24 horas o crescimento fúngico era verificado e unidades formadoras 

de colônia foram contadas. O crescimento foi comparado com as placas controle, semeadas somente com 

solução fisiológica estéril na primeira etapa. Os resultados foram analisados estatisticamente pelo teste t de 

Student com nível de significância de 5%. 

Resultado: 

Na utilização da metodologia do Ágar “Sanduíche” para interação dos microrganismos, foi observado que a 

suspensão LV inibiu completamente o crescimento fúngico , demonstrando que o microrganismo vivo 

produz substâncias resultantes do seu metabolismo, que interferem no crescimento do fungo. Já nas 

interações utilizando as suspensões de LM e SLM, não mostraram interferência estatisticamente significante 

no crescimento de A. flavus. 

Conclusão: 

Os resultados mostram que a cepa padrão de L. rhamnosus (ATCC 1465) é capaz de inibir ou interferir no 

crescimento de A. flavus, indicando assim, a presença de metabólitos bacterianos com potenciais 

antifúngicos. 
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COROA DE BICICLETA COM DENTES ALTERNADOS 

ENIC201722575 

 

FELIPE DE MORAES BENEDITO 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Deste os primórdios das Bicicletas de Montanha o sistema de transmissão de marchas é composto por duas 

ou mais coroas e até 12 pinhões escalonados e fixados na roda traseira. No presente projeto com objetivo de 

melhorar os tipos de transmissões mais utilizados, foi desenvolvida uma transmissão que nasce com a 

proposta de reduzir todo o conjunto em apenas uma engrenagem (coroa) dianteira, combinado com 11 ou 12 

pinhões traseiros. O projeto permite uma vantagem mecânica expressiva e posteriormente à redução de 

componentes reflete diretamente na perda do peso da bicicleta como um todo. 

Metodologia: 

Inicialmente foram desenvolvidas diversas pesquisas e analises de benefícios e desvantagens sobre tal 

alteração. A partir destes dados foram obtidas todas as variações e grandezas gerais das engrenagens tais 

como diâmetro primitivo, diâmetro externo e diâmetro base, passo e ângulo pressão, além da exploração 

dimensional da corrente a ser empregada no conjunto. 

Posteriormente os passos consistem na elaboração dos desenhos técnicos, determinar o material a ser 

utilizado, fabricação de protótipos, montagem e testes. 

Resultado: 

O uso do conjunto com apenas uma coroa fixa, apresentou uma grande versatilidade em novos projetos 

possibilitando uma imensa liberdade dimensional do chassi, supri todas as necessidades de cadencia exigida, 

dispensa componentes que resulta em uma queda significativa de peso, facilidade ao condutor inexperiente 

são os melhores resultados obtidos até o presente momento. 

Conclusão: 

Após longos períodos de testes, foi obtidos informações capazes de promover conclusões de que o angulo 

de pressão da corrente juntamente com a modelagem diferenciada e alternada dos dentes da roda dentada 

foram capazes de impedir a expulsão da corrente da coroa durante o uso em diferentes tipos de utilização. 

Altamente relevante que uma parcela maior de potência gerada pelo ciclista chega ao conjunto de forma a 

tornar-se um sistema com elevadas características de perfomance. 
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PIBID: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR CONTRIBUINDO PARA A APRENDIZAGEM PSICOMOTORA 

ENIC201722808 

 

VIVIANE CRISTINA PAVANETTI DE SOUZA, JESSICA DE CARVALHO PENHA, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, 

HEMELLY GLEICE GUIMARÃES MALAQUIAS, EDUARDA DE ALMEIDA FARIA DE CASTRO, ADRIANO DA 

SILVA ABUD 

Orientador(a): VIRGÍNIA MARA PRÓSPERO DA CUNHA 

 

Introdução: 

A psicomotricidade é uma ciência que estuda o homem, por meio do seu corpo em movimento. O 

desenvolvimento motor na infância caracterizando-se pela aquisição de um amplo aspecto de habilidades 

motoras, que possibilitam à criança o domínio do seu corpo em diferentes posturas, locomover-se pelo meio 

ambiente de variadas formas (andar, correr, saltar, etc.), manipular objetos (receber uma bola, arremessar 

uma pedra, chutar, escrever, etc.). Na fase escolar inicial a criança tem a necessidade das atividades motoras, 

da psicomotricidade, atividades lúdicas e dos exercícios. O profissional de Educação Física deve 

proporcionar aos alunos um aprendizado que contemplem todos os aspectos: motor, cognitivo e afetivo, um 

desenvolvimento global. O objetivo desta pesquisa foi investigar se os alunos apresentariam uma melhora 

nas dificuldades motoras após participar de atividades direcionadas. Os alunos participantes foram indicados 

pela psicopedagoga da escola, pois apresentavam dificuldades em realizar exercícios de equilíbrios, 

organização temporal, espacial e lateralidade. 

Metodologia: 

O presente projeto foi desenvolvido em uma escola Municipal do Vale do Paraíba, que se localiza na 

periferia da cidade. A amostra foi composta por 10 crianças de ambos os sexos, com idade média de 7 anos, 

regularmente matriculadas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental I, que apresentavam 

dificuldades motoras e de aprendizagem. Estes alunos são acompanhados pela psicopedagoga do projeto 

NAPE (Núcleode Apoio Pedagógico Escolar), os quais possuem diagnósticos de defasagens. Foram 

aplicados com os alunos testes de: Equilíbrio, Organização Espacial e Motricidade Global, seguindo o 

protocolo de avaliação de Neto (2002). Os alunos participaram de atividades dirigidas, duas vezes por 

semana, com a duração de 50 minutos, durante os meses de março a junho. As atividades propostas visavam 

desenvolver a lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, noção espaço temporal, etc. No mês de junho, 

os testes foram reaplicados para que pudéssemos coletar novos dados e confrontá-los com o objetivo de 

realizar a análise. 

Resultado: 

No Teste de Equilíbrio de 5 anos, 50%  teve resultado satisfatório, no segundo o resultado foi de  90%. Teste 

de 6 anos 50% teve um resultado satisfatório , no segundo teste 90% . Teste de 7 anos 40% teve resultado 

satisfatório, no segundo teste percentual chegou a 70%. Teste de Organização espacial de 5 anos 60% 

conseguiu um resultado satisfatório, no segundo teste 100%. O teste de 6 anos 90% de resultado satisfatório, 

atingindo no segundo teste  100%. No teste de 7 anos 40% de resultado satisfatório, no segundo teste  100% 

.No teste de Motricidade Global de 5 anos 80% de resultado satisfatório chegando a 90%.  No de 6 anos 

70% satisfatório e o resultado foi 100%.  No teste de 7 anos 20% insatisfatório  no segundo teste  100% 

obteve um resultado satisfatório. 

Conclusão: 

Concluímos que nas aulas de Educação Física, o professor deve desenvolver atividades que trabalhem o 

aspecto psicomotor de seus alunos, considerando a melhora significativa apresentada pelas crianças desta 

pesquisa. Em apenas 4 meses de trabalho,conseguiu-se melhora no equilíbrio, noção espaço temporal e 

motricidade global dos alunos. 
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COMPETÊNCIAS DO ADMINISTRADOR: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A FORMAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO X MERCADO DE TRABALHO 

ENIC201722820 

 

IVANIZE ROSA FATIMA DA SILVA, AMANDA COUTINHO ALVARENGA 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

O desenvolvimento de competências na formação acadêmica é essencial para a preparação dos profissionais 

para o mercado de trabalho.   Sendo assim, é importante saber qual é a perspectiva dos professores em 

relação ao conteúdo aplicado nos cursos de Administração, e se são desenvolvidas as competências 

necessárias para a preparação do perfil do administrador. Como também conhecer a expectativa dos gestores 

sobre a preparação de novos profissionais qualificados. 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho é comparar os resultados da pesquisa já realizada a respeito das competências do 

administrador entre a perspectiva acadêmica e a perspectiva do mercado atual e submeter uma nova amostra 

a idêntico questionário a fim de se averiguar a consistência dos resultados obtidos. Para alcançar o objetivo 

deste estudo, realizou uma pesquisa de campo através de aplicação de questionários de natureza quali-

quantitativa, que permitiu a interpretação dos resultados obtidos. O questionário foi aplicado aos professores 

de instituições de ensino superior, dos cursos de graduação de administração de empresas e gestores. Após a 

coleta das informações, os dados foram catalogados e fichados, organizados e explicados através de tabelas 

e gráficos. 

Resultado: 

Constatou-se que na perspectiva de mercado, ou seja, 90,9% dos gestores citaram como importante as 

habilidades em reconhecer e definir problemas, enquanto que para os professores essas habilidades têm 

representatividade de 54,8%. Mostrou também que 100% dos gestores citaram como essencial a 

comunicação, enquanto que para os professores 72,7%. Na perspectiva acadêmica, ou seja, 45,5% dos 

professores citaram como importante se ter raciocínio analítico e crítico enquanto para os gestores essas 

habilidades tem uma representatividade de 48,4%.  Como essencial a habilidade de ser proativo para os 

professores representa 36,4% enquanto para os gestores representam 41,9%.  Em relação desta pesquisa 

realizada com a pesquisa executada anteriormente, foi confirmada ser essas mesmas habilidades, ou seja, 

reconhecer e definir problemas, na perspectiva do mercado e na perspectiva acadêmicas, estando na atual, o 

mercado um pouco mais rigoroso em referência ao meio acadêmico. 

Conclusão: 

O propósito desse trabalho foi alcançado, mostrando que o meio acadêmico e o mercado de trabalho têm 

expectativas semelhantes quanto aos administradores, foi verificado a princípio com as comparações das 

informações obtidas o quanto o mercado de trabalho está mais exigente, esperando mais dos 

administradores comparado ao meio acadêmico. Pode-se concluir também que as competências mais citadas 

pelos gestores foram reconhecer e definir problemas operacionais e pessoais e habilidades de comunicação. 
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A IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

ENIC201722837 

 

NICOLE AP. GODOY NICOLETTI, PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA, MATHEUS FELIPE PASCOAL DOS 

SANTOS, LARA DOS REIS SILVA, BEATRIZ CARVALHO COSTA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica privativa do 

enfermeiro, que é utilizada para aplicar os conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência 

realizada aos pacientes. O processo de enfermagem é o principal instrumento para a realização da SAE, o 

qual é preconizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) para que a assistência ao paciente seja 

sistematizada. 

A SAE contribui para a credibilidade e competência do enfermeiro, visando sua autonomia e satisfação. O 

presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do ensino e uso na graduação, e posteriormente na 

profissão. 

Metodologia: 

Foram realizadas aulas expositivas da disciplina da SAE, no primeiro semestre de 2017, pela docente 

através de recursos audiovisuais e discussões sobre o assunto. Os acadêmicos do 3º período do curso de 

Graduação de uma Universidade, situada no interior paulista, puderam aprofundar o conhecimento sobre a 

SAE e o Processo de Enfermagem, que se baseia em cinco passos a serem seguidos, sendo eles; a coleta de 

dados, no qual é realizada a entrevista ao paciente ou aos familiares, para coletar todas as informações 

pessoais e realização do exame físico, diagnostico, que são utilizados para apontar as necessidades do 

paciente, em seguida o planejamento, nesta fase os cuidados que serão realizados ao paciente são 

planejados, tendo como base o conhecimento teórico e posteriormente serão implementados e, por fim a 

avaliação, que servirá para analisar se os cuidados prestados ao paciente foram efetivos. Com isso os 

acadêmicos puderam aplicar o conhecimento teórico na pratica das demais disciplinas do período, visto que 

grande parte delas utiliza a SAE como método de avaliação do paciente. 

Resultado: 

A disciplina possibilitou conhecimento sobre como elaborar corretamente a SAE, a fim de evitar erros e 

complicações ao paciente, tendo como justificativa o esquecimento e a falta de conhecimento, tendo em 

vista que a mesma será utilizada durante toda a vida profissional. 

Conclusão: 

Com a experiência vivenciada, conclui-se que a disciplina foi de extrema importância para maior 

compreensão na elaboração da SAE, e com o conhecimento adquirido os acadêmicos puderam realizar suas 

atividades em estagio de forma mais elaborada, dando mais segurança a assistência prestada, tanto ao 

profissional quanto ao paciente que recebe os cuidados, haja vista que os cinco passos contribuem para um 

atendimento individualizado. 
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A IDENTIFICAÇÃO COM A MÃE: UM ESTUDO CLÍNICO A LUZ DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

ENIC201723062 

 

AMANDA ALCANTARA DE PAULA SILVA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Segundo Jung (2002) o arquétipo materno, assim como todo arquétipo, possui uma variedade incalculável 

de aspectos. Este é a base do complexo materno.  Neste estudo, pode-se identificar que a cliente possui um 

complexo materno cuja faceta é a identificação com a mãe. Dessa forma, a filha se identifica com a mãe, 

resultando em um bloqueio da própria iniciativa feminina. “A filha se contenta em depender da mãe, de um 

modo desinteressado e, inconscientemente, ela se esforça contra sua vontade a ascender pouco a pouco a 

uma posição de tirana da própria mãe, no inicio sob a máscara da mais perfeita lealdade e devoção” (JUNG, 

2002, p. 99). 

Metodologia: 

Cliente M., do sexo feminino, com 13 anos de idade. Na época morava com sua mãe. A mãe da cliente M. 

procurou o Centro de Psicologia Aplicada queixando-se de que a filha sofria bullying na escola, trazendo a 

ela grande sofrimento. A queixa aconteceu desde o primeiro ingresso da menina no meio escolar com cerca 

de 4 anos. A mãe relatou que a mesma não era aceita pelos colegas e que “nunca teve sorte”. Relata que a 

filha se queixa de que não se desenvolveu fisicamente e clama por ajuda para que isso ocorra. Foi iniciado o 

processo de psicoterapia no primeiro semestre de 2017, cujo objetivo principal foi a individuação, que é 

"...tornar-se um ser único, na medida em que por "individualidade" entendermos nossa singularidade mais 

íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si-mesmo" (JUNG, 

2008) . Totalizaram-se 13 sessões. A cliente mostrou grande necessidade em verbalizar seus sentimentos, 

recusando-se a atividades lúdicas, referindo-se a elas como sendo “para crianças”. Os pais compareceram 

para orientação duas vezes, sendo realizada a atividade de desenho da filha real e desenho da filha ideal. Os 

conteúdos trazidos no procedimento de psicoterapia e orientação aos pais foram analisados conforme a 

psicologia analítica de Carl Jung. 

Resultado: 

A cliente vive um complexo materno com predominância da identificação com a mãe, Neste,  a filha admira 

a mãe e se contenta em depender dela. Em contrapartida, a mãe vive tudo antecipadamente em seu lugar 

(JUNG, 2002).  Ao longo das sessões, M. chorava ao ver seu reflexo no espelho, clamando pela espera de 

seu desenvolvimento físico. Sempre que era levada a refletir, trazia referenciais de sua mãe, dizendo que ela 

aprova seu corpo e que será semelhante a ela. Essa identificação traz como consequência o bloqueio da 

própria iniciativa feminina e a expressão da própria personalidade. Assim, a cliente encontrou dificuldades 

em corresponder às necessidades do meio adolescente, pois tinha como referência a visão de sua mãe, que a 

via como perfeita. Desta forma, ela esperava dos outros o reconhecimento de sua “perfeição”, reagindo com 

agressividade quando isso não ocorria. 

Conclusão: 

A cliente correspondeu de maneira satisfatória às intervenções verbais. Por meio de reflexões, concluiu que 

os aspectos do desenvolvimento físico eram consequências da adolescência e não um pré-requisito para tal. 

Paulatinamente, vem progredindo em relação ao autoconhecimento, diferenciando-se de sua mãe, o que vem 

acarretando em progressos em suas relações interpessoais e, consequentemente, na redução do bullying. 
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FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201723096 

 

FERNANDA FEREZIM SILVA FONSECA, ARIADNE CRISTINE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, WENDRY MARIA 

PAIXÃO PEREIRA 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

 

Introdução: 

A partir que se inicia o processo de envelhecimento no homem, ocorre o aumento natural do tamanho da 

próstata, a hiperplasia prostática. Esta, quando maligna, leva a um dos tratamentos que é a retirada total da 

próstata, prostatectomia radical, que tem como uma das consequências a incontinência urinária. Nesta 

situação a fisioterapia é fundamental pelo fato de diminuir o tempo que o paciente leva para recuperar o 

controle dos esfíncteres, e fazer com que sua qualidade de vida melhore, visto que sua vida social volta a ser 

normalizada a medida que consegue segurar a urina. 

Metodologia: 

Os pesquisadores realizaram uma revisão bibliográfica a partir de consultas de estudos publicados a partir 

do ano de 2010 até o ano de 2017, nas bases eletrônicas Scielo, Medline e Lilacs, com artigos nos idiomas 

português e inglês, usando os seguintes descritores: Fisioterapia, Oncologia, Câncer de Próstata, 

Incontinência Urinária, Tratamento, Recursos. 

Resultado: 

A fisioterapia se utiliza de várias técnicas nos problemas de incontinência urinária, sendo os principais os 

exercícios perineais e exercícios de Kegel, para aumentar a pressão de fechamento da uretra, melhorar a 

consciência corporal, fortalecer e restabelecer a propriocepção da musculatura profunda do assoalho 

pélvico; exercícios cinesioterápicos na bola suíça, que favorecem a consciência corporal através da 

anteversão e retroversão; o biofeedback, instrumento que facilita a visualização da contração com 

qualidade; e a eletroestimulação como recurso também para fortalecimento de fibras rápidas, melhora das 

fibras lentas, e aumento de resistência, além de ajudar no tratamento da bexiga hiperativa, caso este paciente 

tenha a desenvolvido ao longo do processo de tratamento da hiperplasia prostática. 

Conclusão: 

Conclui-se que a fisioterapia como tratamento da incontinência urinária masculina é um recurso 

conservador e de baixo custo, minimamente invasivo, e com alta efetividade, que ajuda na melhora da 

qualidade de vida e no enfrentamento do pós-operatório. Geralmente o paciente se encontra debilitado e 

inseguro e a fisioterapia participa da sua reinserção social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

quando constatada a incontinência urinária, a primeira linha de tratamento deve ser a fisioterapia, pois não 

tem efeitos adversos, nem contra indicações absolutas, e apresenta excelentes resultados. 
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DETERMINAÇÃO DE ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO COM ACELERÔMETROS 

ENIC201723134 

 

HENRIQUE TONZAR RUBIATTI 

Orientador(a): RUY MORGADO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Para determinar o fator de reflectância em laboratório é utilizado um goniômetro [1], que permite o 

posicionamento de uma fonte de iluminação e de um sensor, em ângulos zenitais e azimutais bem 

conhecidos. O ângulo zenital (de inclinação) é determinado por meio inclinômetros, manuais ou 

automáticos (geralmente eletrônicos), com as mais diversas precisões e custos. Entretanto, para que as 

medições fossem automáticas e sem um custo elevado “optou-se” por determinar o ângulo de inclinação por 

meio de acelerômetros, os quais medem a aceleração da gravidade em três eixos ortogonais. Em geral eles 

são montados e vendidos em “módulos”, que podem incluir outros sensores, tais como: giroscópios, 

magnetômetros, etc. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a precisão do ângulo de inclinação 

obtido por meio de acelerômetros de baixo custo. Para tal, foram testados os sensores (acelerômetros), 

GY61 (ADXL 335), GY80 (ADXL 345), MMA7631(MMA7631), GY-521(MPU 6050) e 

GY45(MMA8452). 

Metodologia: 

Para a realização das medições foi utilizada a Plataforma Arduino, que é composta por portas digitais e 

analógicas, que permitem a aquisição de dados dos diversos sensores.  Para a determinação do ângulo de 

inclinação, e para uma comparação simultânea entre eles, os quatro sensores foram montados em uma 

mesma protoboard e conectados ao Arduino, no caso um Arduino Mega 2560. Também, para controle do 

experimento, foi utilizado um sensor de temperatura e umidade, o DTH22. Inicialmente todos os sensores e 

os códigos de programação do Arduino foram testados isoladamente. Em seguida os códigos foram 

agrupados para aquisição. Foram realizados testes para ângulos de inclinação de 0, 15, 30; 45, 60 e 75o. 

Também foram realizados testes para diferentes tamanhos de cabos, que interligam os sensores e o Arduino. 

Resultado: 

Na análise dos dados foi avaliada a dispersão dos dados obtidos para a aceleração da gravidade (ou um 

parâmetro proporcional a aceleração da gravidade) nos três eixos de cada um dos sensores. A partir destes 

dados foram determinados os ângulos de inclinação. Por exemplo, a dispersão obtida para o ângulo de 

inclinação de 30o, foi de: 0,52; 0,15; 0,62; 0,21; e 0,15o, para os sensores GY61, GY80, MMA, GY521 e 

GY45, respectivamente. 

Conclusão: 

Os resultados obtidos com os sensores que possuem saídas digitais foram significativamente melhores 

(mesmo quando a distância dos cabos que ligam o sensor ao arduino era pequena). Comparando os sensores 

com saídas digitais, verifica-se que a dispersão obtida é ligeiramente melhor quando é utilizado o módulo 

GY45 (com o acelerômetro MMA8542). Este estudo mostrou que os ângulos de inclinação podem ser 

obtidos com uma dispersão inferior a 0,2o em sensores com saídas digitais, permitindo a identificação de 

ângulos (e, consequentemente, do fator de reflectância) de 1 em 1 grau sem que exista uma possibilidade 

significativa de erro. 
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PROCESSO DISCIPLINAR FUNCIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: DO PROCEDIMENTO IRREGULAR 

DE NATUREZA GRAVE 

ENIC201723541 

 

FLAVIO REZENDE SOARES 

Orientador(a): RODRIGO RIBAS BRANCO ROMEIRO 

 

Introdução: 

A literatura disponível de Direito Administrativo, de modo geral, toma por base a legislação federal. Na 

pesquisa realizada não se encontrou monografia que aborda de maneira pormenorizada as peculiaridades do 

processo disciplinar funcional dos servidores públicos estaduais do Estado de São Paulo, regulado pela Lei 

10.261 de 28 de outubro de 1968. Consta na referida lei, dentre outras diferenças, em seu artigo 256, II, a 

previsão da pena de demissão em casos de procedimento irregular de natureza grave, sem, contudo, 

conceituar tal prática. O presente estudo tem como objetivo analisar a referida conduta. 

Metodologia: 

Diante da dificuldade de se encontrar o tema na doutrina, bem como do acesso a autos de processos 

administrativos, a alternativa foi buscar na jurisprudência. Foi realizada pesquisa no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo sendo analisados acórdãos de processos em que servidores do Governo do 

Estado de São Paulo buscavam reverter demissões realizadas com base no artigo 256, II, da Lei 10.261/1968 

Resultado: 

Como em qualquer outro ato administrativo, a autoridade administrativa deve considerar a conveniência da 

demissão, sua oportunidade, utilidade e necessidade. Quanto a estes elementos, não cabe análise pelo poder 

judiciário, em decorrência do princípio da separação dos poderes. Contudo, é possível a análise, e portanto 

passível de reforma, quanto à competência da autoridade que a praticou, quantos as formalidades essenciais 

deste ato e quanto à legalidade da sanção. Quanto à competência, a própria Lei 10.261/68 atribui a 

competência para aplicação das penas, conforme artigo 260. As formalidades essenciais, ou, o devido 

processo legal, está devidamente prescrito no mesmo diploma legal, no Título VII, artigos 268 a 321. 

Quanto à legalidade da sanção, o referido estatuto traz em seus artigos 251 a 263, os ilícitos administrativos 

e respectivas sanções. Quanto à legalidade da sanção pousa maior controvérsia sobre a demissão por 

procedimento irregular de natureza grave. 

Conclusão: 

Em que pese não existir uma definição na Lei do que vem a ser o procedimento irregular de natureza grave, 

isso não significa a possibilidade de aplicação indistinta a qualquer conduta. Não estamos diante de um 

“coringa”. Deve-se observar o princípio da razoabilidade. Pela falta de objetividade do tipo bem como pela 

exigência de razoabilidade para aplicação da sanção, é possível ao Poder Judiciário, ainda que por linha 

oblíqua, a análise do mérito da questão, para verificação de legalidade. É no mérito que a autoridade 

administrativa deve demonstrar a grave irregularidade da conduta 
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MEMÓRIA DAS EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS DE ORIGEM AFRICANA EM TAUBATÉ NAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS DO SÉC. XIX 

ENIC201724048 

 

ANA CECÍLIA AMARAL DA COSTA, JULIANA RUIZ DA ROCHA NOGUEIRA 

Orientador(a): MARIA FÁTIMA DE MELO TOLEDO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo inventariar os “lugares da memória” africana em Taubaté, relacionados à 

experiência religiosa, nas últimas décadas do século XIX. O conceito de “lugar de memória”, conforme Pierre 

Nora, deve ser entendido em sua tríplice acepção: são lugares materiais onde a memória social se ancora; lugares 

funcionais, porque alicerçam memórias coletivas e são lugares simbólicos, onde essa memória coletiva se 

expressa e se revela. Lugar da memória, assim, é uma construção histórica e a sua relevância vem de seu valor 

como documento/monumento, conforme Le Goff, revelador de processos sociais conflituosos. Assim, a proposta 

deste estudo é dar visibilidade às experiências religiosas de origem africana praticadas por escravos e homens 

livres em Taubaté, por meio da elaboração de um inventário de lugares públicos e privados que podem ser 

considerados “lugares da memória” africana, como terreiros, praças, espaços nos quais eram reproduzidas 

práticas culturais religiosas de origem africana. 

Metodologia: 

A metodologia adotada neste trabalho é a pesquisa histórica com fontes primárias (jornais locais para o período 

de 1880-1888), depositadas junto ao Arquivo Histórico Municipal Dr. Felix Guisard Filho, documentação essa 

relacionada à experiência religiosa de origem africana na cidade de Taubaté. Baseada na teoria de Carlos 

Ginzburg sobre o paradigma indiciário – método de conhecimento cuja força está na observação do pormenor 

revelador, mais do que na dedução – foi feita a pesquisa de notícias nos jornais locais, nas Atas da Câmara 

Municipal e no Código de Posturas Municipal, buscando evidências materiais e imateriais dos “lugares da 

memória” da religiosidade africana, nos quais estava cristalizado algo da memória coletiva local. A periodização 

se justifica por tratar-se do período de crise do Império brasileiro, quando as lutas abolicionistas se intensificam, 

assim como as fugas de escravos, o que pode ter potencializado o sentimento e fervor religiosos entre os 

escravos. O método empregado na pesquisa foi o fichamento e a catalogação por meio de palavras-chave como 

“batuques”, “ajuntamentos”, “feitiçaria”, etc, presentes nas notícias de jornais e das Atas da Câmara, indícios da 

prática de rituais africanos na cidade de Taubaté. O material coletado na pesquisa foi cotejado com a bibliografia 

especifica sobre os temas da escravidão e da memória, tais como MATTOS, ABREU, GURAN, 2013; PRANDI, 

2000, GINZBURG, 1989; NORA, 1993, LE GOFF, 1996, a fim de sistematizar os dados. 

Resultado: 

A pesquisa realizada em jornais da década de 1880 e Códigos de Posturas revelou, entre outras informações, a 

presença de cultos e ritos de origem africana em Taubaté e a tentativa de coibi-los, por meio de multas para os 

que as praticassem. Foi verificada a presença do “jogo” de búzios, prática religiosa por meio da qual os babalaôs, 

à luz da intepretação dos mitos da tradição oral Iorubá, encontravam soluções para os problemas do consulente 

(PRANDI, 2000), sendo que tal prática constituía-se em “passatempo” dos diversos grupos locais (Gazeta de 

Taubaté, 1878). O assassinato de um homem pardo por um proprietário rural, que alegava que o primeiro teria 

enterrado um animal na sua propriedade, foi noticiado como “suspeita de feitiçaria” (O Futuro, 1881) deve ser 

interpretado, conforme a bibliografia, como prática de sacrifícios votivos, reforçando a presença de tais rituais na 

região e revelando a violência com que eram tratados. 

Conclusão: 

Conclui-se que os locais e as práticas religiosas de origem africana citadas acima podem ser considerados 

lugares de memória em Taubaté, lugares esses que são, em primeiro lugar, lugares de múltiplas concepções: são 

lugares materiais, onde a memória social se ancora e pode ser captada pelos sentidos; lugares funcionais, pois 

alicerçam memórias coletivas e lugares simbólicos, pois é onde a memória coletiva, a identidade, se expressa. 

São, portanto, carregados de valores históricos e sociais. 
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ESTABILIDADE E CONTROLE APLICADO A AERONAVES RADIOCONTROLADAS 

ENIC201724064 

 

PEDRO HENRIQUE GRANERO CHIARELLI, TAIANA MICHEL CARVALLO CORTES 

Orientador(a): PEDRO AUGUSTO DA SILVA ALVES 

 

Introdução: 

As análises de estabilidade e controle são de fundamental importância para garantir a segurança e as 

qualidades de voo de um avião. Neste contexto, este estudo visa prever e compreender o comportamento da 

aeronave radiocontrolada desenvolvida pela equipe AeroTau 2017, para a participação da competição SAE 

Brasil Aerodesign, em realizar um voo reto nivelado e sua eficiência na realização de manobras. Alguns 

resultados puderam ser conferidos com o comportamento da aeronave em voo e feedback do piloto.   

Metodologia: 

Inicialmente foi definida as características da aeronave e realizado o estudo dos parâmetros de estabilidade e 

controle que atendiam os pré-requisitos da categoria impostas pela competição[5]. 

Em seguida iniciaram-se as análises de estabilidade. Primeiramente verificou-se a estabilidade estática a fim 

de observar a tendência da aeronave em retornar ao equilíbrio após sofrer algum distúrbio, para isso foram 

inseridos os coeficientes aerodinâmicos nas equações de equilíbrio [1] e obtidos os coeficientes de momento 

em seus 3 eixos de movimento. Consecutivamente foram realizadas as análises de estabilidade dinâmica a 

fim de entender o comportamento da aeronave em retornar ao equilíbrio em função do tempo, para isso 

foram inseridos os coeficientes aerodinâmicos nas equações de dinâmica do corpo rígido [1] e observados 

seus períodos, frequências e amortecimento de suas oscilações em voo. 

Para as análises de controle, a partir de seus respectivos parâmetros, foram estudadas todas as condições 

críticas que a aeronave estaria submetida na realização de suas manobras [5]. Definiu-se que o profundor 

deveria fazê-la atingir uma aceleração angular de arfagem de até 6 graus por segundo ao quadrado durante a 

decolagem, os lemes deveriam compensar ventos cruzados de até 8 metros por segundo durante sua 

aproximação para pouso e os ailerons, fazê-la atingir a um ângulo de rolagem de 30 graus em até 2,5 

segundos. 

Resultado: 

Com os resultados analíticos, verificou-se que aeronave estaria estável para os eixos longitudinal e vertical e 

instável para o eixo lateral, tanto estaticamente quanto dinamicamente. Com isso, determinou-se o tamanho 

mínimo e as deflexões das superfícies de controle que atendiam a suas condições críticas. Após as análises 

em voo, em conjunto com os feedbacks do piloto, pode-se observar que os comportamentos previstos 

através dos estudos foram qualitativamente constatados. 

Conclusão: 

Diante dos resultados, pode-se concluir que apesar das análises prévias terem sido feitas apenas de maneira 

analítica, seguindo-se os parâmetros estudados, foram suficientes para prever e compreender o 

comportamento da aeronave e suas qualidades de voo. Para uma análise quantitativa, a instalação de sistema 

de telemetria se faz necessário afim da possibilidade de coletas de dados em voo. 
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A ESTRUTURA DA JORNADA DO HERÓI COMO INCENTIVO À LEITURA DOS CLÁSSICOS 

ENIC201724211 

 

TACIANA COSTA DE SOUZA, THAIS MARIA PACHECO BARBOZA, GIDEON SABINO DAS CHAGAS 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este projeto tem como finalidade apresentar todas as partes que constituem a jornada do herói com base em 

Joseph Campbell, para que deste modo os passos da jornada mitológica do herói sejam utilizados como 

ferramenta auxiliadora em analises de filmes, livros. No entanto, deve-se compreender que estes passos são 

subjetivos e dependem do contexto onde são inseridos, mas, desde que as narrativas sigam as etapas estarão 

dentro do que Campbell designou jornada do herói e não será necessário estar na mesma ordem e do mesmo 

modo. Logo, a estrutura de Campbell foi o guia para o desenvolvimento deste artigo, pois ela tem como 

contexto os mitos greco-romanos que são um dos temas mais utilizados nos meios nos quais as análises 

futuras serão feitas . 

Metodologia: 

O projeto foi aplicado em uma sala do 3° ano do ensino médio, em uma escola no interior do estado de São 

Paulo, em forma de oficina com duração de duas aulas. Primeiramente, em formato de aula expositiva, foi 

explicado o que são arquétipos, em seguida foi passado em um projetor da escola um trecho com as partes 

mais importantes do filme “Harry Potter e A Pedra Filosofal”, já que foi utilizado para exemplificar a 

próxima etapa, que foi a apresentação da estrutura da Jornada do Herói, que contém doze passos. 

Posteriormente ocorreu a explicação de mitos antigos e como eles influenciaram a Jornada do Herói. Em 

seguida a sala foi divida em quatro grupos, sendo que dois grupos ficaram responsáveis de encontrar a 

estrutura apresentada no Mito de Hércules, os outros dois grupos ficaram responsáveis de encontrar a 

mesma estrutura na história de “Jogos Vorazes”. A última etapa desse projeto foi a aplicação de um 

questionário que contém doze perguntas. 

Com isso o projeto pode proporcionar aos alunos uma visão mais ampla e dinâmica da literatura, pois eles 

puderam ver o quão atual e atemporal uma história pode ser. Segundo o livro “A Jornada do escritor” de 

Christopher Vogler essa estrutura que foi apresentada para os alunos é um modelo que pode nortear tanto 

leitores comuns como roteiristas e afins. Então de uma maneira particular mostrar ao estudante que um best 

seller que ele tanto admira tem como estrutura um mito da literatura clássica é o mesmo que incentivá-lo a 

encontrar o gosto e a curiosidade pela literatura clássica. 

Resultado: 

Com o projeto apresentado levamos o discente a compreender a importância de uma obra literária clássica 

não apenas como meio de conhecimento, mas também como meio de uma estrutura sólida e bem 

fundamentada que abre um leque de possibilidades hoje para o mundo cinematográfico por exemplo. Dessa 

forma aproximamos o jovem daquilo que eles intitulam de velho e desnecessário. 

Dos 17 alunos que realizaram o projeto nenhum deles tinha conhecimento da estrutura apresentada, o que 

resultou em uma surpresa positivo para os discentes que puderam aprender e ainda resgatar seus filmes e 

séries preferidos para a realização do questionário aplicado. 

Conclusão: 

Após esse estudo foi possível concluir que o projeto possibilitou ao discente a ver a literatura como algo 

amplo e permitiu que consiga reconhecer nas obras atuais a estrutura de textos clássicos, já que a literatura 

contemporânea baseia-se nas obras clássicas, desse modo incentiva o gosto pela leitura. 
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A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL AO PACIENTE CRONICO 

ENIC201724389 

 

SIMONE MARIA SILVEIRA ROSA 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

O interesse em discutir as ações do profissional do Serviço Social frente ao paciente crônico surgiu de uma 

experiência vivenciada como estagiária à qual proporcionou conhecer profundamente a realidade dos 

usuários dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 que 

assegura aos usuários o direito à saúde em uma perspectiva de integralidade. O Serviço Social é uma das 

profissões que compõe a área da saúde e tem por objetivo garantir o acesso dos usuários desta Política. A 

prática do Assistente Social na Saúde é marcada por tensionamentos institucionais, bem como pela própria 

natureza da intervenção que realiza, junto a pacientes e familiares. 

Metodologia: 

A pesquisa objetivou conhecer as ações profissionais desenvolvidas pelo assistente social junto a pacientes 

em coma ou crônico no município de Taubaté. O objetivo geral da pesquisa foi identificar quais são as 

práticas do Assistente Social junto ao paciente crônico, particularizando o Hospital Universitário do 

município de Taubaté. Os objetivos específicos são: conhecer as trajetórias dos profissionais sujeitos da 

pesquisa; identificar como os profissionais acionam as redes de serviços para esse paciente no Município; 

conhecer os desafios enfrentados pelos assistentes no trabalho com pacientes em coma/crônicos e suas 

famílias. Metodologicamente a pesquisa teve abordagem qualitativa com o uso da Metodologia da História 

Oral. Foram entrevistados 03 assistentes sociais que atuam junto às famílias de pacientes crônicos. Os dados 

foram analisados pela técnica da triangulação à qual significa “adotar um comportamento reflexivo-

conceitual e prático do objeto de estudo da pesquisa sob diferentes perspectivas, o que possibilita 

complementar, com riqueza de interpretações, a temática pesquisada, ao mesmo tempo em que possibilita 

que se aumente a consistência das conclusões” (BRISOLA e MARCONDES, 2011, p, 207). 

Resultado: 

Ao perguntarmos aos profissionais acerca das dificuldades encontradas no acompanhamento de pacientes 

crônicos e suas famílias, pudemos identificar: a) ausência de recursos para atender as demandas do paciente 

crônico, enquanto está internado e depois quando está de alta, visto que  que não apenas o paciente é 

abalado pela doença, mas também toda sua rede de relações, principalmente o núcleo familiar, que se 

esforça para adaptar-se à situação; b) O acompanhamento profissional às famílias dos pacientes crônicos 

exige uma atenção maior no processo de orientação, n medida em que a nova situação é complexa pois afeta 

a rotina, o trabalho e muitas vezes a situação econômica da família; c) por último a dificuldade enfrentada 

com famílias que apresentam pacientes de saúde mental, tendo em conta a aceitação da família, o que 

contribui para a melhora do quadro do paciente. 

Conclusão: 

A prática do assistente social no âmbito da saúde é atravessada por tensões tanto do ponto de vista 

estrutural, das relações das políticas sociais com o Estado, como conjunturais, da realidade de cada 

instituição de saúde. Assim, o profissional tem que lidar com questões muito profundas das famílias e, 

muitas vezes, não possui o tempo suficiente, nem as condições objetivas para fazer isso. Nesse sentido, o 

trabalho torna-se estressante e difícil, visto que que o paciente crônico e sua família demandam recursos 

materiais e emocionais muito além das possibilidades objetivas e até mesmo subjetivas do profissional, 

confrontando o projeto ético-político. 
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ANÁLISE DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM RESTAURANTES COMERCIAIS DE TAUBATÉ - SP 
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ANA LUÍSA PRADO MALTA 

Orientador(a): MARIKO UENO 

 

Introdução: 

O assunto: alimentação segura é muito importante, pois cada vez mais os casos de intoxicações alimentares 

estão aumentando. Portanto, o objetivo de qualquer estabelecimento que ofereça refeições deveria ser: 

oferecer alimentos mais seguros possíveis, ou seja, que não causem danos ao consumidor. Intoxicações 

alimentares podem acontecer por diversas causas: manuseio incorreto dos alimentos ou armazenamento 

incorreto das matérias-primas são alguns exemplos.Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

criou uma série de regras que são chamadas de Boas Práticas de Fabricação, onde consta tudo que é 

importante fazer para que o alimento não ofereça riscos à população. O objetivo desse trabalho foi avaliar 

alguns restaurantes da cidade de Taubaté, em relação às Boas Práticas de Fabricação e apresentou-se 

considerações sobre o que devia ser mais verificado nos restaurantes em geral. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo que foi realizado em 10 restaurantes comerciais localizados na cidade de 

Taubaté-SP. Foi aplicado um check list, durante o horário de funcionamento do estabelecimento para 

verificar quais são as condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais do local. O check-list  utilizado foi 

apanhado da CVS 5, de 09 de abril de 2013, sobre higiene e Boas Práticas de Fabricação. O perfil dos 

restaurantes visitados foram dos mais variados: á la carte ou self- service, os considerados de alto padrão e 

os mais populares. Os responsáveis pelos estabelecimentos assinaram um termo no qual concordavam com 

todas as condições para a realização do trabalho. O check-list da CVS 5, de 09 de abril de 2013, sobre 

higiene e Boas Práticas de Fabricação consta de 55 perguntas e estão incluídas questões sobre: higiene e 

saúde dos funcionários, qualidade sanitária da produção de alimentos, higienização das instalações e do 

ambiente, suporte operacional (água, esgoto, resíduos, gás), qualidade sanitária das edificações e das 

instalações e documentação e registros. Nenhum restaurante terá seu nome publicado, eles serão 

identificados por números. Por último, foi avaliado quais são itens que precisam de melhorias nos 

estabelecimentos em geral e as conclusões do estudo. 

Resultado: 

Os funcionários apresentaram em todos os restaurantes, bons hábitos de higiene e estavam aparentemente 

saudáveis. E todos eles tinham a saúde comprovada por exames médicos feitos periodicamente. Somente 

três de dez estabelecimentos não tinham Responsáveis Técnicos (nutricionista ou Engenheiro de Alimentos) 

contratados. Em relação ao preparo dos alimentos, oito locais não ofereciam aos consumidores ovos crús e 

nem preparações onde os ovos permanecem crús. Seis cozinhas visitadas fazem guarda de amostras das 

refeições preparadas; o lixo, nos dez, é depositado em recipientes com tampas acionadas por pedal e há 

procedimentos para controle de pragas e vetores em todos eles. Sobre o espaço físico, não existem 

lavatórios exclusivos para higiene das mãos, somente em três restaurantes. O piso é livre de rachaduras e as 

paredes e o forro são íntegros em seis cozinhas. Somente dois do total de estabelecimentos visitados não 

possuem manual de Boas Práticas de Fabricação. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que alguns erros persistem nas cozinhas de restaurantes, por 

isso é necessário dar mais atenção  á tudo que estiver em contato com o alimento que será oferecido para a 

população. Pode-se perceber que a preocupação por parte dos estabelecimentos em oferecer um alimento 

com mais segurança está aumentando. Porém, é necessário dar mais atenção há alguns detalhes que fazem a 

diferença, como por exemplo, a presença de um responsável da área de alimentos e possuir o manual de 

Boas Práticas de Fabricação. 
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ANÁLISE ICONOGRÁFICA DO CAVALEIRO DE LUTTRELL 
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LUCIANO VIEIRA TERTO 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

O estudo de documentos visuais como pinturas, desenhos, esculturas e fotografias é conhecido como 

iconografia. Sua abordagem como fonte historiográfica é recente, tendo início com a Escola dos Annales. 

Nos anos 1960, sua terceira geração, e em especial os trabalhos do historiador francês Philippe Ariès 

fizeram uso deste tipo de fonte. Assim, a iconografia tem sido relevante no estudo da cultura e das 

mentalidades, permitindo ao historiador novas possibilidades interpretativas do período estudado. Tal 

interpretação pode ser tanto do conjunto de aspectos formais estéticos, quanto uma série de significados 

sociais e mentais, intenções e emoções representados por seu autor. Em estudos da Idade Média, a 

iconografia encontra vasto campo, possibilitando ao historiador o aproveitamento de grandes coleções que 

este período produziu. Nessa perspectiva, analisa-se uma ilustração presente no manuscrito denominado 

Saltério de Luttrell, datado do segundo quarto do século XIV e atualmente sob o domínio da Biblioteca 

Britânica, em Londres. 

Metodologia: 

Nesta pesquisa foi realizada uma análise documental iconográfica, com o objetivo de observar as 

características da imagem relacionando-as com o contexto social e econômico da nobreza daquele período. 

Para tanto, foram selecionados excertos da imagem para que pudéssemos compreendê-la de forma 

detalhada. Para contribuir com essa análise, algumas características observadas foram comparadas com 

outras imagens do mesmo período, a fim de se ter uma referência comparativa. 

Resultado: 

A figura apresenta o nobre Sir Geoffrey Luttrell montado em seu cavalo, em posição de imponência, vestido 

de sua armadura e sendo assistido por sua esposa e nora. A cor azul representava a nobreza, que mais tarde 

adotaria a cor vermelha. Em todas as partes de suas vestes, no manto que cobre o cavalo e em seu escudo há 

desenhos de andorinhas estilizadas, símbolo de sua heráldica. O vestido de sua esposa é dividido em duas 

estampas: de um lado, as cores da família de seu marido, do outro, as cores de sua família de origem. 

Há ouro em diversos detalhes da imagem, o que demonstra os ideais de riqueza que se quis transmitir. Logo 

acima da figura, a inscrição em latim “Dñs Galfridus Louterell me fieri fecit” pode ser traduzida como: “O 

Senhor Luttrell fez-me ser feito”, dá a ideia das relações patriarcais que o nobre procurou transmitir. 

Conclusão: 

Os elementos destacados na análise demonstram os ideais medievais do século XIV, no sentido de mostrar 

uma representação imponente do nobre como uma figura militar e patriarcal forte, bem como a valorização 

de seus laços familiares e sociais. Em contraponto ao momento de fragilidade social e econômica que a 

nobreza enfrentava, os elementos da imagem refletem uma nobreza forte e consciente de sua tradição. Por 

fim, este trabalho demonstra a importância da análise iconográfica dos manuscritos medievais como forma 

de compreensão do imaginário medieval. 
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“APESAR DE VOCÊ” E CHICO BUARQUE: UM OLHAR SOBRE A DITADURA CIVIL-MILITAR 

ENIC201725256 

 

RENATO BOCALARE RIBEIRO, THIAGO VICTOR DOS SANTOS MENEZES 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

O Golpe Militar de 1964 liderado pelos militares brasileiros calou muitas vozes, barrou pensamentos e tirou 

de muitos a dignidade. Muitos artistas, escritores, atores, poetas e músicos encontraram, em suas artes, 

maneiras de se opor ao regime militar. Os artistas que compunham músicas da MPB - Música Popular 

Brasileira formaram um grupo de resistência à Ditadura. Dentre eles, músicos como: Gilberto Gil, Caetano 

Veloso e Chico Buarque, autor da música objeto da pesquisa, “Apesar de você”, que abordou em sua letra o 

cenário da Ditadura Militar no Brasil. 

Metodologia: 

Foi feita uma análise da construção da música levando em consideração seus aspectos de melodia, de 

harmonia, de ritmo e de letra. Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em duas frentes. A 

primeira a respeito de interpretação de documentos históricos musicais. E, a segunda sobre a temática do 

período estudado, de modo a compreender o ambiente e a situação vivida por Chico Buarque e que ele 

denuncia em “Apesar de você”. 

Resultado: 

Sabendo-se que a Ditadura Militar usava o controle da censura para estabelecer o que o povo poderia ter 

acesso em termos de leitura, informação e música. Com “Apesar de você”, Chico Buarque driblou a censura 

e assim, por meio de sua letra carregada de sentidos implícitos passou despercebido, assim pode lançar sua 

música, e com sua divulgação pode se tornar um ícone motivador da causa contra o regime militar. 

Interpreta-se na letra da canção grande exposição dos sentimentos do autor e de sua visão sobre aquele 

momento, em que as suas expressões e ideias eram censuradas por um regime ditatorial. Lendo a letra da 

música, faz-se crer que o personagem da composição sofre com uma mulher que convive, quando na 

verdade a ironia e a simplicidade estão por trás de uma aparente letra inocente, mas que carregava seu 

protesto contra um regime opressivo. 

Conclusão: 

Por meio das músicas podemos compreender e/ou interpretar momentos históricos. A música – se analisada 

como documento – pode auxiliar na contextualização para o maior entendimento de períodos históricos. 

Além disso, pode ser de grande ajuda na relação de ensino. A música “Apesar de você” de Chico Buarque é 

um grande exemplo, desafiadora em sua escrita e auxiliadora no ensino de História e compreensão da 

vivência durante a Ditadura Civil-Militar. Por isso, também podemos dizer que esta foi uma canção de 

protesto. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB COM AUTOJUDGE PARA O AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM 

DE PROGRAMAÇÃO 

ENIC201725284 

 

MARCUS VINICIUS SIRQUEIRA VOGADO, ROGÉRIO VILELA BONFIM 

Orientador(a): DANIEL MERLI LAMOSA 

 

Introdução: 

Atualmente existem diversos sistemas web para avaliação de problemas de forma automática voltados para 

competições de programação como, por exemplo, o URI online Judge, Topcoder e Uva, cujo foco principal 

é um sistema que retorna apenas se o resultado está correto ou não. Devido a complexidade inerente dos 

problemas de maratona, a curva de aprendizagem é bastante lenta. Porém, estudar esses problemas pode ser 

um diferencial no aprendizado de linguagem de computação. Pensando numa forma didática voltada ao 

incentivo no estudo de programação, propo?-se um sistema de autocorreção que forneça dicas de resolução, 

identificação do tipo de problema, material didático referente ao tema tratado, entre outras formas de 

melhorar a interação do usuário com o conteúdo relacionado no problema e, desta forma, incentivar um 

número maior de pessoas na resolução de problemas usando programação. 

Metodologia: 

O sistema em desenvolvimento consiste de um servidor web com problemas a serem resolvidos com o 

auxilio do computador. Para cada problema existe uma solução cadastrada. A partir do entendimento do 

problema, o usuário pode submeter seu código fonte para compilação, execução e comparação dos 

resultados obtidos com os resultados de referência. Para cada problema existe uma breve descrição com o 

conteúdo tratado do problema que pode ser exibido caso o usuário permitir. Outros materiais de referência, 

os resultados esperados e dicas específicas de implementação podem ser disponibilizados também. O 

sistema está sendo desenvolvido com o framework Flask para a parte web e scripts, ambos em Python. 

Permitirá que a submissão seja feita em linguagem C ou Python inicialmente. 

Resultado: 

Espera-se que a resolução de problemas usando programação tenha uma curva de aprendizagem mais rápida 

devido ao apoio tanto do sistema com os resultados esperados e o material didático apresentado. O sistema 

está em fase final de implementação e logo serão feitos os primeiros testes com problemas reais. 

Conclusão: 

Os sistemas de autocorreção são ferramentas importantes para o aprendizado de programação. Espera-se 

que o sistema tenha uma aceitação maior entre os alunos de graduação, principalmente, para iniciantes. 

Tudo indica que o sistema pode ser usado como ferramenta de apoio em matérias ligadas a aprendizagem de 

programação. 

 



  

203 

 

LAQUEADURA: UM INSTRUMENTO DE PALNEJAR UMA FAMÍLIA 

ENIC201725322 

 

KELLY CHRISITINE BERTHOUD SANTOS 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

A presente pesquisa discute um tema que envolve mulheres que desejam realizar laqueadura, grávidas de 

seis a sete meses, com mais de três filhos e que sejam usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), sem estar 

inclusa ou participando de algum Programa de Planejamento Familiar ou com encaminhamento para 

solicitação de ordem judicial. A intenção do trabalho foram examinar as informações adquiridas pelas 

mesmas sobre laqueadura e apontar se realmente estas informações está acessível a essas mulheres. A 

proposta foi também conhecer o olhar que cada uma tem a respeito da decisão que foi tomada, que é fazer a 

laqueadura. Trato neste estudo dos direitos que essas mulheres têm (do que??), os critérios exigidos para 

fazer a esterilização cirúrgica e os caminhos que podem direcionar para a realização da inserção da cirurgia, 

fazendo uma crítica da Laqueadura intraparto. 

Metodologia: 

A pesquisa a ser utilizada é a abordagem qualitativa, usando como instrumento a entrevista semiestruturada 

com um roteiro de quinze perguntas. O público alvo é voltado para mulheres entre seis e sete meses de 

gravidez com mais de três filhos que sejam usuária do SUS e desejam fazer a laqueadura. As entrevistadas 

serão abordadas na saída de um posto de Saúde após a consulta de pré-natal e do lado externo do local de 

trabalho da pesquisadora, ao saírem da consulta emergencial do Pronto Socorro Ginecológico Obstétrico 

(PSGO). No início vou pedir o contato da mesma para agendar um encontro e realizar a entrevista. Vou 

utilizar também a pesquisa bibliográfica sendo uma ferramenta que vai direcionar para o conteúdo teórico 

do trabalho. A análise dos dados dar-se-á pelos seguintes objetivos: apontar o nível de informação e a ideia 

que as usuárias referidas na pesquisa trazem sobre laqueadura e a contribuição que o técnico assistente 

social traz para a vida destas mulheres. 

Resultado: 

Nesta pesquisa foi obtido resultados parciais conforme as hipóteses propostas. As participantes não 

conheciam o que poderia ser uma laqueadura e seus efeitos e não tinham informações de como solicitar o 

procedimento pela rede pública, o que mostra que todas tem o mesmo desejo. 

Conclusão: 

Porém “o querer” fazer a laqueadura fica na subjetividade, ao invés de ser algo mais concreto, ou 

real.Diante disso cabe realizar uma discussão crítica da escassez do atendimento na saúde pública, 

especificamente a saúde da mulher, onde a informação sobre métodos contraceptivos e em especial a 

laqueadura deveriam ser passadas de forma mais efetiva, ou ser mais divulgado pela mídia, para que esse 

procedimento fosse mais acessível a todas, conforme o direito que garante a realização do procedimento de 

laqueadura de acordo com o que é exigido pelos critérios estabelecidos por lei específica. 
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REQUALIFICAÇÃO URBANA E RECONEXÃO DA CHÁCARA DO VISCONDE COM A CIDADE DE 

TAUBATÉ TAUBATÉ 2017 

ENIC201725340 

 

KAREN DA SILVA LOMBARDI DE CARVALHO 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como proposta a requalificação urbana e a reconexão da região da Chácara do Visconde, 

bairro localizado na cidade de Taubaté-SP, com a própria cidade. Com base na conceituação de “Cidades 

Para Pessoas”, o projeto visa através da requalificação urbana e paisagística, resgatar a identidade cultural 

de uma pequena área, onde se encontra o Sítio do Picapau Amarelo, fazendo com que a região volte a ser 

ativa como um espaço público, um ponto de encontro e lazer para Taubaté e região. Visando a reconexão do 

município, com o próprio Sítio e com o valor histórico do local, para que as futuras gerações possam 

usufruir melhor de um espaço público cultural e histórico, busca-se a conscientização da comunidade 

através da educação patrimonial, para que um dos maiores símbolos históricos da cidade que carrega o título 

de “Capital da literatura infantil”, não perca sua importância na cultura do país. 

Metodologia: 

Para a elaboração metodológica do presente trabalho, foram realizados estudos, através dos critérios da 

seleção e localização das fontes de informação, onde foi possível reunir, pesquisas Bibliográficas feitas a 

partir da leitura de publicações periódicas, de obras literárias e de referência informativa, que foram 

responsáveis pela compreensão e escolha dos referenciais e conceitos que fundamentam o trabalho; 

pesquisas Documentais, através do levantamento de documentos, dados, e fotografias antigas, encontrados 

no museu de arquivo e pesquisa histórico da cidade; foram realizadas entrevistas, questionários e 

formulários, realizados tanto por meio digital, como por visitas de campo, para o reconhecimento do nível 

de conhecimento e entrosamento da população com o objeto de pesquisa em questão, que possibilitaram 

uma análise e comparação entra as respostas, através de gráficos para estudo. Desde o início do projeto, 

observações sistemáticas foram feitas através de percepções ambientais por meio de visitas técnicas; e por 

fim, mas não menos importantes, os Estudos de Caso e Vistas Técnicas, que através da de analises em 

planos de massa, estudo e análises de percepção urbana, permitiram uma melhor compreensão do tema, com 

novos conceitos e soluções para a proposta de intervenção. 

Resultado: 

Somando todos os conceitos estudados e analisados para a caracterização conceitual do presente trabalho, 

três estudos de caso para melhor compreensão e novas soluções para problemas semelhantes a serem 

enfrentados, com as três visitas técnicas complementando-os, os estudos, planos de massa, análises e 

percepções ambientais e as pesquisas de campo, referentes ao local escolhido para a implementação do 

projeto, tornou-se possível realizar as primeiras diretrizes projetuais. Por meio de tais intenções projetuais, 

foram realizados diversos mapas, croquis, maquetes, cortes e plantas referentes a presente proposta, onde 

foram traduzidos todos os conceitos estudados no embasamento teórico. Sendo eles, as diretrizes para a 

requalificação urbanística no sistema viário, diretrizes de adequações urbanísticas voltadas a acessibilidade 

de pedestres e ciclistas envolvendo conexões urbanas, onde será projetada uma reconexão entre os eixos 

segregados pela linha férrea, dar novos usos a vazios urbanos, e introduzir novos polos disseminadores de 

cultura na malha urbana do local. 

Conclusão: 

O tema abordado, exige a junção de diversos conceitos, com base na caracterização conceitual do presente 

trabalho, as analises levantadas durante o processo, levaram às soluções apresentadas nas diretrizes 

projetuais, pensadas para a viabilidade projetual proposta ao contexto urbano da região escolhida. Tais 

estudos, pesquisas, levantamentos e diretrizes direcionam a proposta para a próxima etapa do trabalho, onde 

serão aprofundadas e abordadas pontualmente, representadas através do projeto urbanístico e arquitetônico 

bem elaborado do projeto para a região. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS NA AMÉRICA LATINA 

ENIC201725406 

 

PEDRO LUIZ ORTEGA SANTOS 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

A internacionalização de empresas, de acordo com MDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (2017), refere-se ao processo no qual a empresa comercializa seus produtos, fora de seu mercado 

local ou de origem, criando relações pacíficas ou conflituosas com outras nações. O objetivo geral deste 

trabalho é mostrar a importância da internacionalização de pequenas e médias empresas como uma 

alternativa à crise interna e conquista do mercado internacional, principalmente o mercado da América 

Latina. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia de todo mundo sofreu uma alteração radial, dando 

início à globalização dos negócios (FLEURY, 2010). No Brasil, os mesmos acontecimentos e o 

entendimento da importância da conquista mais abrangente de mercados internacionais, deu-se somente 

após o fim do protecionismo dos mercados, acontecido após a década de 90. 

Metodologia: 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, como forma de apresentar, por 

meio da seleção dos autores mais conhecidos na área, informações relevantes sobre o assunto. Buscou-se na 

literatura nacional conceitos sobre comércio internacional, as formas mais conhecidas de 

internacionalização, protecionismo de mercados, o historio das ações de internacionalização no mundo e no 

Brasil. Ainda, em se tratando das informações para as empresas nacionais, buscou-se a análise dos 

principais problemas que impedem as pequenas e médias empresas a se internacionalizar e o impacto disto 

na economia nacional. 

Resultado: 

Fleury (2010) destaca que até hoje, há uma série de obstáculos para a internacionalização das empresas 

brasileiras, como por alto custo de infraestrutura, leis antigas e estrutura tributária incipiente, mas o governo 

brasileiro tenta definir alguns incentivos para as empresas se internacionalizarem, principalmente no 

mercado da America Latina, onde encontram mais facilidade de acesso devido a incentivos do governo 

nacional, facilidade com o idioma e leis que se assemelham em alguns pontos.De acordo com Amatucci 

(2009) existem várias formas da empresa iniciar o processo de internacionalização, obedecendo sua 

maturidade comercial e tecnológica. Mas, de acordo com o mesmo autor, deve-se distinguir a 

internacionalização do conceito de comércio internacional. O comércio internacional, como a forma mais 

primitiva de internacionalização, refere-se a importações e exportações, enquanto que, negócio 

internacional, a internacionalização,  é um conceito mais abrangente, que inclui a produção no exterior. 

Conclusão: 

Concluiu-se que o investimento direto no exterior, embora sendo a forma mais robusta e concreta de 

inserção da empresa no mercado internacional,  é a maneira mais arriscada de investimento em outros 

países, principalmente para pequenas e médias empresas que atuam de forma autônoma e individual. A 

exportação consolidada com parceiros já fixados em mercados internacionais ainda continua sendo a melhor 

forma de internacionalização, mesmo em para empresas da América Latina. 
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O PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO DE PERSONAGEM EM “MISSA DO GALO”, DE MACHADO DE ASSIS 

ENIC201725417 

 

MATHEUS GABRIEL DE CASTRO FREIRE OLIVEIRA 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

O objetivo deste estudo é analisar a superação da tipificação social – operador de leitura sociológico da 

narrativa – na construção da personagem D. Conceição no conto “Missa do Galo”, do escritor brasileiro 

Machado de Assis, a partir do processo de sublimação, desenvolvido por Bosi (2007). O conto, publicado 

em 1882 na coletânea intitulada Papéis avulsos, apresenta a transformação da personagem D. Conceição, 

esposa frequentemente traída pelo marido e escrivão Meneses, na noite da Missa do Galo, quando se 

aproxima do Sr. Nóbrega, hóspede da casa e narrador da história. Considerando a divergência da crítica em 

relação às construções das personagens do autor no que diz respeito à tipificação social ou à individuação 

delas, a análise de D. Conceição justifica-se pela possibilidade de estar compreendida justamente na 

passagem de uma (tipificação social) para outra (individuação), num processo de sublimação da 

personagem. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica com leitura crítica e resenha do material estudado. 

Dessa forma, utilizamos a obra de Bosi (2007) por ela compreender uma ampla análise da tradição da crítica 

literária no Brasil a respeito da obra de Machado de Assis. Nesse sentido, busca rebater críticos como 

Astrojildo Pereira (1991), Raymundo Faoro (1974) e Roberto Schwarz (1977) – os quais também estudados 

nessa pesquisa - que se utilizavam da perspectiva da tipicidade das personagens, já que as consideravam 

como representações de classe da então sociedade brasileira do século XIX. Para esse contraponto, há, na 

obra de Bosi (2007), o conceito de individuação das personagens pelo uso de metáforas e imagens, 

corroborando num processo chamado de sublimação – operadores que utilizados para esta análise. 

Finalmente, para o entendimento do conto “Missa do Galo”, contido em Assis (2007), assim como de Papéis 

avulsos (livro da primeira publicação), utilizamos as obras de Gotlib (1987) e Décio (1977). 

Resultado: 

Como resultado, constatamos uma superação da tipificação social da personagem D. Conceição por meio da 

sublimação em “Missa do Galo”, de Machado de Assis. 

Conclusão: 

Em conclusão, há, no conto "Missa do Galo", por meio da transformação da personagem D. Conceição, um 

deslocamento de perspectiva: o foco do "olhar do autor" dirige-se da sociedade para o comportamento 

humano. Dessa maneira, a obra apresenta-se como central na discussão da crítica machadiana no Brasil, já 

que possibilita o enfrentamento do tradicional olhar sociológico dos estudos. 
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RELAÇÃO ENTRE MÁFIA ITALIANA E A POLÍTICA NO SÉCULO XIX 

ENIC201725571 

 

JONATHAN GIOVANE DOS SANTOS 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Introdução: 

Um dos meios da máfia se inserir na política é por crimes contra políticos a mando de outros políticos. 

Durante anos os clãs criminosos formados em “sindicatos” (assim chamada a máfia em termos comuns da 

sociedade), se redigiram a meios políticos de conseguir se assegurarem.  Pessoas como Marquês de Rudinì,  

amigo pessoal  de Emanuele Notarbartolo (vítima da Cosa Nostra Siciliana) fundaram suas facções políticas 

e, em meio a reviravoltas de grupos sociais naquele período (1890), conseguiram se estabelecer e se 

firmarem até os dias de hoje através de novas gerações. Esta pesquisa fundamenta-se na inserção  da máfia 

siciliana na política italiana e seu modo de coordenar assuntos públicos e privados de determinados locias. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa adotada foi a de realizar uma breve análise  em livros e textos sobre o assunto, 

em sites sobre a história do crime disponíveis na internet  e em fotografias da época. Ao realizar  um estudo 

específico sobre a máfia  siciliana interagida com a política, foi feita uma análise de obras do historiador 

italiano Salvatore Lupo e do também historiador John Dickie, cujo se valoriza  os dois historiadores no 

estudo das origens e atualidades da máfia italiana, em especial a máfia siciliana. 

Resultado: 

Com a máfia consolidada e já conotada em vária regiões da Itália, um estudo específico em  registros 

policiais de várias delegacias italianas (relacionado ao estudo dos historiadores Salvatore Lupo e John 

Dickie) podemos ver a relação entre clãs criminosos e a política, ou a formação  de uma espécie de crime 

organizado dentro de departamentos de administração de cidades. Em análise desde ponto relacionado a 

política, podemos ver como resultado  a fixação e a abertura mais fácil da máfia siciliana em outras regiões  

e, futuramente, em outros países da Europa e nos Estados Unidos  da América. 

Conclusão: 

Concluímos que a máfia, por muitos anos, usa meios de se interagir na política, usando membros de 

determinados clãs para “espionarem” os departamentos administrativos de várias regiões da Itália e, em 

grande escala, monopolizar seus negócios diante de maneiras “legais” perante a lei. Um estudo específico 

deste tema é a base de estudo de muitos historiadores, criminólogos e afins, podendo ser de grande 

importância para a relação entre história, política e sociedade do final do século XIX e início  do século XX, 

o que, em muitos casos, a falta de documentação instiga o aprofundamento mais dinâmico na pesquisa. 

 



  

208 

 

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA NO PROCESSO DE CORTE DE LENTES OFTÁLMICAS 

UTILIZADAS NOS ÓCULOS PELOS LABORATÓRIOS ÓTICOS 

ENIC201725660 

 

RODGER YUKIO KOBAYASHI 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A aplicação da metodologia seis-sigma, foi feita no laboratório central de  uma rede de varejo do ramo 

ótico, óticas fuji,  localizada na cidade de pindamonhangaba, onde se deparava com uma porcentagem de 

perda bastante significativa  nas lentes oftálmicas que processava, e se via incapaz de identificar em qual 

fase da execução dos serviços,  surgiam  riscos leves, porém , perceptiveis na topografia das lentes 

oftálmicas, que supostamente seriam inseridas nas armações de óculos comercializadas nos pontos de venda 

da rede, assim comprometendo toda a qualidade do produto final obtido. Para esse empasse, optou-se pela 

utilização da ferramenta “seis-sigma” de produção com o objetivo de explicitar em sua totalidade, a causa 

do problema. 

Metodologia: 

O processo de montagem dos óculos pelo laboratório, requer um conjunto de serviços à nível elevado de 

precisão e qualidade, sendo inadmissível qualquer tipo de manchas ou arranhões nas lentes em questão. Em 

base à esse parâmetro, foram considerados vários aspectos, desde o nível de poeiras no ambiente do 

laboratório, ao estado de bem-estar do colaborador, já que durante todo o processo, é inevitável o contato 

direto das mãos com as lentes semi-acabadas. O processo também inclui a utilização de uma máquina 

facetadora de cortes e acabamentos computadorizada sendo necessário a realização ajustes e calibrações 

periódicos ao longo do estudo de caso. Utilizando então, de algumas ferramentas da metodologia “seis-

sigma”, foi possível identificar em qual fase do processo, os arranhões de nível, leves e levíssimos, eram 

causados. Aplicou-se a ferramenta “espinha de peixe” por onde se obteve um “gráfico de pareto”, onde se 

levou as principais variáveis que contribuíram para este modo de falha. 

Resultado: 

A principal causa dos arranhões nas lentes finalizadas, foi objetivamente identificada. Se tratava de 

minúsculos resíduos em formato de pó, (escória), acumulados nas próprias lentes que estavam sendo 

desbastadas no inteiror da máquina, ao final do corte, o montador retirava a lente do braço de fixação da 

máquina e fazia manualmente o teste de encaixe na armação de óculos, sendo necessário nessa fase, o 

contato manual. Assim, esporádicamente, causavam-se os arranhões indesejáveis. 

Utilizou-se do uso de um simples esborrifador de água com esguicho direcional de baixa pressão portátil, 

que removia as escórias das lentes ao final do processo de corte e antes do operador ter contato direto com 

as mãos para a montagem dos óculos. 

As perdas quantificadas anteriormente na grandeza de 20% da produção mensal, foram reduzidas a zero. 

Conclusão: 

Observou-se que a metodologia “seis-sigma” ,  foi extremamente eficiente neste processo, onde a grande 

dificuldade, se convergia a indentificar a causa de um “gap”(problema). Conclui-se também que em 

singulares momentos da aplicação da metodologia seis-sigma, apresentaram similaridades que supostamente 

possa se aplicar em outros setores da empresa e não somente na produção. 

 



  

209 

 

TEORIA AMBIENTALISTA DENTRO DA UNIDADE HOSPITALAR – FLORENCE NIGHTINGALE 

ENIC201725671 

 

DAVI BONIFACIO DA SILVA, ISABELA CRISTINA DE MOURA, JÉSSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ 

FARIA DA SILVA, CECILIA LEITE SILVA, LETICIA CABRAL DE VASCONCELLOS VINHAS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Um estudo sobre a teoria ambientalista desenvolvida por Florence Nightingale, no século (XIX) na 

Inglaterra, apresenta como foco principal o meio ambiente, influenciado por condições externas que afetam 

a vida e o desenvolvimento de um organismo. A doença nessa teoria é um processo restaurador da saúde e a 

função da enfermagem é equilibrar o meio ambiente com o intuito de conservar a energia vital do paciente, 

a fim de recuperar-se da doença. Este estudo tem como objetivo Associar a teoria de Florence Nightingale 

com a prática e assim, armazenar informações e aprimorar o conhecimento. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo reflexivo e prático realizado no mês de agosto de 2017, onde abordamos os três 

ambientes da Teoria Ambientalista, sendo o Ambiente Físico que esta relacionado com todos os aspectos do 

ambiente em que se encontra o paciente; o Ambiente Psicológico onde aborda que um ambiente negativo 

resulta em estresse físico. Devemos propor ao paciente uma variedade de atividades, evitarem interrupções e 

tratar de assuntos desagradáveis; o Ambiente Social é visto como essencial na prevenção de doenças. Foi 

utilizado como fonte primária o seminário da Teoria Ambientalista de Florence N., dos alunos do 3º período 

do curso de Enfermagem de uma Universidade situada no interior do Estado de São Paulo. Como fonte 

secundária foi utilizada fontes que contribuíram bastante para a elaboração desta reflexão, como meios 

eletrônicos, artigos online, tendo como referência o site da Scielo e aulas expositivas 

Resultado: 

A enfermagem tem a função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir. 

Sociedade/ambiente: condições externas que afetam a vida e o desenvolvimento do indivíduo. Ambiente: 

elementos externos à pessoa e que afetam tanto a saúde do doente quanto à pessoa saudável. 

Conclusão: 

Tivemos como resultado que a Teoria Ambientalista ainda é muito utilizada com o objetivo de salvar vidas e 

aumentar a saúde e o conforto dos indivíduos. Concluímos que a saúde surge como resultado da interação de 

fatores ambientais, considerando que o ser humano tem habilidade e responsabilidade de alterar esta 

situação, envolvendo a criatividade e competência para que o organismo não tenha doenças e que possa 

recuperar dos agravos a saúde. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO OFERECIDOS AO PRODUTOR DA 

UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201725775 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o tipo de assistência 

técnica e treinamentos recebidos pelo produtor da UPA do município de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação à assistência técnica recebida na propriedade, quanto à frequência e ao tipo de assistência, assim 

como dos treinamentos realizados por ele voltados à área de produção de leite. O questionário também 

buscava compreender a origem da experiência do produtor com a atividade leiteira. Algumas das questões o 

produtor podia apresentar mais de uma resposta. 

Resultado: 

Dos produtores consultados, 91,67% afirmaram receber algum tipo de assistência técnica, sendo que 

aproximadamente dois terços deles recebem-na de maneira eventual, conforme a necessidade. Das 

assistências recebidas, 84,95% são de veterinários, seguidos por nutricionistas com 8,60% e agrônomos com 

6,45%. Quando perguntados sobre a origem de sua experiência na atividade leiteira, 79,82% dos produtores 

responderam terem-na adquirido por experiência própria, através da prática, enquanto 18,42% obtiveram 

treinamento ou capacitação técnica, seja de maneira exclusiva ou complementar. Quanto à origem do 

treinamento, 39,58% se deve à COMEVAP, seguida pelo SENAR e pela Secretaria da Agricultura com 

14,58% cada e pelo SEBRAE e por universidades, com 8,33% cada. Apenas 32,99% dos produtores 

afirmaram já terem recebido treinamento específico para produção de leite de qualidade. 

Conclusão: 

O fato de a assistência recebida por veterinários ser a mais expressiva mostra que o produtor busca dar 

prioridade ao manejo reprodutivo de seu rebanho. A baixa procura por cursos e treinamentos pode ser 

devida à dificuldade do produtor em encontrar tempo hábil para participar dos eventos e palestras 

disponibilizados pelos órgãos de capacitação. O indicador mais preocupante são os poucos produtores com 

treinamento em qualidade do leite, o que pode representar prejuízo ao próprio produtor, que deixa de ser 

ressarcido pela qualidade do leite que vende às cooperativas. 
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EXISTE AMOR NO VALE – A CULTURA HIP HOP NA VISÃO DOS ARTISTAS DO VALE DO PARAÍBA 

PAULISTA, EM 2017 

ENIC201725877 

 

MARCOS VINICIUS MANHEZ, LUANA OLIVEIRA PORTELA SANTOS 

Orientador(a): ANDREIA GOMES GUIMARÃES ARAGÃO 

 

Introdução: 

O Hip Hop é um movimento rico em elementos, caracterizado, basicamente, pela música, dança e artes 

visuais. O presente trabalho consiste no levantamento de informações acerca da vida profissional dos 

artistas de Hip Hop do Vale do Paraíba, por meio de entrevistas com artista do meio. O tema foi escolhido 

para promover a cultura do Hip Hop e contribuirá para desmistificar o conceito marginalizado que há na 

sociedade. Existem vários artistas na região e seis deles aceitaram ser entrevistados para compor a coleta de 

dados e possibilitar melhor entendimento do cenário do Hip Hop no Vale do Paraíba. A partir das 

informações levantadas será possível, posteriormente, estruturar uma proposta de um trabalho de relações 

públicas em benefício do movimento cultural na região. 

Metodologia: 

“Auditoria de opinião é um levantamento que se faz junto dos públicos líderes. Sua finalidade é destacar 

informações realmente significativas para a correta análise de um problema, residindo a sua significação na 

qualidade do público entrevistado, e não na quantidade, não se caracterizando, portanto, uma pesquisa 

quantitativa.” (KUNSCH, 2003, p. 305) Trata-se de uma pesquisa de auditoria de opinião realizada por meio 

de roteiro de entrevista com perguntas semiestruturadas, entre os meses de maio e agosto de 2017. Alguns 

entrevistados foram até o Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté e outros 

marcaram encontro em praça pública. O objetivo principal das entrevistas foi mapear as dificuldades 

enfrentadas na área, bem como identificar exemplos de mudança de vida com o Hip Hop. Entre os artistas, 

estão dançarinos, rappers e grafiteiros de Taubaté e São José dos Campos. A análise dos resultados foi feita a 

partir de quadros comparativos para facilitar a identificação das convergências e divergências de opinião. 

Resultado: 

Os resultados mostram que a maior dificuldade para os artistas é o preconceito, tanto da sociedade civil, 

como das instituições governamentais, que chegam, muitas vezes, a criminalizar as manifestações culturais, 

principalmente o grafite. A pesquisa ainda apontou os pontos positivos e negativos, as influências e 

situações vivenciadas pelos artistas, levando a conclusão de que um projeto especializado sobre o Hip Hop é 

interessante para o movimento. 

Conclusão: 

Para transformar o conceito marginalizado concebido pela sociedade e pela administração pública é 

necessário que haja um processo informativo para a conscientização coletiva, por meio de discussões sobre 

a didática do conceito e eventos especializados, mostrando o quanto o movimento Hip Hop pode agregar na 

vida das pessoas envolvidas. 
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A TENSÃO CRÍTICA NO ROMANCE VIDAS SECAS 

ENIC201725993 

 

AMANDA PHILOT TROTTA, MARYSLAN FABIANA PEREIRA ZUCHINALLI 

Orientador(a): THAIS TRAVASSOS 

 

Introdução: 

A divisão do romance nos tipos social-regional e psicológico, segundo Bosi (1994), não é suficiente para 

lidar com as diferenças existentes entre os romancistas situados em uma mesma categoria. Por isso, Bosi 

(1994) apresenta em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, a abordagem elaborada por Lucien 

Goldmann (1967), em sua obra Sociologia do Romance, que utiliza a tensão entre o escritor e a sociedade 

para esquematizar a divisão do romance moderno. A partir desse pressuposto, este trabalho tem como 

objetivo demonstrar que a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos (1998), pode ser considerada um romance 

de tensão crítica de acordo com os princípios de Goldmann (1967) apresentados por Alfredo Bosi (1994), 

uma vez que evidencia o conflito do herói com o meio natural e social através do uso do narrador onisciente 

seletivo e do discurso indireto livre (LEITE, 2007). 

Metodologia: 

Essa pesquisa bibliográfica foi feita a partir da sugestão presente em História Concisa da Literatura 

Brasileira, de Alfredo Bosi (1994) de que o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos (1998), pode ser 

analisado a partir da tensão entre herói e meio, como proposto por Lucien Goldmann. Para isso, foram 

estudadas as categorias narrativas apresentadas por Lígia Chiappini Moraes Leite em O foco narrativo de 

forma a compreender como isso contribui para a construção da tensão no romance. 

Resultado: 

Ao retratar a dura realidade do sertão afetado pela seca e pela opressão, em sua obra Vidas Secas, Graciliano 

Ramos apresenta uma visão profunda da sociedade brasileira em diversos níveis. O romance representa um 

realismo crítico, com um herói que se opõe às circunstâncias e ao seu meio social, vivendo uma agonia 

constante oriunda de sua realidade conflitante. Esses dados ficam evidentes pelo uso do narrador onisciente 

seletivo construído pelo discurso indireto livre, o que aprofunda os conflitos sociais das personagens e os 

aproximam do leitor. 

Conclusão: 

A partir das leituras e análises feitas, conclui-se que essas características correspondem à definição de 

romances de tensão crítica apresentada por Bosi (1994). Tendo Graciliano Ramos demonstrado extrema 

genialidade ao criar um romance no qual esteja tão bem representado o quanto a vida em sociedade é capaz 

de ferir o humano, por meio da rejeição e da opressão. 
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LEAN MANUFACTURING EM EMPRESAS DE SERVIÇOS : CONCEITOS DO LEAN SERVICE 

ENIC201726021 

 

VIVIANE CRISTINE DE CARVALHO SANTOS, TAÍSSA HELENA FIGUEIRA MARTHA 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

O trabalho tem como finalidade uma pesquisa bibliográfica do método de mapeação do fluxo de valor e da 

aplicabilidade do Lean service através de uma análise critica do sistema implantado em um escritório (lean 

office), hospital e uma corretora de imóveis mostrando que o sistema bem aplicado traz resultados 

reduzindo desperdícios mantendo a qualidade e priorizando o atendimento das necessidades dos clientes em 

qualquer corporação que tenha as pessoas como principal fonte de agregação de serviços. 

Metodologia: 

Para a realização do referente trabalho foi feito uma pesquisa bibliográfica voltada à aplicação do lean 

manufacturing nas empresas manufatureiras e para entender a atual situação das corporações de serviços, 

associando a ferramenta de mapeação de fluxo de valores, organização do tempo e melhorias continuas aos 

setores estudados. Foram escolhidos três casos do sistema lean service aplicados para uma análise crítica, 

comparando as mudanças e resultados obtidos com o propósito de demonstrar a possibilidade positiva da 

adaptação do princípio lean em outros setores. 

Resultado: 

Foram analisados três projetos de implantação do Lean Service, respectivamente em escritório, hospital e 

corretora de seguros, os quais foram muito bem inseridos nas determinadas áreas. Todas obtiveram sucesso 

com a implantação do sistema, melhorando assim, a relação funcionário – empresa e cliente – empresa. 

Conclusão: 

O sistema de produção Toyota, Lean Manufacturing, pode ser adaptado sem a mudança do princípio 

principal e aplicado a qualquer setor de serviço resultando na redução de custo do que realmente dor 

necessário e aumento n qualidade por focar no cliente em qualquer setor de serviço. 
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TRANSPOSIÇÃO DA LINGUAGEM VERBAL PARA NÃO VERBAL: UM INCENTIVO À LEITURA 

ENIC201726180 

 

JOSIELE CRISTINE DE ANDRADE SIMÕES, ADRIA DANIELA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO DE 

CASTRO RODRIGUES, SILMARA MORAES DIAS 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A leitura não se limita nas palavras, a compreensão além delas é fundamental para apreender a mensagem 

proposta. Sabemos que a leitura tem se tornado um desafio para os alunos, e para uma possível aproximação 

dos discentes com a literatura, surgiu a ideia deste projeto. O objetivo desta pesquisa é incentivar os jovens 

para ler e conhecer a literatura por meio da tecnologia, tornando  os discentes aptos na interpretação de 

diferentes linguagens: verbal e não verbal. Esse projeto será aplicado com estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio de uma escola pública do estado de São Paulo. O resultado esperado fazer com que os alunos se 

tornem aptos na interpretação de obras literárias. 

Metodologia: 

Observamos a falta de compreensão seguida da ausência de interesse dos alunos com relação a leitura, como 

verificado na pesquisa do instituto Pró-Livro – 4 ª edição, 65% dos entrevistados não leem livros de 

literatura/poesia indicados pela escola, partindo dessa percepção surgiu a ideia deste projeto. Iniciaremos 

com a explicação do projeto. Após esta breve explicação, a sala será dividida em grupos. Levaremos 

algumas sugestões de poemas da Literatura Brasileira e Portuguesa e cada grupo escolherá um poema para 

desenvolver o trabalho. Após esse momento de divisão dos grupos e distribuição dos poemas, os alunos 

terão uma aula sobre o que é e como se faz um roteiro, qual a importância dele, os planos existentes na 

fotografia e qual a relevância desses planos para a mensagem que quer ser passada. Em uma aula, após este 

momento da troca de conhecimentos sobre fotografia e roteiro, os discentes se reunirão e escolherão dez 

momentos do poema para registrarem em forma de fotografia, realizando então essa transposição da 

linguagem verbal (poema) para a não verbal (fotografia). Iremos estipular um prazo para apresentação dessa 

sequência de fotos com o roteiro que foi utilizado para esse ensaio fotográfico, nesta apresentação será 

explicada a escolha dos momentos, as dificuldades encontradas e os pontos que mais gostaram de fazer. A 

penúltima etapa do trabalho será a realização de um sorteio no qual um grupo ficará com a conjunto de fotos 

de um outro grupo e terá a missão de transpor as fotografias em ações/vídeo, que terá a duração máxima de 

oito minutos, tendo a liberdade de criar sua própria versão baseada nas fotos. Novamente iremos escolher 

uma data para entrega dos vídeos e dos roteiros utilizados. Planejaremos uma aula somente para exibição 

dos vídeos. E para finalizar aplicaremos um questionário para obter os resultados finais do projeto. 

Resultado: 

Espera-se despertar o prazer pela literatura, contribuir para o início de uma mudança no hábito de nossos 

alunos, tornando-os aptos na leitura de outra linguagem, ou seja, verbal e não verbal. Comprovar que se bem 

explorada, a tecnologia pode ser uma grande aliada para a construção do saber. 

Conclusão: 

Dado o exposto, sabemos que estimular a leitura de obras literárias na era de timelines não é uma tarefa 

fácil, porém apresentamos essa proposta de despertar o interesse do discente com o auxílio das tecnologias 

que são ferramentas importantes para o bom desenvolvimento na educação. Espera-se que o aluno viaje 

além da tela de um celular e passe pelas páginas dos livros para então transpor palavras através da lente de 

uma câmera. 
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ESTUDO SOBRE A CORRESPONDÊNCIA ENTRE A TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO E A 

TRANSFORMAÇÃO ESPAÇO DA MORADIA NO SÉCULO XXI 

ENIC201726593 

 

GIOVANI LUIZ RODRIGUES, LUANA MOREIRA DE TOLEDO, LUISA DE SOUZA LEITE, MARJORIE MARIOTTO 

DA SILVA SANTOS 

Orientador(a): JOSÉ OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Diante dos processos de mudanças e através do aparecimento de “novas” formas de trabalho, vê-se expandir 

nas cidades, especialmente em Taubaté-SP, atividades ligadas à economia informal, essas por sua vez 

passam a ser o campo de atuação de grande parte dos trabalhadores desempregados e precarizados. Pode-se, 

entretanto verificar que um dos fatores que levam um trabalhador a buscar o recurso informal, dentre eles o 

trabalho domiciliar, como alternativa e garantia de renda ocorre por estar “excluído” do mercado formal. 

Diante disso, interessa-nos analisar a transformação do espaço de moradia para abrigar o trabalho 

domiciliar.  O presente trabalho procura analisar essas transformações do paradigma de moradia, e entender 

os novos modelos de residência, que servem como local de habitação e produção ao mesmo tempo. 

Metodologia: 

Para se obter uma heterogeneidade nas pesquisas, foram realizadas pesquisas exploratórias em três bairros 

distintos da cidade de Taubaté-SP. O município de Taubaté tem a divisão urbana conforme a sua 

característica geográfica e a determinação da infraestrutura rodoferroviária existente. A região sul está 

localizada "acima" da Rodovia Presidente Dutra, chamada de "parte alta". Os bairros ao norte abaixo da 

linha férrea na área de várzea são conhecidos como "parte baixa". O eixo central no sentido leste/oeste, 

entre a Rodovia Presidente Dutra e a linha férrea, é a "parte central" da cidade. Localizado na parte central 

de Taubaté, o bairro Residencial Sitio Santo Antônio conta com aproximadamente 1200 residência, o bairro 

foi planejado para servir como um condomínio fechado para policiais, por esse motivo a maioria das vias 

foram feitas sem saída. No entanto, a empresa responsável pelo empreendimento desistiu do negócio, as 

casas foram então sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a venda. Localizada na Parte Baixa de 

Taubaté, onde hoje se localiza o bairro Vila das Graças é o local onde funcionava A Companhia de Gás e 

Óleos Minerais, às margens da estrada de ferro. Apesar de sua construção ter ocorrido quase uma década 

antes a da CTI, foi o empreendimento de Felix Guisard que causou as maiores transformações na cidade. 

Localizado na parte Alta de Taubaté, o bairro Alto de São Pedro, tem a estátua do Cristo Redentor que 

passou a ser um dos principais pontos turísticos de Taubaté, em sua base está instalada uma capela dedicada 

Nossa Senhora da Paz. Localizada em uma colina urbanizada, o local apresenta uma vista geral do 

município, parte do Vale do Paraíba, além de ter ao fundo, a Serra da Mantiqueira e a Garganta do 

Piracangaguá. 

Resultado: 

Com as transformações na economia brasileira, a população com o tempo adaptou-se para ampliar a renda 

familiar. Um dos meios mais utilizados pela população foi da migração da vida proletarizada para tornar-se 

autônomo. O espaço já existente, nas residências, começou a se transformar e adaptar-se a partir das 

necessidades das pessoas; sem dinheiro para alugar pontos para o comércio, a população começa então a 

transformar sua residência em moradias mistas, contendo o comércio e sua habitação no mesmo local. 

Apesar da autenticidade das pessoas na procura de sua identidade em relação a moradia, foi possível 

constatar que independente da disposição interna dos cômodos, a base estrutural da edificação é formada 

por uma espécie de “carimbo” que se propaga em larga escala pela área da cidade. 

Foram identificadas as seguintes tipologias residenciais: Residência com Edícula Comercial, Residência 

com Cômodo Comercial, Comércio Pavimento Térreo, Residência Pavimentos Superiores e Residência com 

Função Comercial. 
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Conclusão: 

Observou-se um aumento pertinente na inserção do trabalho no ambiente residencial. Tal fato vem 

ocorrendo em sua grande parte em razão do aumento do desemprego no mercado formal de trabalho, eis que 

o trabalho informal, surge como alternativa e garantia de renda. Conclui-se que diante das mudanças 

observadas, podemos definir a casa contemporânea como uma máquina de produzir, de trabalhar. A 

residência deixa de ser uma máquina de morar, e adquire diversas tipologias para se adaptar ao trabalho 

doméstico. Em razão disto se distancia também do conceito de máquina de lazer, que vai perdendo 

gradativamente seu espaço frente à residência. 
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IMPLANTAÇÃO DE CÉLULA ROBÓTICA PARA OTIMIZAÇÃO DE LINHA DE MONTAGEM DE 

LEVANTADORES DE VIDROS AUTOMOTIVOS 

ENIC201726673 

 

EDUARDO ROBERTO COSTA JUNIOR, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Nos processos envolvidos na montagem de mecanismos levantadores de vidro, na indústria automobilística, 

ocorriam muitos problemas que causavam perdas de tempo, aumentando-se o lead time e prejudicando a 

qualidade dos produtos finais. Dentre os problemas mais comuns destacavam-se folgas no encaixe do 

suporte do trilho, fazendo com que o mesmo apresentasse frouxidão, esquecimento de se aplicar graxa nas 

polias, falta de inserção de porcas, ou, até mesmo, rebitagem manual de maneira indevida. Por isso, foi 

desenvolvida uma célula robótica que passou a realizar todos estes processos, não deixando de realizar 

qualquer uma das operações, e, além disso, ainda gravando na peça a identificação da mesma (part number), 

em um processo à laser, substituindo o processo prensado original.  Com esta melhoria, foram obtidos 

resultados consistentes em termos de aumento de produtividade, reduzindo-se a quantidade de produtos 

defeituosos e contribuindo-se para o aumento da satisfação do cliente final, uma montadora. 

Metodologia: 

Este trabalho baseia-se na metodologia de emprego de uma célula robótica (Figura 1) para a otimização de 

processos de montagens em indústrias automotivas. Tendo sido selecionados os principais conceitos deste 

projeto por meio de pesquisa exploratória, efetuada em diversas fontes como livros, artigos, literatura 

especializada, dissertações e análise comparativa de máquinas e dispositivos similares existentes no 

mercado, tem-se que o processo de desenvolvimento abrangeu desde a análise dos parâmetros e das 

características da linha de montagem, passando pelos cálculos de produtividade, cadência de produção e 

determinação de custos de hora-Homem (hH) e hora-Máquina (hM), até a apuração dos resultados finais. Os 

cálculos influenciaram sobremaneira a configuração da própria máquina robótica, tendo determinado que se 

fossem utilizados dois braços manipuladores, com a finalidade de se agilizar o processo, sem que houvesse 

perda de precisão e qualidade. Também foi determinado que a máquina robótica realizasse, autonomamente, 

um processo de autocontrole dimensional à láser, logo depois da etapa de engraxamento do alojamento do 

tambor, de modo que os trilhos com dimensões fora das tolerâncias especificadas sejam automaticamente 

descartados. Com a implementação da célula robótica, as operações originais de: (5) Unir o suporte do 

motor ao trilho; (55) Engraxar alojamento do tambor; Prensar a gravação do Código Part Number; (10) 

Montagem e Rebitagem das Polias; e (40) Montagem das porcas no trilho, anteriormente executadas em 

postos de trabalho individuais, passaram a ser executadas na célula robótica, disponibilizando-se os 

correspondentes operadores para outras atividades.   

Resultado: 

Como mencionado acima e ilustrado à Figura 2, a implantação da célula robótica implicou na redução de 

quatro das oito estações de trabalho, melhorando o nível da qualidade, o atendimento de indicadores e o 

volume de produção, sendo que, anteriormente, eram fabricados, em média, 733 levantadores de vidro por 

turno, e hoje, esta média foi aumentada em 91,7%, passando-se a fabricar 1.405 levantadores por turno. 

Além da eliminação dos defeitos por erro de operador e da significativa redução das operações de 

retrabalho, tem-se que o custo da implantação desta célula robótica, correspondente a cerca de R$ 

950.000,00 (em valores de 2013), pode ser facilmente amortizado com as economias de redução/realocação 

de efetivo, pois, com a aplicação da célula para três dos projetos contratados à empresa, tem-se que esta 

implantação praticamente “se pagou” em um período de três anos, além de se constituir em atrativo de 

marketing para novos contratos. 
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Conclusão: 

A implantação da célula robótica na linha de montagem de levantadores de vidros automotivos, resultado de 

um intenso e coordenado esforço interno da empresa, promoveu resultados bastante expressivos tanto em 

volume de produção quanto em aumento da qualidade do produto final acabado entregue ao cliente. As 

visitas de representantes de outros possíveis clientes, ao se depararem com os resultados de desempenho 

desta célula, têm impulsionado a negociação de novos contratos de fornecimento, favorecendo a 

sustentabilidade dos negócios e o aumento da rentabilidade da empresa. 
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Introdução: 

Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) é um método de suporte ventilatório usado para o tratamento de 

pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, e tem contribuído para aumentar a 

sobrevida em diversas situações clínicas, como na Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA). A IRpA ocorre 

por diferentes mecanismos fisiopatológicos, tais como: hipoventilação, distúrbios de difusão, distúrbios na 

relação ventilação/perfusão, inalação de gás com baixa concentração de oxigênio. (CARVALHO, 2007). O 

uso do suporte ventilatório nesta condição é guiado pelos conhecimentos da fisiologia respiratória e nas 

evidências da literatura. Uma vez que há várias possibilidades de ajustes de sensibilidade e mecanismos de 

disparos, a ventilação mecânica deve ser realizada de forma segura e adequada, visando estabilizar o quadro 

do paciente com insuficiência respiratória aguda. O objetivo desse estudo é comparar qual dos modos 

ventilatórios controlados apresenta melhor eficácia no tratamento da IRpA em pacientes internados na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI).   

Metodologia: 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada através de base de dados científicos, entre 

eles, SIBi, Scielo, PEDro, Periódicos CAPES, PubMed, Bireme. Para busca estabeleceu-se as seguintes 

palavras-chave: ventilação mecânica, insuficiência respiratória, suporte ventilatório. Os critérios de inclusão 

foram artigos com idiomas português e inglês, datados entre 2012 e 2017. Os critérios de exclusão foram 

artigos que utilizavam as complicações da insuficiência respiratória aguda mista e hipercapnica. 

Resultado: 

Segundo ARAUJO et al, 2017, a ventilação controlada a volume (VCV) e a ventilação controlada a pressão 

(PCV) não são diferentes modos ventilatórios, mas sim diferentes variáveis de controle. As evidencias 

revelam que não existe o controle mais eficaz para todas as situações, mas sim que essas situações devem 

ser individualizadas. Para RITTAYAMAI et al, 2015, os dois modos ventilatórios têm diferentes princípios 

de trabalho, mas os dados clínicos disponíveis não sugerem diferença nos resultados. GARNERO et al, 

2015, conclui que estudos realizados na década de 1980 relataram lesões pulmonares às altas pressões do 

ventilador, renovaram o interesse na ventilação mecânica controlada por pressão. A vantagem de controlar a 

pressão é que áreas do pulmão podem ser protegidas contra hiperdistensão pela limitação da pressão 

determinada. 

Conclusão: 

O presente estudo identificou que a ventilação controlada a pressão quando comparada a ventilação 

controlada a volume, na insuficiência respiratória aguda mostrou-se mais adequada, por gerar menor pico de 

pressão nas vias aéreas, por ter uma pressão pré-definida evitando assim a hiperdistensão alveolar, com 

menor espaço morto, maior complacência, redução do PaCO2 e aumento da PaO2. Observou-se a escassez 

de estudos científicos no Brasil sobre os modos ventilatórios e suas evidências na insuficiência respiratória 

aguda. Estudos científicos encontrados com maior evidência na insuficiência respiratória aguda, são estudos 

relacionados a ventilação mecânica não invasiva. 
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Introdução: 

O envelhecimento saudável é resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, 

independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência econômica. Fatores estes 

que culminam na capacidade funcional, ou seja, na capacidade individual para realizar as atividades da vida 

diária (AVD) para a manutenção da autonomia. Sendo a atividade física importante mecanismo de 

prevenção e minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento. Com tudo, este estudo tem como 

propósito analisar e discorrer os indicadores epidemiológicos dos idosos do município de Taubaté, bem 

como comparar os achados em relação ao Estado de São Paulo e Brasil, e a contribuição das políticas de 

saúde do idoso e da fisioterapia na recuperação do estado funcional dos idosos. 

Metodologia: 

O delineamento metodológico se caracterizou por pesquisa de quantitativa descritiva de dados secundários. 

Foi utilizado o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP) que têm 

como responsabilidade coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. Este Sistema foi 

desenvolvido como uma iniciativa conjunta da Área Técnica da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da 

Saúde e do Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para este estudo as variáveis 

escolhidas foram indicadores do estado funcional que expressem correlação entre as possíveis complicações 

/sequelas causadas aos idosos acometidos e a necessidade da intervenção específica da Fisioterapia no 

processo de cura/reabilitação. Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados por meio das 

tabelas fornecidas pelo SISAP, uma vez que, o próprio banco de dados fornece suas informações em tabelas 

criadas em planilhas do Excel. Estes dados foram transformados em gráficos para melhor entendimento e 

compreensão dos resultados. 

Resultado: 

O domínio do estado funcional, abrange limitações no desempenho das funções corporais e na realização de 

atividades cotidianas típicas. Em 2010 para o município de Taubaté foi encontrado os seguintes resultados, 

proporção de idosos com dificuldade: de ouvir (20,0), enxergar (4,.9), deficiência motora (29,9) , 

incapacidade funcional para atividades de vida diária (16,1), limitação de mobilidade física (21,2), de idosos 

com alguma deficiência (51,2). Ao correlacionar os indicadores de Taubaté com a média estadual e nacional 

se constatou que em quase todas as situações o município se encontra favorável, evidenciando um 

envelhecimento ativo. 

Conclusão: 

Os indicadores de saúde do estudo demonstram que o estado funcional dos idosos de Taubaté se encontra 

melhor do que em relação ao estado de São Paulo e do Brasil. Desta forma, o envelhecimento assume uma 

questão de caráter importante para a sociedade tão quanto para as autoridades e de ponto de vista científico, 

analisando, criando e melhorando as políticas públicas e sociais, além da necessidade de divulgação e de 

capacitação dos profissionais envolvidos. É necessária para isto, a contribuição da Epidemiologia e da 

Saúde Pública com informações e dados seguros com respaldo científico. 
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Introdução: 

Na década de 1930 a mulher ainda não era equiparada ao homem no posto de trabalho sendo esta função de 

predominância masculina. Vargas, o presidente, ao assinar o decreto de Gustavo Capanema em 1941, de 

número 3.200, reforça a posição da mulher procriadora e do lar, preservando os antigos paradigmas, da dona 

de casa, pois, visava um grande país, que só seria constituído com filhos da pátria. E para a consolidação 

dessa lei a família tradicional brasileira seria mantida com a ajuda monetária do Estado. Este estudo do 

trabalho feminino em fábricas foi instigado pelo movimento atual de luta pela maior visibilidade da mulher 

na sociedade. A pesquisa da representatividade da mulher no Estado Novo não poderia ser realizada sem um 

aprofundamento teórico das circunstâncias históricas, devido à crise da cultura cafeeira e a emergência da 

industrialização, que consolidou, em 1943, leis trabalhistas que homologaram o trabalho feminino. 

Metodologia: 

Esta pesquisa utilizou-se do acervo arquivado no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da 

Universidade de Taubaté, nomeadamente o Fundo Companhia Taubaté Industrial (C.T.I.). O período 

histórico analisado concentrou-se entre anos de 1937 a 1945, conhecido, na historiografia, como Estado 

Novo. Foram selecionadas fontes específicas, tais como as fichas de admissão dos funcionários e o CTI 

Jornal, órgão oficial da fábrica. Em relação às fichas dos operários, optou-se pela a análise quantitativa do 

público feminino, com destaque à entrada, a participação sindical e o estado civil. O jornal, de periodicidade 

mensal, foi analisado considerando ser uma publicação dos donos da empresa em destaque, sem a 

participação ativa do operariado. Buscou-se examinar como a imagem da mulher era veiculada nas 

diferentes edições publicadas no período histórico estudado. 

Resultado: 

As fichas de admissão foram examinadas a partir de três aspectos, quais sejam: o número de trabalhadores 

admitidos na fábrica, a quantidade de funcionários casados e solteiros e sua condição sindical. Os gráficos 

demonstram que entre 1937 e 1945, cerca de 51% do corpo de funcionários da fabrica era feminino, sendo 

19% solteiras e 29% casadas. Do total, 38% eram sindicalizadas e 19% não estavam vinculadas ao 

sindicato. As fontes consultadas apresentaram um número elevado de mulheres na indústria. Verificou-se, 

entre os anos de 1937 e 1941, um índice de admissão em torno de 48% atingindo, no final da era Vargas, um 

total de 51% em relação à quantidade absoluta de operários. 

Conclusão: 

Ressalta-se que o trabalho feminino não era tão reconhecido quanto o masculino. Deste modo, a direção da 

fábrica, para demonstrar a relevância da inserção da mulher no ritmo industrial, usava diferentes meios de 

divulgação para o enaltecimento da figura feminina e o seu controle, alegando sua eficiência notável. O CTI 

Jornal, em edições específicas, veiculou imagens positivas do papel e das funções da mulher na fábrica, na 

tentativa de inseri-la nos costumes fabris.  
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Introdução: 

O crescimento urbano no Brasil tem ocorrido de forma desordenada e desenfreada, na sua maioria, não 

respeitando diversos fatores urbanos e ambientais. Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, interior do 

estado de São Paulo, podemos notar um enorme adensamento populacional às margens do Rio Paraíba do Sul, 

onde não há cumprimento tanto da delimitação necessária às margens quanto a sua preservação. Estes problemas 

ambientais podem causar consequências catastróficas, desde resultantes diretamente ligadas as pessoas que são 

orientadas ou não a respeito da preservação e manutenção destes locais, quanto a mudanças climáticas que 

afetam exatamente o aquecimento global. Dessa forma criamos uma proposta de intervenção ambiental aliada a 

implantação de um parque linear buscando recuperar a mata ciliar do rio. Esta área é uma importante parte da 

drenagem urbana e será convertida em espaço de lazer para a população, melhorando a salubridade ambiental e a 

qualidade de vida. 

Metodologia: 

O desenvolvimento desta proposta foi realizado a partir de aulas teóricas, onde foram abordados diversos temas 

ambientais, sendo um deles, Parques Lineares na qual foi apresentado a definição e estudos de caso. Após 

embasamento teórico, selecionamos a área em uma escala macro referente à região de estudo do projeto 

integrador do período letivo cursado (Potim, Aparecida e Roseira), e partimos para pesquisas e levantamentos 

através de dados do IBGE para caracterização da área e impressão do mapa da região, para obtenção de um mapa 

base. Em seguida, fizemos uma análise da paisagem e criamos um mapa de “Unidades de Paisagem”, 

identificando através do Google Earth e visitas in loco características em comum de cada paisagem presente 

naquela área e classificando-as por fotos e textos. Posteriormente, efetuamos análises dos materiais coletados e 

produzidos e classificamos as potencialidades e problemáticas apresentadas naquela região através do mapa base 

e apresentamos uma proposta geral para solucionar os problemas e exaltar as potencialidades, inicialmente com 

croquis em papel. Segundo esta proposta, partimos para uma escala micro com três mil metros de extensão para 

especificação da intervenção ambiental, auxiliada com textos, mapas e cortes para compreensão da proposta 

final. 

Resultado: 

Com o objetivo de solucionar as problemáticas encontradas através do diagnóstico realizado efetuamos uma 

proposta de intervenção ambiental com a implantação de um Parque Linear e corredores verdes em espaços 

estratégicos em Aparecida. A proposta trata da manutenção e revitalização da mata ciliar restante, com o intuito 

de preservar cerca de trinta metros a partir das margens do rio Paraíba do Sul. Visando a segurança dos cidadãos 

que fazem Romarias, foi projetado área própria para circulação destes, com passagens projetadas especialmente 

para essa atividade, além de um centro de apoio aos romeiros. Para melhoria econômica e qualidade de vida da 

população foi proposto um centro de desenvolvimento financeiro em Potim, que se encontra em estado de 

abandono e menor desenvolvimento dentre as cidades da região estudada, e espaços de recreação, alimentação e 

descanso. Para os problemas de acesso à cidade, foi sugerido pontes saindo de pontos estratégicos de Aparecida. 

Conclusão: 

Desse modo, fica evidente que são várias as consequências positivas inerentes à realização da proposta, 

destacando as funções de drenagem do solo, recuperação da mata ciliar e proteção ambiental, conscientização 

ecológica da população, criação de microclimas, segurança aos romeiros, qualidade de vida e o aumento da 

economia de Potim devido ao projeto do centro financeiro, que busca desafogar a área central de Aparecida. O 

parque linear contribui ainda para uma diversidade de atividades a baixo custo para a população, proporcionando 

um maior convívio social. Logo, seriam resolvidos os problemas referentes à degradação ambiental e 

socioeconômica dessa região. 
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Introdução: 

O desenvolvimento cognitivo infantil é um processo no qual a capacidade de compreender e pensar surge na 

criança, processando informações, habilidade perceptiva, aprendizagem e outros aspectos de 

desenvolvimento do cérebro. Segundo Piaget, o período entre 2 e 6 anos corresponde à fase pré-operacional, 

onde a criança substitui objetos ou acontecimentos por uma representação. A comunicação é um processo de 

compreender e compartilhar mensagens enviadas e recebidas, estas mensagens e o modo como se dá o 

intercâmbio, exercem influência no comportamento das pessoas envolvidas em curto médio e longo prazo. 

Na área da saúde a profissão de Enfermagem tem a comunicação como um importante instrumento de 

trabalho. É importante que graduandos de enfermagem conheçam as fases do desenvolvimento humano e 

desenvolvam habilidades relacionadas a comunicação com a criança e com outras faixas etárias. 

Metodologia: 

A disciplina projeto integrador oferecida no primeiro semestre de 2016 na grade curricular do curso de 

graduação em Enfermagem teve como objetivo o estudo do desenvolvimento humano com ênfase na 

comunicação. Os alunos divididos em grupo buscaram na literatura as particularidades do desenvolvimento 

da criança na fase dos 2 aos 6 anos.  Seguindo teorias, como as de Piaget e Freud encontraram as 

características que a criança pode apresentar nessa fase, como ela faz para se comunicar com adultos, as 

falhas na comunicação, como o adulto deve se comunicar com a criança para que haja uma relação de 

empatia e compreensão.  O tema foi apresentado em sala de aula para os demais alunos do curso, e após a 

apresentação na roda de conversa alguns alunos fizeram apontamentos importantes quanto as descobertas 

desta fase da criança. 

Resultado: 

A criança neste estágio tem como característica o egocentrismo, exige explicações para tudo, não discrimina 

detalhes e possui apenas o raciocínio concreto. Quanto à comunicação, a criança tem um repertório de 

palavras onde começa a construir frases mais longas, é capaz de fazer suposições, diferenciar “sim” e “não”, 

se comunica reproduzindo o que observa em outras pessoas. O lúdico deve estar presente na comunicação 

nesta fase, onde a fantasia está envolvida na realidade e vice-versa. Este é um aspecto importante no 

processo de cuidar, no que se refere ao entendimento da criança das características que envolvem a saúde e a 

doença. É importante que a comunicação de profissionais da saúde com crianças nesta fase, seja de 

proximidade, com calma e em ambiente acolhedor. 

Conclusão: 

É importante que graduandos de enfermagem conheçam as fases do desenvolvimento humano e as 

particularidades que a envolvem, sobre tudo, na criança dos 2 aos 6 anos. A comunicação é fundamental 

para estabelecer elo de proximidade com a criança no processo de cuidar, que ainda não tem o entendimento 

das mudanças que ocorrem na saúde e na doença. O lúdico e a fantasia são maneiras assertivas de levar 

situações deste contexto para o entendimento da criança, o que proporciona uma melhor assistência de 

enfermagem. 
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Introdução: 

Com o aumento acelerado da população, o constante desenvolvimento tecnológico e o crescimento da 

economia mundial, é notável o consumo exagerado dos recursos naturais. Diante desse cenário há um 

crescimento na demanda por produtos indispensáveis a existência humana e principalmente energia. A 

geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis tem se mostrado importante e eficiente na matriz 

energética brasileira. No Brasil e no mundo a biomassa tem despertado interesse e já é considerada uma das 

principais alternativas para a melhoria nos setores energéticos e para a diminuição na utilização de recursos 

não renováveis. Atualmente, a biomassa é avaliada como uma das fontes para a produção de energia com 

maior potencial de crescimento para os próximos anos. Neste trabalho será abordada a biomassa gerada a 

partir da casca de arroz, tendo como objetivo apresentar o conceito de cogeração e o uso de energias 

renováveis. 

Metodologia: 

Quanto aos objetivos, esse trabalho se enquadra em pesquisa exploratória e quanto aos procedimentos 

técnicos utilizados, se classifica como pesquisa bibliográfica, visando, proporcionar informações a respeito 

das tecnologias disponíveis para a obtenção de energia a partir da cogeração, ressaltando o uso da biomassa 

oriunda da casca de arroz. A primeira fase da pesquisa foi realizada com a identificação das principais 

literaturas publicadas sobre o estudo, onde foram identificadas as fontes clássicas com os autores dos 

principais trabalhos relacionados à Biomassa como fonte geradora de energia. Também foi realizada uma 

pesquisa sobre o assunto na Internet, acessando-se sites acadêmicos e de instituições relacionadas a assuntos 

sobre Cogeração e Energias Renováveis, fazendo-se uso de publicações como livros, teses, dissertações e 

artigos. Os artigos foram extraídos de anais de congressos relacionados ao tema, de revistas acadêmicas e 

bases de trabalhos acadêmicos de universidades de renome. Autores como Hoffmann, Foletto, Cortez e 

Tolmasquin têm contribuído de forma significativa para o avanço de tecnologias voltadas à produção de 

energias renováveis e o uso da biomassa como matéria-prima. Para se implantar legalmente uma operação 

de Cogeração, é necessário se obedecer às seguintes condições: a energia vendida à rede tem de ser inferior 

a 60 % da produção elétrica, para que possa ser considerada cogeração (Decreto-lei 538/99); a energia 

elétrica vendida à rede ao longo de um ano não poderá ser superior ao demonstrado na Equação (1), 

ilustrada na Figura 1, onde E =Energia elétrica total (TEP) e T =Valor do vapor total (TEP). A componente 

energética ligada à produção de calor deve ser assegurada: a capacidade de produção de vapor por potência 

do sistema a instalar é de 2000 kg/MW. Tendo em conta as condições acima citadas para que o sistema seja 

considerado de cogeração, sabe-se que as necessidades de vapor são de 8000 kg/hora. 

Resultado: 

Foram analisados dados da produção média de arroz de um produtor da cidade de Tremembé/SP, de 

abril/2016 a março/2017. Observa-se na Figura 2 a produção total, onde 22% do volume total produzido 

corresponde à matéria-prima. 

A razão entre as necessidades de vapor do sistema e a capacidade de produção, resulta no valor da potência 

elétrica instalada, garantindo a produção de calor desejada, podendo ser observada na Equação (2), ilustrada 

na Figura 1. 

Determinou-se a energia elétrica admissível de 4115,1 TEP. Como apenas 60% pode ser vendido à rede, 

tem-se 2469 TEP. 

A energia vendida não pode ser superior a Eer, conforme calculado na Equação (3), Figura 1. 

O valor máximo de energia elétrica instalada será conforme calculado na Equação (4), Figura 1. 

Em relação ao calor, pode-se observar o calculado na Equação (5), Figura 1. 

Finalmente, calculam-se o rendimento elétrico e calorífico do sistema (Equações 6 e 7, Figura 1). 
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Conclusão: 

A biomassa da casca de arroz é uma alternativa tecnicamente viável, suportada pelo retorno financeiro na 

produção de energia elétrica e dos temas relacionados ao meio ambiente, visto que o rejeito, anteriormente 

descartado, torna-se matéria-prima direta para a geração de energia. Devido às propriedades da casca de 

arroz e biomassas como um todo, esta poderá ser uma excelente forma de produzir energia em pequena 

escala e de forma descentralizada. O emprego de centrais de cogeração provoca uma diminuição das perdas 

em cerca de 50%, estando diretamente relacionado com o aproveitamento da energia térmica. 
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DISPOSITIVO DE VERIFICAÇÃO DE ROBUSTEZ DE UM CONTROLADOR DIGITAL 

ENIC201727874 

 

LARA MEDEIROS NALDI 

Orientador(a): DOMINGOS SÁLVIO CARRIJO 

 

Introdução: 

Este Trabalho de Graduação será um dispositivo para a verificação de robustez de um projeto de um 

controlador digital aplicado a uma classe de sistemas lineares contínuos com dinâmicas que apresentam 

incertezas no modelo. 

Este projeto terá seu desfecho conforme a apresentação de resultados quanto a programação feita em kit 

Arduíno DUE comprada e implementada pelo respectivo aluno. O projeto neste artigo demonstrará como 

serão realizados os procedimentos para a conclusão do trabalho de graduação. 

Metodologia: 

Este projeto será realizado por etapas conforme a lista abaixo: 

- Escolha do Hardware para a compra; 

- Estudo da Linguagem a ser implementada disponibilizada pelo Hardware; 

- Implementação do projeto; 

- Realizar as conexões do Hardware com o equipamento de simulação (Host); 

- Preparação da defesa do TCC. 

Diante destes procedimentos, já foi escolhido o Hardware e comprado a placa de Arduíno, modelo DUE, no 

qual é necessária devido ao fato de possuir entradas e saídas analógicas e digitais, para assim ser possível a 

comunicação entre os dois Arduínos, onde um é o controle digital e o outro a planta do processo contínuo. 

A linguagem a ser estudada para a implementação será a linguagem C. O Arduíno possui o seu próprio 

compilador que permitirá carregar o programa implementado em C para o Arduíno DUE. 

A fase da implementação do projeto será dividida em duas partes. A primeira é implementar o controlador 

digital para o Arduíno que será definido como Master, e a segunda, em implementar a planta de processo 

contínuo também para o Arduíno e que será definido como Slave. 

Na realização das conexões do Hardware, utiliza-se 2 (dois) fios um na entrada de uma placa e outra na 

saída, conectando ambas placas para o procedimento de passagem de informação e realizar por via USB a 

conexão com o notebook considerado o host dos kits placas, criando a simulação e plotando o resultado dos 

processos implementados. 

Por fim a preparação da defesa do TCC no qual será realizado um outro artigo do TCC para mostrar o 

conhecimento aprendido em curso com os resultados obtidos e demonstrando também via apresentação 

marcada pela universidade UNITAU no departamento de Informática no auditório com uma banca presente 

para a análise do trabalho desenvolvido pela aluna. 

Resultado: 

Para realizar a comunicação da placa considerada como controlador com outra definida de processo, foi 

necessário fazer os jumpers conforme pode ser visto na figura 1. 

Esta montagem realiza-se uma simulação em malha fechada de tal forma que permita verificar a robustez de 

um projeto de um controlador digital quando aplicado a uma classe de sistemas lineares contínuos com 

dinâmicas que apresentam incertezas no modelo. 

Conclusão: 

A realimentação empregada no controlador PID possibilita um refinamento do tratamento do erro, que é 

relacionado às características proporcional, integral e derivativa. A robustez do controlador possibilita a 

baixa necessidade de determinação dos parâmetros do controlador, proporcionando ao controlador uma 

atuação sólida. Verifica-se também que a disponibilidade de dispositivos computacionais a preços 

acessíveis, como é o caso do microcontrolador, é um forte aliado na implementação de um sistema de 

controle. 
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MUDANÇAS TRABALHISTAS: O BRASIL DE HOJE COM REFLEXOS DA INGLATERRA DO SÉCULO XIX 

ENIC201728005 

 

SAMIRA ALMEIDA AMARAL FERREIRA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

O conceito de trabalho vai se modificando a partir do século XVII. As mudanças ocorrem tanto no cenário 

econômico como no modo de vida da sociedade. É no auge desta mudança que o operariado inglês toma 

consciência de sua exploração através de longas jornadas de trabalho, sem proteção contra a insalubridade, 

sem férias ou outros direitos. São tratados como “coisa” pelos capitalistas, estes se articulam até implantar o 

modelo fábrica, que foi o último estágio que a burguesia elabora, explorando os trabalhadores no sistema 

capitalista. Assim como na Inglaterra do século XIX, vivemos atualmente no Brasil momentos críticos, de 

desemprego e reformas trabalhistas que retiram alguns direitos já conquistados. Como afirma Bertold 

Brecht: “Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que o 

comprimem”. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para abordagem do tema baseia-se em pesquisas bibliográficas, com informações 

obtidas de livros, de modo especial nas obras “A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”, de 

Friedrich Engels e “A Formação da Classe Operária Inglesa”, de E.P. Thompson, assim como artigos 

científicos, sites especializados, jornais de circulação e blogs. Bem como a participação em seminários e 

rodas de discussões sobre o tema. 

Resultado: 

Por meio dessa pesquisa, constatamos que no Brasil de hoje, os trabalhadores estão perdendo alguns direitos 

conquistados e que só a sua organização e suas lutas poderão contribuir para mudar a economia e buscar 

uma reforma política no país.  Sabemos que o governo atual, alguns empresários e meios de comunicação 

alegam a necessidade de se fazer as reformas para sair da crise, porém não querem questionar o modelo 

econômico e muito menos abrir canais de discussão e participação efetiva dos trabalhadores e da grande 

maioria da população. Para o encaminhamento desta pesquisa, foi necessário conhecer e aprofundar a 

História da formação da classe operária inglesa, bem como as múltiplas propostas de reformas trabalhistas 

dos congressistas e do executivo, muitas marcadas por interesses próprios e não dos trabalhadores, 

sobretudo aqueles não sindicalizados e que não tem registro em carteira. 

Conclusão: 

Pela experiência acumulada ao longo da História de luta dos trabalhadores é necessário entender o contexto 

e atitudes de tais movimentos, tanto no Brasil do século XXI como na Inglaterra do séc. XIX. Os desafios 

das classes menos favorecidas sempre existiram, e o operariado, com seus esforços e lutas, podem 

conquistar melhores condições de vida para todos os trabalhadores. Não é papel do historiador realizar 

previsões sobre o futuro, porém, podemos concluir que as margens dos rios estão novamente a nos 

comprimir, e uma retomada de consciência política se faz necessária e urgente para todos os brasileiros. 
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ANÁLISE DE UM ARTIGO QUE ABORDA MISOFONIA PELO OLHAR DE ACADÊMICAS DE 

ENFERMAGEM 

ENIC201728131 

 

ADRIENE KAROLINE DOS SANTOS, DEBORAH EVELIN DE MORAES GODOY 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Análise do artigo “Misofonia: quando o som não embala mas abala.”, realizado por Bianca Bastos Cordeiro, 

Gabriela Di Filippo Souza e Carlos Maurício Cardeal Mendes, publicado na Revista de Ciências Médicas e 

Biológicas em 2016. Misofonia é caracterizada por condições de intolerância a sons comuns que induzem a 

reações negativas. As pessoas com misofonia manifestam aversão a sons específicos, tipos sons de gatilho, 

sons triviais produzidos por pessoas, animais e máquinas. Esses sons são capazes de causar pânico e raiva 

quando ouvidos por misofônicos, prejudicando desde suas tarefas cotidianas, até as relações sociais. A gama 

de estudos que colaboram para evolução de modelos teóricos sobre misofonia ainda é pequena, limitando 

também a compreensão quanto aos fenômenos e tratamento da mesma (CORDEIRO, 2016). 

Metodologia: 

O objetivo do artigo é revisar a literatura sobre essa condição, e buscar informações sobre suas implicações, 

diagnóstico e possíveis tratamentos, no ponto de vista atual. A revisão literária foi feita no mês de maio e 

agosto de 2016, em bases de dados online. Os descritores utilizados para pesquisa foram “misofonia” e 

“misphonia”, ainda não cadastrados no DeCS ou MeSH. Após as pesquisas obteve-se 30 estudos analisados 

pelo abstract, e só 13 tiveram análise detalhada. Dos artigos encontrados todos estavam redigidos na língua 

inglesa. Os artigos foram organizados em ordem cronológica, possibilitando conhecer o ponto de vista atual 

sobre o assunto. 

Resultado: 

A sensibilidade auditiva exacerbada vem sendo definida ao longo dos anos, e os termos passando por 

modificações de acordo com suas manifestações e fisiopatologia. O artigo destaca que a misofonia ainda 

não foi claramente definida, assim como sua caracterização clínica, presume-se que alguns fatores atuam 

nos sistemas límbico e autonômico gerando severidade das respostas aos sons dos tipos gatilhos. Poucos 

estudos descrevem de forma definitiva os detalhes dessa condição, tanto como sua prevalência, método 

clínico diagnóstico e tratamento. Os principais sons apontados como desagradáveis aos ouvidos são de 

mastigação, respiração, e alguns sons repetitivos. As reações são diversas, podendo apresentar desde raiva, 

até incapacidade nas atividades diárias e dificuldade nas interações sociais. O objetivo do tratamento da 

misofonia é levar o paciente a tolerar ou controlar as manifestações emocionais, criando estratégias para 

lidar com os fatores desencadeantes dessa condição. 

Conclusão: 

Essa análise possibilitou compreender melhor a Misofonia do parâmetro de vista da atualidade, a partir da 

revisão literária realizada pelo artigo. Essa condição caracterizada por causar aversão a alguns sons, gerando 

raiva e angustia. Apesar da misofonia ainda não ter todas as características bem definidas, o tratamento dela 

tem como objetivo estimular o paciente a criar meios estratégicos para fugir ou enfrentar as emoções 

negativas. Notou-se também que a gama literária sobre o tema é muito pequena, a partir disso, conclui-se 

que é necessário que se desenvolva mais pesquisas e estudos sobre Misofonia, para obter melhores 

definições, diagnóstico e tratamento. 
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ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM EDUCAÇÃO À SAÚDE: HIGIENIZAÇÃO CORRETA 

DAS MÃOS PARA CRIANÇAS 

ENIC201728165 

 

AMANDA DA SILVA SANTOS, BIANCA BARBOSA LACAZE DA CRUZ, RAFAELA RAMOS DE OLIVEIRA, 

MILLENA GODOY DE CARVALHO, ANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

É inegável a importância de lavar as mãos como medida para promover a saúde, porém, essa assertiva nem 

sempre está presente no dia-a-dia dos educadores e crianças dentro do ambiente escolar. É fundamental que 

as instituições educativas incluam esse cuidado em seu cotidiano com ás crianças para lhes proporcionar o 

conhecimento e ainda promover o hábito de estarem com as mãos sempre limpas, e assim passarem esse 

mesmo ensinamento para seus familiares, podendo diminuir o risco de infecções e prevenir de doenças. Essa 

ação teve como objetivo ensinar as crianças a forma correta de lavar as mãos utilizando a tinta guache como 

método. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência prática dos acadêmicos de Enfermagem, durante o período de Estágio 

de Políticas Públicas de Saúde I, no primeiro semestre de 2016, em uma ação de educação em saúde sobre a 

higienização correta das mãos, com as crianças de uma Creche Municipal em Taubaté, elaborado pelos 

acadêmicos e professora do Departamento de Enfermagem e Nutrição, sob solicitação da diretora da creche. 

Os participantes foram os alunos da creche de ambos os sexos de 3 a 5 anos, estes saiam de suas salas 

acompanhados dos acadêmicos e com a supervisão de suas professoras. As salas eram autorizadas a sair de 

duas em cada vez, por conter somente dois locais para se realizar a lavagem das mãos com água. Antes 

fizeram a lavagem das mãos com tinta lavável e atóxica na cor que escolhiam, faziam a lavagem como 

sabiam e depois eram orientados a lavagem correta e visualizavam a tinta em toda a mão e dedos. Após 

faziam a lavagem com água e sabonete e secavam em suas toalhas de mão. Todos eram levados de volta as 

suas salas e recebiam orientação a respeito da importância da lavagem das mãos. 

Resultado: 

Com a ação, foi possível, o acesso das crianças ás orientações de higienização adequada das mãos, afim de 

evitar doenças e a propagação de germes; visto que as mãos constituem a principal via de microrganismos. 

Foi uma oportunidade para os acadêmicos de enfermagem proverem a saúde e prevenção de doenças 

utilizando tecnologia leve, disseminando a informação e o conhecimento para os alunos. As crianças 

demonstraram o conhecimento adquirido por meio de explicação de como deveriam fazer a lavagem das 

mãos relatando que seria para não pegarem doenças que ficam na sujidade das mãos junto com os 

bichinhos. 

Conclusão: 

As crianças aprenderam e gostaram da forma lúdica que foi feita orientação. Conclui-se ainda que as 

crianças irão ensinar os pais a forma correta de se higienizar as mãos pois, quando elas brincam e se 

divertem repetem em suas casas juntamente com seus pais. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA NO PRONTO DE SOCORRO GINECOLÓGICO 

OBSTÉTRICO 

ENIC201728263 

 

BIANCA RODRIGUES SILVA, STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O Pronto Socorro Ginecológico Obstétrico (PSGO) é a porta de entrada para gestantes e mulheres com 

outros problemas ginecológicos, visando a atenção global da paciente no ato do diagnóstico de qualquer 

enfermidade, com encaminhamento para o serviço especializado com acompanhamento integral. A 

enfermeira, no objetivo de prestar uma assistência de qualidade à mulher deve respeitar a individualidade de 

cada uma, e reconhecer os pontos positivos e negativos que interferem na saúde desta, além de dar 

acolhimento necessário, apoio emocional e psicológico, além da empatia e humanização para que a 

assistência seja de qualidade e menos traumática possível para a mulher, que já está numa situação frágil e 

complicada. 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada pelas acadêmicas do 7° período do curso de 

graduação em enfermagem durante o estágio no setor PSGO.  Trata-se de um estudo descritivo realizado 

durante o período de março e abril de 2017, onde pudemos observar a atuação da enfermeira no setor e 

participar da sua rotina. 

Resultado: 

As discentes sob supervisão da enfermeira puderam realizar práticas relacionadas às ações privativas do 

enfermeiro, incluindo passagem de plantão entre as enfermeiras dos turnos noturnos e matutinos, checagem 

e conferência do carro de emergência e lacres. Posteriormente a isso era feito admissão e encaminhamento 

de pacientes para consultas de acordo com a escala de Manchester e, logo após, a paciente era conduzida à 

sala de observação ou pré-parto, onde eram realizados todos os procedimentos necessários. Também eram 

levantados os possíveis diagnósticos e ações de enfermagem. Foi possível observar durante todo o estágio, o 

quanto o acolhimento é importante e necessário para que a mulher se sinta a vontade com a equipe e, 

consequentemente, torne todo o processo de cuidar e ser cuidado mais fácil. É um setor que envolve 

paciência, compreensão e respeito pela dor e sentimento alheio, e cabe à enfermeira, juntamente com a 

equipe, promover um ambiente agradável. 

Conclusão: 

A vivência durante esse estágio no setor PSGO nos mostrou a importância do acolhimento e a criação de 

vínculo entre a paciente e profissional, isto é, mediante uma escuta sensível, na troca de informações, no 

respeito à privacidade e ao modo de ser de cada individuo. A enfermeira assume um importante papel na 

avaliação nas necessidades físicas, sócio-ecômicas, emocionais e educativas das gestantes. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: DOENÇAS OCUPACIONAIS 

ENIC201728880 

 

JOYCE MIRIELLE RODRIGUES DE AGUIAR, JHONATAN DA SILVA CORREA 

Orientador(a): JULIO GONCALVES 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo destacar a importância da QVT com foco nas doenças ocupacionais. O 

cuidado com a saúde deixou de ser uma preocupação pessoal e hoje é visto como uma questão prioritária e 

estratégica para muitas organizações. Afinal, quando a pessoa apresenta índices de adoecimento isso será 

sentido no dia a dia corporativo, pois o talento poderá ter que ser afastar durante algum tempo do seu posto 

de trabalho e, nem sempre, haverá outro colaborador para assumir as atividades do profissional que se 

ausenta para se restabelecer. 

Metodologia: 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco em QVT - 

Qualidade de Vida no Trabalho: Saúde Ocupacional. O desgaste produzido pelo trabalho no capitalismo 

moderno acarreta prejuízos e distúrbios reais para a saúde física e psicológica do trabalhador. Foi realizado 

também um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte que atua no ramo de transporte de Carga. 

Resultado: 

Verificou-se que havia muitas visitas médicas devido problemas relacionados à saúde ocupacional devido a 

ergonomia, ausência de gestão e falta de departamentalização. Foram feitas sugestões a respeito dos 

problemas levantados. Após colocar em pratica as sugestões, foi relatada uma melhora significativa no 

numero de visitas médicas, onde o numero de visitas médicas passou de 428 visitas entre os meses de 

Setembro á Dezembro de 2016 para 291 visitas entre os meses de Janeiro á Abril de 2017. 

Conclusão: 

Concluiu-se que qualidade de vida na empresa é de extrema importância. Observou-se que com um pequeno 

investimento e reorganização do ambiente de trabalho é possível evitar o afastamento de colaboradores da 

empresa, melhorando assim o desenvolvimento da empresa. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA EM UMA CRECHE SOBRE CUIDADO CORPORAL 

INFANTIL 

ENIC201728904 

 

ADRIENE KAROLINE DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA, MARIA ANGELA PETRINI, MARIA 

CECÍLIA PERERIA NAKAMITI, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RIGHI DE ABREU 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

A ação educativa envolve cuidados, aprendizagem, construção de significados e novos conhecimentos. A 

criança deve ser entendida como um ser social, que precisa se desenvolver de uma forma integral, por meio 

de relações com os outros, atividades pedagógicas, proteção e afeto (LONGHI, 2005). O objetivo dessa ação 

foi a de instruir os profissionais e os pais ou responsáveis pela criança, quanto ao cuidado corporal 

adequado às crianças e a sua importância. 

Metodologia: 

Para a ação educativa os acadêmicos iniciaram a busca de material bibliográfico sobre a higiene corporal 

das crianças e suas particularidades. Foi elaborada uma apresentação dinâmica, a qual visou proporcionar a 

interação entre os participantes: profissionais da instituição e os pais ou responsáveis da criança. A qual 

aconteceu em quatro dias do mês de junho de 2017, os quais foram estabelecidos pela diretora da creche. Os 

acadêmicos participaram de todas as etapas para a elaboração desta ação, desde a discussão com a 

coordenadora pedagógica quanto o tema a ser desenvolvido e quem seria o público alvo. No 1º dia, a ação 

foi apresentada para as educadoras, as quais fizeram alguns questionamentos e pediram para dar maior 

ênfase nos cuidados com o couro cabeludo e com as unhas. No 2º e 3° dia a ação foi para os pais ou 

responsáveis pelas crianças do berçário I e II, que se mostraram interessados e participaram fazendo 

questionamentos e tirando dúvidas sobre o tema e pediram para que uma ação sobre higiene corporal 

também fosse realizada com as crianças. No 4º dia ação foi realizada com todas as auxiliares de 

desenvolvimento infantil da instituição. 

Resultado: 

No decorrer da atividade, observamos que as atividades realizadas e a abordagem escolhida pelos 

acadêmicos, possibilitaram criar uma relação com o público alvo, os quais participaram de maneira ativa, 

interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Foi um momento em que compartilhamos conhecimentos com 

todos os grupos que abordamos, além de contribuir para nossa formação profissional, na elaboração de 

estratégias para abordar o tema, na comunicação e desenvoltura ao ministrar a palestra. 

Conclusão: 

A realização de ações educativas para a população durante a graduação foi muito importante para a nossa 

formação profissional, pois quando formados seremos responsáveis em realizar esta ação. 
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FILOSOFIA LEAN APLICADA NA REDUÇÃO DE PERDAS E DESPERDÍCIOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS 

EM SUPERMERCADOS 

ENIC201729086 

 

LARISSA GOMES SEVERINO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN, LÍDIA DOS SANTOS 

MEIRELLES FERREIRA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Somente a partir da segunda metade da década de 1960 os supermercados tornaram-se importantes no 

varejo de alimentos no Brasil, sendo que a partir do início da década seguinte passariam a comercializar a 

maior parte dos produtos adquiridos pela população brasileira, principalmente alimentos. Com o aumento da 

demanda nos supermercados, originaram-se os problemas de armazenamento, exposição de venda e, 

principalmente, de perda de alimentos. Este cenário se torna mais evidente quando se trata de cadeias 

produtivas, em que os produtos são altamente perecíveis, como é o caso das frutas e hortaliças. A 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação coloca o Brasil na lista dos dez países que mais 

desperdiçam alimentos em todo o mundo, com cerca de 41 mil toneladas de alimentos desperdiçadas 

diariamente. Tendo por princípio combater toda e qualquer forma de desperdício, a Filosofia Lean se 

classifica como elemento essencial no combate a estas perdas inaceitáveis. 

Metodologia: 

Conforme Yin, 2003, as pesquisas exploratórias, de caráter tanto casual quanto descritivo, são as abordagens 

gerais de pesquisas sociais, das quais se diferem em função dos objetivos, problemas, coleta e análise de 

dados. Visando-se a elaboração da fase inicial, mais conceitual, adotou-se a pesquisa exploratória, pois o 

objetivo nesta etapa era fazer um levantamento do material existente a respeito dos temas Lean e 

Desperdícios em Supermercados, de modo que a pesquisa pudesse realmente alicerçar os resultados 

encontrados. Tal classificação de pesquisa, também como bibliográfica, além de exploratória, encontrou 

ancoragem em CERVO & BERVIAN (1996; p.48) pois os dois afirmam que “a pesquisa exploratória realiza 

descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da 

mesma”. Em se tratando de classificação de perdas e desperdícios, de forma alinhada com a preconizada 

pela Filosofia Lean, tem-se em Chitarra & Chitarra (1990) um bom método para classificação detalhada das 

perdas, no qual são relatadas as possíveis causas, métodos, e soluções para minimização do desperdício de 

alimentos. Mapeando-se todo o trajeto logístico interno dos produtos, por meio do VSM (Value Stream 

Mapping – Mapeamento do Fluxo de Valor, ilustrado à Figura 1), tem-se que desde o excesso de 

manuseio/manipulação, ao longo de todas as etapas de transporte e embalagem, até o acúmulo inadequado 

em estoques, sejam de recebimento, intermediários ou finais, para consumo, são fatores facilmente 

identificados como favoráveis a perdas segundo a Cultura Lean, ocorrendo, sobremaneira, mais entre frutas 

e hortaliças, dada a fragilidade destes produtos. 

Resultado: 

Analisando-se os resultados obtidos, percebe-se que a maior causa das perdas de frutas e hortaliças em 

supermercados se dá pela reposição (responsável por 70% dos danos), motivada pelo “uso de embalagens 

impróprias, acondicionamentos, e manuseio grosseiros, veículos super-carregados e estradas deficientes” 

(Chitarra & Chitarra, 1990). Desta forma, a grande perda na reposição diz respeito principalmente ao fato 

dos alimentos serem expostos para venda em prateleiras que não respeitam as necessidades de cada um, 

como: temperatura, tempo de exposição, e espaço suficiente para as unidades. A segunda maior causa das 

perdas é o apodrecimento, seguida pelo murchamento. Segundo os mesmos autores mencionados acima, 

essas três causas são praticamente consequências uma das outras, pois um alimento maduro que sofra 

exposição por um longo período na prateleira, seguramente entrará em processo de senescência, para, logo 

em seguida, passar para a fase do apodrecimento ou murchamento, dada a evolução de seu metabolismo. 
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Conclusão: 

Com as ferramentas da Filosofia Lean contribuindo para identificar as causas-raízes das perdas e 

desperdícios de frutas e hortaliças nos supermercados, as soluções para tais problemas são facilmente 

encontradas também na Cultura Lean, a qual preconiza a manipulação cuidadosa de lotes menores, os fluxos 

logísticos/transportes em curtas distâncias, a aplicação das boas práticas de fabricação, do recebimento e 

armazenamento corretos e da exposição à venda, além do aproveitamento de resíduos, que seguramente 

favorecerão a diminuição do volume de hortaliças e frutas descartado pelos supermercados. 
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LIMA BARRETO: ENTRE A MILITÂNCIA E A LOUCURA 

ENIC201729797 

 

THAYZ DA SILVA CAMARGO 

Orientador(a): VERA LUCIA BATALHA DE SIQUEIRA RENDA 

 

Introdução: 

O presente resumo objetiva analisar a militância nas crônicas do livro Lima Barreto: a crônica militante 

(2016), do autor pré-modernista Lima Barreto cuja obra é permeada por denúncias raciais e sociais que, 

intencionalmente, provocam as estruturas da conservadora, elitista e excludente ordem social brasileira do 

século XIX. Este trabalho pretende também considerar os efeitos que a depressão e o alcoolismo causaram 

na vida do escritor negro e suburbano, culminando em duas internações no hospício, sendo que, na segunda 

internação, escreveu um livro confessional: Cemitério dos Vivos (1920). Inspirado pelo calor da Revolução 

Russa de 1917 e pelos ideais socialistas disseminados por Lenin e seus seguidores, Lima Barreto, por meio 

de seus romances e crônicas, lançou mão de denúncias e problematizações acerca das desigualdades sociais, 

da problemática dos camponeses sem terra, da corrupção e da péssima organização da classe política 

brasileira na República de 1900. Do outro lado: a loucura. 

Metodologia: 

A partir da leitura das crônicas presentes na coletânea Lima Barreto: a crônica militante (2016) e da análise 

bibliográfica de autores como Prado (1980), Pereira (2016), Bosi (1994) e Morais (1983), foram levantados 

dados e fatos sobre a vida e a obra de Lima Barreto cuja trajetória baseia-se na luta pela emancipação da 

gente de sua cor e contra toda e qualquer lesão ao povo brasileiro por parte dos políticos republicanos. 

Apesar de – ou por causa de – seu olhar extremamente atento às mazelas sociais, como podemos ver na 

crônica No Ajuste de Contas (2016) e em O Caso do Mendigo (2016), Lima Barreto sucumbiu à loucura, 

seguindo os mesmos passos de seu pai, que já havia sido internado após a morte da esposa, segundo Bosi 

(1994). A partir disso, nota-se que a relação do escritor com a loucura sempre foi íntima, porém mal sabia 

que não poderia escapar dela. Internado compulsoriamente pela primeira vez no Hospício Nacional por 

depressão e alcoolismo, em 1914, Lima Barreto já era consciente do que sua classe e cor causaram e 

causariam à sua vida. Internado pela segunda vez, voluntariamente, no Hospício dos Alienados, em 1919, o 

autor carioca escreveu Cemitério dos Vivos (1920), obra em que conta fatos de sua vida e de suas 

produções. 

Resultado: 

Após a análise cuidadosa de sua biografia e de suas obras de caráter militante, percebe-se que seus escritos 

oscilam na linha tênue entre o ficcional e o confessional, conforme cita Morais (1983), pois há muito de 

Lima Barreto negro e pobre nos seus personagens ficcionais. Chegam a ser autobiográficos alguns aspectos 

encontrados nas publicações e, o que mais vale a pena ressaltar, é que o escritor nunca ocultou sua posição 

política e ideológica, fazendo questão de colocá-la em pauta nas suas obras e garantindo que a classe 

dominante pudesse ler, explicitamente, seu descontentamento com a opressão e a exploração que a mesma 

cometia. Embora sua vida tenha se alternado, muitas vezes, entre a depressão, o alcoolismo e a lucidez, 

Lima Barreto cuidou de sua escrita, a qual era propositadamente descuidada, segundo Pereira (2016), e essa 

escrita também era uma forma de protesto, de mostrar seu inconformismo para com a sociedade. 

Conclusão: 

Socialista, Lima Barreto dedicou sua vida a escrever pelo povo e para o povo, indo contra a classe 

dominante. Não hesitou em lutar, por meio da literatura, para que minorias sociais fossem inseridas na 

excludente identidade cultural brasileira criada na República da Espada, ainda que todos esses combates 

custassem sua sanidade. Durante toda sua vida, ele teve de contestar contra o preconceito racial e tentativas 

de embranquecimento; teve de apoiar a luta para a distribuição igualitária de renda e para Reforma Agrária. 

Para Morais (1983), Lima Barreto nunca pôde imaginar qualquer dissociação entre arte e militância. 
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DIFERENÇA ENTRE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENIC201729884 

 

LUIZ FERNANDO DA SILVA IMEDIATO 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

A grande quantidade de resíduos sólidos gerados pela construção civil é tida como um grande problema para 

empresas do ramo e para o Estado. Notadamente, são gerados milhares de toneladas de resíduos ao ano, seja 

na construção de um prédio ou uma casa, ou na demolição, reforma e manutenção dos mesmos.  Tamanha é 

a preocupação com o tema, que em 02 de agosto de 2010, se instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos sob a Lei n° 12.305/10, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre 

as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. De pronto, no artigo 1º da 

referida Lei, pode se observar uma distinção entre a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, ponto 

este, objeto do presente trabalho. 

Metodologia: 

A problemática envolvendo os resíduos sólidos gerados no Brasil ganhou força com a promulgação de uma 

legislação específica e abrangente acerca do assunto, a Lei 12.305/2010. Definindo-se uma grande área 

dentre tantas geradoras de resíduos sólidos, o presente trabalho se propõe a analisar o assunto voltado à 

construção civil. 

Em se tratando de um tema recente, a gestão dos resíduos sólidos gerados e o gerenciamento dos mesmos 

ainda se confundem, pela proximidade das palavras utilizadas, porém interpretadas de maneira incorreta. De 

acordo com Lei 12.305/2010, em seu artigo 3°, inciso XI, a gestão de resíduos sólidos define-se como um 

“conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável;” e, no inciso X, define-se o gerenciamento dos resíduos sólidos como um 

“conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei.” 

Seguindo a definição da Lei, o autor André Nagalli define a gestão como “um processo amplo composto por 

políticas públicas, leis e regulamentos que balizam e direcionam a atuação dos agentes do setor.” Quanto ao 

gerenciamento, o mesmo autor o define como aquele que “se ocupa das atividades operacionais cotidianas e 

do trato direto com os resíduos. Com isso, o gerenciamento aborda as ações desenvolvidas por 

empreendedores e construtores no sentido de antever, controlar e gerir a manipulação dos resíduos de suas 

obras.” Em suma, a diferenciação entre gestão e o gerenciamento se faz de extrema relevância. 

Resultado: 

Aos interessados no tema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos da construção, o discernimento 

entre a gestão e o gerenciamento proporciona um trabalho mais bem detalhado e aprofundado, 

possibilitando oferecer as empresas, de forma objetiva e conclusiva, serviços adequados de acordo com a 

atividade desenvolvida pela mesma. A diferenciação entre a gestão e o gerenciamento permite ao 

gestor/agente, no que tange a gestão, o levantamento e o enquadramento da empresa cliente de acordo com a 

legislação a ela pertinente, bem como, ao que tange ao gerenciamento, oferecendo também, os serviços de 

gerenciamento dos resíduos por ela gerado, ofertando como resultado, o correto seguir das normas 

brasileiras, prevenindo contra notificações, multas e outros constrangimentos, inclusive financeiros, por 

parte do Poder Público. 
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Conclusão: 

A gestão dos resíduos sólidos baseia-se na análise às normas brasileiras, especialmente à Lei 12.305/2010, 

que instituiu as diretrizes a serem seguidas pelos entes públicos e particulares. Com a gestão, podem-se 

determinar quais as condutas a serem seguidas pela empresa cliente, relativo ao resíduo sólidos por ela 

gerado. Já o gerenciamento, consiste no trato direto dos resíduos sólidos, ou seja, na análise de cada resíduo 

gerado, identificando sua classificação, seus agentes e componentes, incluindo, o estudo de viabilidade de 

reciclagem para serem reutilizados como agregados. 

Apesar da diferenciação necessária, não há como se trabalhar com os dois de forma independente. 
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ALFORRIA PARA A DOR: O SUICÍDIO DE ESCRAVOS EM TAUBATÉ SÉCULO XIX 

ENIC201730161 

 

CAMILA DA SILVA FONSECA DOS SANTOS, ISABELA GATTI FERNANDES DA SILVA, THAIS BARBOSA DOS 

SANTOS 

Orientador(a): MARIA FÁTIMA DE MELO TOLEDO 

 

Introdução: 

Na segunda década do século XIX, o Brasil e, especificamente, o Vale do Paraíba, viviam o início da 

economia cafeeira. O Vale possuía os fatores de produção necessários para o desenvolvimento desta 

atividade, como terra, capital e a dinâmica política favorável, isto é, a relação entre fazendeiros locais e o 

Estado. A mão de obra utilizada para a produção cafeeira era escrava e, entre 1811 e 1820, 19.000 escravos 

entraram no Brasil, com destino às fazendas de café. A rotina violenta vivida pelos escravos, composta por 

excesso de trabalho, maus tratos, humilhações, levou ao suicídio milhares de escravos. Esta pesquisa tem 

por objetivo levantar e analisar os casos de suicídio de escravos ocorridos em Taubaté nas últimas décadas 

do Império a partir de Processos Crimes e Jornais da época, buscando esclarecer os motivos que levavam os 

escravos a pôr fim às suas vidas e os meios por eles utilizados. 

Metodologia: 

A metodologia adotada neste trabalho é a pesquisa histórica com fontes primárias (processos crimes), 

depositadas junto ao Arquivo Histórico Municipal Dr Felix Guisard Filho, relacionadas ao suicídio de 

escravos. O período histórico analisado concentrou-se entre os anos de 1858 a 1879, período em que, 

conforme as pesquisas, aumenta gradativamente o número de suicídios na Província de São Paulo, a medida 

que se aproxima das décadas de 1870 e 1880, consideradas de crise do Império. As informações extraídas 

desta documentação foram cotejadas com a bibliografia especifica sobre o tema (Oliveira (2008), Alencastro 

(2001), Ferreira (2004) e Karach (2001)). E com outros corpus documentais, como Atas da Câmara 

Municipal de Taubaté. O método empregado na pesquisa foi o fichamento e a catalogação dos motivos e 

meios pelos quais os escravos cometiam o suicídio, a fim de facilitar a consulta e análise sistemática dos 

dados. Foram analisados quatro processos crimes de escravos e um artigo do jornal “Diário de São Paulo” 

noticiando o suicídio de um escravo, documentos estes que foram cruzados com a bibliografia, permitindo 

enxergar o suicídio cativo como forma de protesto ou de fuga da situação de cativeiro. 

Resultado: 

A análise das ocorrências de suicídio de escravos encontradas na documentação demonstra que o suicídio 

foi utilizado como o último recurso dos escravos que, anteriormente, haviam tentado a fuga e, sendo 

capturados e devolvidos a sua antiga condição, não aceitavam ter a liberdade extraída novamente. 

Analisamos o suicídio como consequência do sentimento de nostalgia conhecido como banzo e, neste 

trabalho, não encontramos nenhuma relação. Os meios encontrados para o suicídio foram principalmente, o 

enforcamento e o uso de armas brancas. A pesquisa mostrou também que muitos casos caracterizados como 

suicídio podiam encobrir o assassinato e maus tratos a esses escravos pois, quando um escravo em fuga era 

capturado, era cruelmente castigado. A morte por tais ferimentos é uma possibilidade, uma vez que o 

suicídio se trata de uma morte, muitas vezes, sem testemunhas, tornando-se um artifício fácil para encobrir o 

crime cometido pelos senhores de escravos. 

Conclusão: 

A pesquisa sobre o suicídio de cativos na cidade de Taubaté na segunda metade do século XIX expressa a 

violência inerente à escravidão. O suicídio dos cativos provocava a ira dos senhores de escravos, pois isso 

acarretava em grande prejuízo financeiro para ele, que perdia o dinheiro investido e era obrigado a adquirir 

um novo escravo. Os atos suicidas são manifestações extremas cujas pesquisas, localmente, precisam ser 

aprofundadas para tornar ainda mais explicito o caráter coercivo, violento e desumano da escravidão. 
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ANÁLISE DA POLÍTICA DE MARKETING EM ALAVANCAR UM MERCADO INTERNACIONAL, 

CAFETERIA PRÊMIO JUAN VALDEZ 

ENIC201730352 

 

RENAN LOPES DA SILVA, GIULIANO DIAS GARCIA 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Nos últimos anos o mundo passou por uma grande expansão comercial, após o fim da guerra fria e a 

abertura de mercado de diversos países nos anos 90, o comércio internacional ficou cada vez mais 

recorrente entre as nações. Num mercado globalizado e extremamente concorrido é fundamental uma boa 

estratégia de negócio para diferenciar-se dos concorrentes e não perder espaço devido ao grande número de 

empresas concorrendo pelo mesmo mercado. A entrada de uma marca ao mercado internacional depende de 

alguns fatores que devem ser observados e seguidos, um deles é a parceria internacional, outro a contratação 

de profissionais e gestores de marketing internacional para verificar e garantir que os locais de instalação 

das lojas sejam atrativos e possa fazer sucesso na venda do produto, conhecer seus clientes e os seus gostos 

culturais, para que possa atender as exigências dos clientes, levando sempre um produto de qualidade. 

Metodologia: 

A metodologia adotada baseia-se por intermédio de pesquisas acadêmicas, buscando referências 

bibliográficas de natureza exploratória, afim de capturar dados qualitativos ,que evidenciasse a estratégia da 

empresa com o foco na entrada e permanência do mercado internacional, conhecendo os métodos de 

conquistas e estratégias adotadas para a internacionalização da cafeteria Juan Valdez, aonde ganhou mérito e 

credibilidade internacional 

Resultado: 

Os resultados obtidos buscaram demonstrar que a exportação do café Colombiano e a venda de seus 

produtos para grandes mercados e clientes, depende não só da promoção do produto no estrangeiro, mas da 

qualidade e credibilidade trazida ao longo de anos levando toda a cultura cafeeira e sua história ao seus 

clientes, destacando a sua tradição do cultivo até o cliente final 

Conclusão: 

Conclui-se com este projeto que a exploração da venda de produtos e exportação de café Colombiano por 

parte da Juan Valdez, se da em base de tradição histórica, adaptando uma logomarca e valorizando seu 

produto, sendo este reconhecido pelo mundo mesmo antes de existir, vale considerar que para uma 

internacionalização ocorra devem-se atentar as exigências dos mercados de destino,buscando agregar fontes 

de conhecimento para que o consumidor atente-se ao produto que está sendo consumido em suas cafeterias. 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO BIOGÁS 

ENIC201730485 

 

LARISSA KARINA VAZ DE DEUS, MIKAELA CARNEIRO SILVA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

A quantidade de dejetos (esterco) produzidos por animais bovinos, suínos e equinos é quase sempre 

descartada na terra sem tratamento. A busca por fontes renováveis surge como alternativa para reverter, 

controlar e mitigar os problemas causados pelos gases do efeito estufa (GEE). A geração e o aproveitamento 

do biogás a partir desses resíduos se mostra como uma alternativa interessante, pois permite o 

aproveitamento do biogás gerado nas propriedades rurais como fonte de energia térmica e elétrica, 

reduzindo os custos provenientes da demanda energética nestas propriedades. Dentro deste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi abordar as vantagens dos biodigestores na redução dos impactos ambientais e na 

produção de energia. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada teve como base pesquisas relativas ao aproveitamento do esterco animal para 

produção de biogás através de biodigestores, baseada em referências bibliográficas de artigos, livros e 

manuais disponibilizados na internet. A pesquisa foi iniciada com o levantamento da possibilidade de 

produção de energia através de dejetos animais. Quando comprovada, iniciou-se a busca de artigos com o 

mesmo interesse para a verificação de dados. Assim, pode-se observar e analisar a situação dos pecuaristas e 

agricultores com o descarte dos dejetos animais e o aproveitamento do mesmo. Posteriormente, será feito 

um diagnóstico ambiental e estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação do biodigestor em 

uma propriedade rural no município de Cunha/SP. 

Resultado: 

Após a pesquisa foi possível observar que grande parte dos pecuaristas lançam os dejetos animais sem 

nenhum tratamento prévio, causando contaminação ambiental. Verificou-se também que, existem poucas 

linhas de financiamento para a construção de biodigestores nas propriedades rurais, essa falta de incentivo e 

conscientização dos proprietários vem causando sérios danos ambientais. Com o estudo, observou-se a 

possibilidade de os dejetos serem destinados a um biodigestor, transformando o biogás liberado durante o 

processo em fonte de energia. A grande quantidade de esterco, que seria um problema por conta do risco de 

contaminação da água, pode se tornar uma solução ambiental e uma fonte de energia renovável para os 

pecuaristas. 

Conclusão: 

Conclui-se que a biodigestão, em virtude de seus produtos (biogás e biofertilizante), oferece soluções aos 

produtores, relacionados a problemas como o déficit no fornecimento de energia elétrica e a do solo. Os 

ganhos ambientais são incontestáveis, diminuindo consideravelmente a emissão de gases geradores do efeito 

estufa e poluição dos recursos naturais. No entanto, o grande custo para a implantação de estufas e 

biodigestores também são fatores que influenciam no uso renovável do esterco. 
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O ÓRFÃO – A JORNADA DE WOODY: UM ESTUDO CLÍNICO A PARTIR DO PSICODIAGNÓSTICO 

INTERVENTIVO 

ENIC201730637 
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Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. No 

âmbito infantil, se propõe a compreender determinado fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou 

responsáveis (ANCONA-LOPES, 2013). Utilizam-se procedimentos de entrevista inicial com os pais, 

anamnese, testes psicológicos, observação lúdica, técnicas expressivas plásticas e corporais. Segundo o 

Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma linguagem própria e são fontes inesgotáveis de 

conteúdos, que podem ser objetivados por meio das expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Esses 

conteúdos preenchem os arquétipos que são elementos vazios e formais em si, às quais os fenômenos 

psíquicos tendem a se moldar, são imagens primordiais, armazenadas no inconsciente coletivo com a 

possibilidade de vir a ser. Entre os arquétipos, o do órfão é o que representa o abandono, a solidão e o vazio. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, M. tinha 5 anos de idade. Morava com sua mãe, sua irmã de 3 anos, sua avó 

materna e um tio de 11 anos. A mãe trouxe a queixa de comportamento agressivo em casa e na escola, fato 

que se agravou após sua separação conjugal,  ocorrida seis meses antes do início do atendimento. Segundo o 

relato da mãe, o pai do cliente não concordou com a gravidez e a induziu a tomar medicamentos abortivos. 

Depois de um período de uma relação muito conturbada e traições, a mãe pediu o divórcio e o pai pediu o 

teste de DNA, o qual comprovou que o filho não era dele. A partir de então, M. não recebeu mais visitas do 

‘pai’. Os atendimentos foram realizados semanalmente, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do 

Estado de São Paulo. Totalizaram-se 13 sessões, no período de março a junho de 2017. Foi utilizado estudo 

de caso a partir de dados obtidos por meio de relatório clínico. No primeiro atendimento estabeleceu-se o 

contrato terapêutico com a mãe de M. e colhida a queixa inicial. Na segunda e terceira sessões, realizou-se a 

anamnese com a mãe de M. Na quarta, quinta e sexta sessões, realizou-se sessão livre com observação 

lúdica com escolha livre de brinquedos por M. Na sétima sessão foi realizada atividade de colagem.  O 

restante das sessões foi livre. Na décima segunda sessão realizou-se a devolutiva com M. e, na décima 

terceira, devolutiva com a mãe de M. 

Resultado: 

Verificou-se uma organização de energia psíquica voltada para a agressividade. Esta pode estar relacionada 

ao sentimento de abandono sofrido, principalmente, pela ausência abrupta e inesperada da figura paterna. 

Em virtude disso, o cliente pode estar constelando o arquétipo do Órfão. Este arquétipo, que existe dentro de 

cada um de nós, é ativado por todas as experiências nas quais o indivíduo se sente abandonado, traído, 

maltratado, negligenciado ou desiludido. Durante todo o processo de psicodiagnóstico, o cliente trouxe para 

o setting terapêutico o boneco Woody, personagem órfão do filme Toy Story, podendo este evidenciar um 

símbolo do seu dinamismo psíquico, uma tentativa inconsciente de resgate e de saída da situação 

conflituosa. O cliente sempre optou por brincar com quebra-cabeças que montava com muita rapidez 

quantos houvesse percebendo-se a necessidade de estruturação do psiquismo. 

Conclusão: 

Acredita-se que o cliente esteja constelando o arquétipo do Órfão ao trazer para o setting terapêutico o 

boneco Woody, como necessidade inconsciente de ser acolhido. O percurso da jornada de superação do 

sentimento de abandono emocional constitui-se num ato heroico quando realizado, resultando num resgate 

da alma ferida. 
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MEDIÇÕES DE RAIOS GAMA DE INTERFACE AR / TERRA E MEDIÇÕES DE NÊUTRONS NA REGIÃO 

ANOMALIA ATLÂNTICA SUL. 
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RAFAEL AUGUSTO GOMES, RODRIGO REZENDE FERNANDES DE CARVALHO 

Orientador(a): INACIO MALMONGE MARTIN 

 

Introdução: 

A radiação ionizante é principalmente resultado do gás radônio, a radiação telúrica do solo e a radiação cósmica 

primária e secundária produzida na interface do nível do solo e da baixa atmosfera. No entanto, é difícil separar 

ao longo do tempo a intensidade da radiação ionizante de cada componente, à medida que as energias se 

sobrepõem. A radiação telúrica é constituída por produtos de decaimento de 238U, 235U, 40K, e 232Th que é 

constante em cada região específica. A radiação cósmica primária que consiste principalmente em protons 

galácticos e extragalácticos de alta energia e aqueles que vêm do Sol, na qual interagem com a atmosfera da 

Terra, produz o EAS (Extensive Air Showers). Estas radiações causam problemas de saúde para a tripulação e os 

passageiros da aviação civil e militar. No entanto, esse componente contribui menos para a concentração de 

radiação na superfície da Terra. 

Metodologia: 

Para monitorar a radiação gama em um intervalo entre 200 keV a 10,0 MeV, utilizou-se um detector de sistema 

portátil composto de um cintilador de iodeto de sódio ativado com Thallium NaI (Tl). Este cristal de 3” x 3” 

polegadas (diâmetro e altura) colocado em um cilindro fino de alumínio e acoplado com um PM 

(fotomultiplicador) com circuito de energia de fonte estabelecido em 1500 VDC e com sistema de aquisição de 

dados fornecido pela empresa (Aware Electronics- Inc., EUA). O detector de monitoração de neutrons consiste 

em dois tubos idênticos de contadores proporcionais He-3 com fonte de alimentação de 1700 VDC. O 

equipamento foi previamente calibrado no laboratório ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) utilizando 

fontes radioativas Cs-137, Sr-90 e Po-210 em termos de energia de fótons e partículas emitidas: 1,17 MeV, 0,90 

MeV e 5,4 MeV respectivamente. A intensidade da precipitação em (mm) foi medida com um pluviômetro 

(basculante / balde) e uma aquisição de dados desenvolvida no ITA de acordo com as recomendações 

internacionais. A aquisição de dados em termos de radiação ionizante e intensidade da precipitação foi realizada 

utilizando um intervalo de tempo de 1 minuto entre cada medida. Esse detalhe contribui para verificar possíveis 

correlações entre a variação da intensidade da chuva e a radiação ionizante local. O conjunto de dispositivos foi 

instalado em uma sala a 25 metros de altura do solo. O detector de chuva é colocado no lado de fora da sala com 

cabos de interface elétrica e eletrônica conectados em computadores e registrador de dados dentro da sala. A 

torre é fechada, com temperatura ambiente controlada de 20 graus Celsius. A mesma torre foi empregada para 

observar relâmpagos na região desde os anos 2000 até agora. 

Resultado: 

No mês de abril entre os dias 16 e 25, o clima na região era muito seco e quente. Este comportamento da 

atmosfera local é mostrado no gráfico de radiação gama medido no mesmo período, ilustrado no gráfico 1.O 

equilíbrio termodinâmico local foi interrompido com a chegada abrupta de uma frente fria no dia 04/25, 

resultando em uma queda na intensidade da radiação. Nos primeiros dias de maio de 2016, um pequeno período 

de chuva é destacado, aumentando a intensidade da radiação gama medida no mesmo período. Foram registradas 

as contagens de nêutrons por minuto. Durante cerca de 6 dias, as chuvas foram apresentadas durante 1000 a 8000 

minutos. O aumento de chuvas faz crescer a intensidade de nêutron na região. 

Conclusão: 

As medidas mostram a variação de radiação gama e a relação de nêutrons com intensidades na região no mesmo 

período de medição. O monitoramento da radiação de nêutrons e gama foram capazes de mostrar essas variações 

no período liquido. Verificou-se que nêutrons até 10,0 MeV são mais sensíveis às precipitações na região. 

Radiação gama está correlacionada com a intensidade das chuvas, durante o período de secagem mostram-se 24 

horas. Este comportamento é devido a exalação de gás radônio na região, durante o decaimento produzem raios 

gama e partículas alfa na interface solo/atmosfera, cujo responsáveis por produzir nêutrons perto do solo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM DIANTE DA ASSISTÊNCIA 

INDIVIDUALIZADA E HUMANIZADA 
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DEBORAH EVELIN DE MORAES GODOY, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI, JAQUELINE TEIXEIRA 

FRANCO 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

A Enfermagem sempre foi vista como profissão destinada à assistência ao próximo, sendo embasada em 

conhecimento teórico e prático. Durante a formação dos acadêmicos de Enfermagem na graduação, tem-se 

abordado a Humanização como um ponto importante no cuidado individual ao paciente, além das atividades 

gerenciais e administrativas inerentes da profissão, os alunos devem compreender a importância de prestar 

uma assistência humanizada aos clientes¹. O enfoque para a definição de Humanização é o ser humano; 

assim, humanização pode ser entendida como a assistência que prioriza o cuidado de qualidade, a 

integridade, o respeito aos direitos e a cultura do cliente, e relação-interpessoal entre profissional-usuário2. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que tem como objetivo relatar a experiência 

vivenciada pelas acadêmicas de graduação em Enfermagem do 7° período, ao acompanhar o profissional 

Enfermeiro na atuação profissional de assistência individualizada e humanizada, em uma unidade de 

internação, em um hospital geral, no mês de maio de 2017. 

Resultado: 

A experiência aconteceu em uma clínica, quando as acadêmicas presenciaram a assistência da enfermeira 

diante de um quadro de desistência da continuidade do tratamento pelo cliente. Assim, a enfermeira 

colocou-se na responsabilidade de orientar e salientar porque era importante passar por esse momento de 

internação hospitalar. A profissional dialogou atenciosamente, conseguindo a compreensão da necessidade 

de continuar o tratamento e da permanência na clínica para que houvesse sucesso na recuperação. Diante 

disso, as acadêmicas entenderam a importância da humanização no atendimento, em ouvir, sanar as dúvidas 

que os clientes venham apresentar, e também, a possibilidade de criar a relação interpessoal profissional-

paciente.   

Conclusão: 

Ao presenciar a orientação da enfermeira, sua empatia no atendimento e atenção, pudemos compreender de 

forma mais clara como a relação interpessoal entre profissional-usuário é importante na assistência 

individual. O que tambem permitiu relacionar a teoria com a prática, gerando conhecimento e experiência 

profissional. 
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PROJETO DE UM PAINEL FOTOVOLTAICO IMPLANTADO EM UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

ENIC201730818 
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Orientador(a): SEIDE DA CUNHA FILHO 

 

Introdução: 

Cada vez mais se torna necessária à geração de energia renovável com baixo impacto ambiental, a energia 

solar se mostra uma ótima opção para suprir essa demanda. Por esse motivo e pelo fato de algumas áreas 

rurais no Brasil ainda não terem acesso à rede de energia, foi desenvolvido um projeto pensando em 

sustentabilidade, tecnologia e praticidade, onde um módulo de células fotovoltaicas é utilizado para 

alimentar um sistema de irrigação. Outra vantagem do projeto é a grande incidência de raios presentes no 

campo, sendo assim possível obter uma maior eficiência na geração de energia solar, podendo até possível 

gerar a energia necessária para o sistema e ainda entregar energia de volta a rede. 

Metodologia: 

Para que o projeto fosse elaborado foi necessária além da análise do material didático a análise de pesquisas 

já realizadas, do acervo de livros da biblioteca da universidade e a orientação de um profissional da área, 

assim com o conhecimento agregado foi possível realizar os cálculos e definições de funcionamento do 

projeto, que teve seus dados baseados em uma fazenda situada em Pindamonhangaba. 

Resultado: 

O memorial técnico descritivo é obtido através dos cálculos que assim determinam o painel solar, as 

características do inversor e da bomba e a altura e a força da caixa d’água, através do volume de água e do 

período desejado, por exemplo. 

Conclusão: 

O uso da energia fotovoltaica para bombeamento d’água é importante devido ao fato da maioria da 

população rural viver em ensolaradas regiões tropicais ou subtropicais, sendo assim uma boa alternativa ao 

método. 
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CONTROLE DE VIBRAÇÃO EM HELICÓPTEROS: EFICIÊNCIA NA SEGURANÇA DE VOO 
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Introdução: 

Atualmente, no campo tecnológico, as aplicações de vibrações na engenharia são de grande importância, 

sendo um grande desafio para os fabricantes de helicópteros. O desbalanceamento das pás do helicóptero 

resulta em vibrações de baixa frequência, estas precisam ser controladas para melhorar a eficiência da 

tripulação, proporcionar uma operação com segurança, fornecer conforto aos passageiros, garantir 

confiabilidade dos equipamentos eletrônicos e mecânicos e minimizar a fadiga do rotor e da fuselagem da 

aeronave. De fato nada está parado na natureza. A maioria das atividades humanas envolve alguma forma de 

vibração. Na engenharia, projetos de máquinas, fundações, estruturas, motores, turbinas, sistemas de 

controle, e outros, exigem que questões relacionadas a vibrações sejam levadas em conta. 

Metodologia: 

Sendo o maior bem o ser humano num sistema máquina-homem, torna-se de suma importância o 

entendimento sobre o que pode causar no homem as vibrações. O corpo humano é um sistema 

extremamente complexo. Quando estudado como um sistema mecânico, contém um grande número de 

‘elementos’ lineares e não lineares com propriedades mecânicas diferentes de pessoa para pessoa. Os efeitos 

da vibração no homem dependem, entre outros aspectos, das frequências que compõem a vibração. As 

baixas frequências são as mais prejudiciais – de 1 até 80-100 Hertz (Hz). Nessas faixas de frequências 

ocorre a ressonância das partes do corpo humano, este considerado como um sistema mecânico completo. A 

ressonância é um fenômeno conhecido pelo fato de sempre que uma frequência natural de vibração de uma 

máquina ou estrutura coincide com a frequência da força externa atuante, levando a grandes deformações e 

falhas mecânicas. Nos helicópteros também podem ocorrer esse fenômeno físico que dependendo do 

amortecimento existente, produz oscilações divergentes e pode causar o colapso da estrutura da aeronave. 

Para se controlar a vibração num helicóptero é preciso seguir um processo de medição encontrado no 

Manual de Manutenção da Aeronave. O helicóptero utilizado para a medição do nível de vibração desse 

trabalho é um Airbus AS 550 A2, da Aviação do Exército, uma aeronave leve e polivalente. A análise de 

vibração foi feita no pátio da Aviação do Exército situado na cidade de Taubaté-SP, o equipamento utilizado 

foi o Aces Model 2020 Probalancer Analyser e acelerômetros da Aces Systems model 991D-1. A 

rastreabilidade dos aparelhos envolvidos na medição de vibração foi conferida. A partir dos resultados 

obtidos, foi utilizado um método geométrico, por meio de vetores, para o balanceamento do rotor de cauda, 

eixo curto e rotor principal, cuja finalidade é manter a aeronave dentro do nível de vibração especificado 

pelo fabricante. 

Resultado: 

Ao terminar a manutenção, foram analisados os resultados da medição (RM) que é expresso pela equação: 

RM = (RB ± IM) unidade, onde RB é o resultado base e IM é a incerteza de medição que foi devidamente 

calculada. 

Então os resultados finais da manutenção foram: 

•Rotor de Cauda: RM = (0,17 ± 0,02) IPS para o regime intermediário e RM = (0,20 ± 0,02) IPS para o 

regime nominal. 

•Eixo Curto: RM = (0,40 ± 0,02) IPS 

•Rotor Principal: RM = (0,08 ± 0,02) IPS no solo; RM = (0,12 ± 0,02) IPS no pairado; RM = (0,10 ± 0,02) 

IPS no voo em PMC; e RM = (0,12 ± 0,02) IPS na curva de 45 °. 

Tendo por fim todos os resultados dentro da tolerância especificada pelo fabricante, finaliza-se a 

manutenção de medição e correção da vibração com êxito. 
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Conclusão: 

A vibração é um fator constante para quem opera com máquinas que possuem vários componentes rotativos, 

o helicóptero, os pilotos e mecânicos são os que mais sofrem com esse fenômeno físico. Geralmente a 

vibração não é boa. Ela causa desgaste excessivo de peças, fraturas, alívio de apertos, deficiente 

funcionamento de relés, fraturas de soldas em equipamentos eletrônicos, ruído e incomodidade. 

Conclui-se, então, que a análise de vibrações é uma ferramenta poderosa no auxílio à prevenção de falhas, 

diminuindo o custo de manutenção, prolongando a vida útil de um helicóptero e preservando o bem maior 

que é o fator humano. 
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DIMENSIONAMENTO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS - ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE E ATENDIMENTO 
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Orientador(a): CARLOS EVANY PINTO 
 

Introdução: 

Compreende-se como tubulação o conjunto de tubos e seus acessórios, empregados no transporte de fluidos, 

em sua maioria trabalhando em condições de condutos forçados. 

O presente estudo tem como objetivo a análise da flexibilidade de uma tubulação de transporte de vapor, 

operando em condições severas, em uma unidade de processo, de tal modo que as tensões presentes em seus 

componentes sejam menores que o especificado como admissível, perante a norma ASME B31.3. 

A escolha desse tema se justifica pela contribuição do desenvolvimento do estudo de tubulações industriais, 

nos aspectos de análise de tensões internas, dilatação térmica, flexibilidade, atendimento às normas vigentes 

e dimensionamento eficaz e eficiente, resguardando a segurança de todos envolvidos direta e indiretamente 

com as tubulações projetadas, e visando o melhor custo x benefício do projeto. 

Metodologia: 

Para a análise foi utilizado o software CAESAR II 7.0, desenvolvido pela empresa COADE. Neste 

programa tem-se embutido dentro de seu ambiente de trabalho a análise estrutural com ferramentas 

dedicadas ao cálculo de tubulações, sendo realizado com uma análise matricial de pórticos espaciais. Esse 

programa segue integralmente os critérios apresentados pela norma, apresentando as propriedades de vários 

materiais, e com uma parte gráfica visual de fácil interpretação. 

Esse programa é indicado para o projeto de tubulações industriais pela PETROBRAS, dando assim uma 

tendência de utilização no mercado. 

O fluido a ser analisado é vapor em alta temperatura, sendo que este não sofre variações excessivas de 

pressão e tem sua densidade baixa; não havendo a necessidade de se utilizar um software CFD 

(Computational Fluid Dynamics) que aborda esse tipo de análise. 

Foi considerada uma tubulação conectada a um forno de reaquecimento de tarugos que irá ser laminado 

posteriormente. O fluido do processo é vapor de ar em alta temperatura, que sai do forno passando pela 

tubulação por conexão em bocais. O forno já apresenta um deslocamento inicial nos bocais devido sua alta 

temperatura, sendo necessário considerar tal fato por causar grandes esforços à tubulação. Nesta 

modelagem, buscou-se analisar: 

•Tensões em tubulações: 

-Tensões primárias 

-Tensões secundárias 

•Tensões admissíveis; 

•Suportes de tubulação; 

•Vão entre suportes de tubulação; 

•Espessura da parede; 

•Deslocamento; 

•Análise de flexibilidade. 

Resultado: 

Foi realizada a modificação de traçado, utilizando um loop “U” conforme mostrado na Figura 1, de modo a 

reduzir as tensões até os valores inferiores aos admissíveis da norma ASME B31.3, com atenção aos bocais 

pois tem menor resistência e sofrem deslocamento pela expansão dos componentes e esforços da dilatação 

da tubulação. Foram analisados também os esforços próximos ao bocal, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 1. 

Observa-se na Tabela 1 que os esforços do bocal da bomba reduziram, melhorando o impacto da 

flexibilidade na outra extremidade. O loop adiciona flexibilidade na direção Z, como observado na redução 

do momento tangencial. 
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Conclusão: 

Conclui-se que o traçado da tubulação tem resultados diretos com a flexibilidade da tubulação, e após a 

flexibilização do sistema por meio de loops e mudança de direção, pode-se dizer que a tubulação atende os 

requisitos da norma ASME B31.3. Utilizando-se a técnica apresentada as tensões apresentaram valores 

satisfatórios a norma e nenhum suporte foi submetido a valores excessivos, garantindo-se sua integridade 

estrutural. 

A análise mostra o quão fundamental deve ser o processo de seleção dos materiais e procedimentos, e que 

deve-se seguir as normas vigentes e obrigatórias tais como as normas ASME B31.3, PETROBRAS N-57/N-

1673, API 610, entre outras. 
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INDICADORES DE MEDIÇÃO DE EFICIÊNCIA DENTRO DE EMPRESAS VISANDO AUMENTO DE 
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Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

O Mercado globalizado ao qual estamos vivendo recentemente tem sido bem diferente de tudo que a 

sociedade como um todo já viveu. Com a facilidade cada vez mais eminente de se comprar tudo de outros 

países, e principalmente com a briga cada dia mais acirrado na relação custo x beneficio, conseguir fazer seu 

produto se destacar na hora da escolha do consumidor tem se tornado muito difícil. Por isso, o tema 

escolhido para a pesquisa é de uma técnica que quando bem aplicada consegue promover melhorias tanto 

nas opção quanto na manutenção de processos, essa técnica é conhecida como TPM (Total Productive 

Maintenance).Quando aplicada, a TPM utliza de um sistema de feedback que desenvolve uma média para a 

avaliação do sistema, a essa ferramenta, damos o nome de OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Metodologia: 

Este trabalho teve como início uma pesquisa bibliográfica afim de poder entender e identificar o indicador 

de eficiência global do equipamento (OEE). Onde são discutidos a disponibilidade que avalia a manutenção, 

sendo observado o tempo de máquina que a produção tem para ser feita a sua produtividade e com 

qualidade, sendo esses três indicadores após ser realizada a coleta de dados podemos obter a eficiência do 

processo. Essa pesquisa foi realizada com consultas em livros, artigos e revistas que explicam 

detalhadamente a ferramenta. Podemos observar que hoje a indústria fabril aplica constantemente e com 

eficiência a ferramenta pesquisada para melhor controle e eficiência do seu ambiente fabril afim de reduzir 

as variáveis que causam perdas de produção e para aumento de seus lucros. 

Resultado: 

Pode se observar que os resultados obtidos após a aplicação deste indicador de eficiência global do 

equipamento (OEE) que é de total importância para um ambiente fabril, obtendo retorno satisfatório e 

propicia a oportunidade dos membros envolvidos realizarem analises conclusivas para a medição do seu 

processo e tomar as devidas ações para melhoria em seu ambiente fabril, os resultados obtidos após a 

análise deste indicador indica qual o ponto do seu processo deverá ser analisada e tomada as ações para a 

melhoria da eficiência deste processo. 

Conclusão: 

Podemos concluir que a ferramenta de medição da eficiência global do equipamento (OEE) se aplicada de 

forma correta e os membros da equipe abastecer este indicador de forma correta, mantendo sempre 

informações corretas e precisas, informando desde pequenas paradas no equipamento como também paradas 

consideradas grandes, proporcionam aos gestores uma tomada de decisão precisa e eficiente, atacando de 

forma correta os pontos falhos do seu processo, aumento sua produtividade, disponibilidade e qualidade 

tornando sua empresa competitiva no atual mercado. 
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INTERFERÊNCIA DE ENTOMOFAUNA NA FECUNDAÇÃO CRUZADA DE AMEIXAS (PRUNUS 

DOMESTICA E PRUNUS SALICINA) 

ENIC201731090 

 

WALTHER NABOR PELOGGIA DE MACEDO, LUCIANO RODRIGUES COELHO, ELISANDRA MARIA ALBANO 

RIVA, VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

A ameixeira “Reubennel” está entre as plantas frutíferas que exigem a polinização cruzada para a sua 

satisfatória produção. Ela pode ocorrer na própria planta, com a transferência dos grãos de pólen da antera 

de uma flor para o estigma de outra flor da mesma planta ou entre plantas da mesma ou de diferentes de 

espécie. Nesse processo de polinização (fator de produção fundamental na condução de diversas culturas 

agrícolas em todo o mundo) envolvendo duas plantas diferentes com intervenções de agentes polinizadores, 

os insetos são de fundamental importância para a produção. A polinização cruzada é, portanto, uma 

importante interação entre insetos e plantas e na ausência dela, os custos de produção se tornam elevados 

porque exige a intervenção do homem no processo. 

Metodologia: 

O presente trabalho foi desenvolvido no ano de 2016 com o cultivo de ameixas “Reubennel” e "Irati", 

implantado há 4 anos no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté-SP, numa área de 

1300m². Com objetivo de acompanhar a presença e a flutuação de insetos polinizadores na área, duas 

armadilhas Mc Phail com polpa de ameixa (preparadas com frutas coletadas, limpas e congeladas na safra 

anterior, na proporção de 1 parte de água para 1 parte de polpa) foram espalhadas pelo pomar durante o 

período da pesquisa (de 13/06/2016 até 16/09/2016) com intenção de capturar e posteriormente identificar, 

os polinizadores da cultura. Essas armadilhas foram vistoriadas semanalmente, para a coleta dos insetos e, 

em seguida, eram devolvidas ao pomar com uma nova polpa. Em laboratório, os espécimes oriundos das 

armadilhas eram, delicadamente, lavados e fixados com alfinetes entomológicos (quando possível), 

catalogados e etiquetados conforme a data e o horário da coleta. A frequência absoluta dos insetos coletados 

foi registrada para posterior análise. 

Resultado: 

Os dados obtidos nas condições deste experimento, evidenciaram a ordem Diptera representando 92% do 

polinizadores totais, Coleoptera 2%, Neuroptera 1%, Lepidoptera 3%, Blattodea e Hemiptera também 

estiveram presentes, mas seus números foram tão diminutos que não atingiram 1%. Os Hymenoptera 

representaram somente 2% dos insetos coletados e destes, apenas 28% eram da espécie Apis melífera. A 

pequena presença de abelhas pode ter ocorrido devido às floradas concomitantes a das ameixeiras e que as 

espécies de plantas em floração “concorrentes” com as ameixeiras eram muito mais atrativas para as 

abelhas. Isso resultou no desvio, quase que por completo, das Apis mellifera. Floradas de nabiças (Raphanus 

raphanistrum), palmeiras imperiais (Roystonea oleracea) e morangas (Cucumis maxima) estavam ocorrendo 

todas ao mesmo tempo, o que causou enorme interferência na visitação desses insetos no pomar. 

Conclusão: 

Os resultados obtidos revelaram presença predominante da Ordem Díptera, seguidas por Lepidoptera, 

Coleoptera e Hymenoptera. Se por um lado a grande freqüência de Díptera pode ser explicada pela 

deterioração da polpa utilizada como atrativo nas armadilhas, a ausência inesperada dos Hymenoptera, 

especialmente de Apidae, pode estar relacionada às floradas concomitantes de outras espécies vegetais. 
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RELAÇÕES PÚBLICAS E EVENTOS RELIGIOSOS - PESQUISA COM JOVENS DA DIOCESE DE TAUBATÉ 

SOBRE INTERESSE POR FESTIVAIS MUSICAIS CATÓLICOS 

ENIC201731156 

 

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): ANDREIA GOMES GUIMARÃES ARAGÃO 

 

Introdução: 

A religião católica no Brasil, antes marcada por sua forte ligação com o público adulto e idoso, encontrou 

atualmente uma forma de alcançar também o público jovem. Eventos como a Jornada Mundial da Juventude 

ocorrida no Rio de Janeiro em 2013, atraíram uma grande quantidade de jovens e os levou a serem mais 

participativos na igreja e na sociedade. Com o passar dos anos, o público jovem tem buscado cada vez mais 

se interagir nas questões culturais e religiosas. 

A partir deste ponto de vista, pensa-se em planejar um evento religioso estratégico sob a perspectiva de 

Relações Públicas, especificamente, um festival musical católico na cidade de Taubaté, a fim de levar ao 

público jovem da cidade e das cidades vizinhas, uma oportunidade de entretenimento que permita se 

sentirem mais protagonistas da Igreja e da sociedade. Um evento jovem, feito por jovens e para jovens. 

Metodologia: 

Foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, sendo a pesquisa quantitativa o método escolhido para ouvir as 

preferências do público selecionado. A pesquisa teve em sua forma de coleta de dados um questionário 

estruturado composto por questões fechadas, de múltipla escolha, dicotômicas e de gradação de opinião. As 

entrevistas foram individuais feitas por meio da plataforma online: Google forms no período entre 24 de 

julho e 8 de agosto. A pesquisa ouviu grupos e movimentos da cidade de Taubaté e região que pertencem ao 

setor juventude da diocese de Taubaté. 

Diante das informações levantadas e das análises foi definido um diagnóstico que possibilitará a produção 

do Planejamento do evento contemplando todas as suas etapas. 

Resultado: 

A pesquisa que ouviu 306 pessoas distribuídas entre as cidades de Taubaté, Tremembé, Caçapava, 

Pindamonhangaba, Natividade da Serra e Campos do Jordão, permitiu constatar que o evento pensado tem 

grande aceitação por parte do público. Os resultados mostram que os jovens buscam um evento que lhes 

proporcione uma interatividade maior com a igreja e com outros jovens. Foi possível ouvir suas preferência 

e suas sugestões para o evento, além de suas expectativas sobre a possibilidade de um evento na região. 

Com base na coleta de dados da pesquisa, é possível constatar a viabilidade de um festival musical católico 

na cidade de Taubaté. 

Conclusão: 

É possível concluir, portanto, que um evento religioso de pequeno/médio porte na cidade possibilitaria aos 

jovens que pertencem à comunidade religiosa católica da cidade de Taubaté uma atuação mais dinâmica 

dentro da instituição, bem como ter a capacidade de se tornar uma nova forma de entretenimento para o 

público jovem cristão da cidade. 
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PROJETO DE RODA EM POLÍMERO PLA PARA AERONAVE RÁDIO CONTROLADA 

ENIC201731228 

 

MARIANA MARTINS DUQUE, GUILHERME BOTICCHIO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

A partir dos requisitos de projeto para a aeronave 2017 da equipe de aerodesign Aerotau, buscou-se uma 

alternativa eficiente para o trem de pouso principal da aeronave. Neste projeto, o objetivo foi encontrar um 

tipo de roda para o trem de pouso que fosse leve e de baixo custo. Para atender aos requisitos, foi projetado 

um modelo de roda que teve sua resistência analisada pelo método de elementos finitos. 

Metodologia: 

Foi considerada a altura da asa da aeronave em relação ao solo, sabendo que o trem de pouso seria 

posicionado na longarina, com uma distância de 500mm entre as duas rodas. Definiu-se que, de acordo com 

os requisitos, o ideal seria projetar a roda que seria utilizada. Visando o aproveitamento da impressora 3D, 

avaliou-se a utilização do polímero PLA como material para a roda. O desenho da roda (Figura 1) foi feito 

com CATIA® Version 5.21. Com o dimensionamento apropriado, seguindo as exigências do projeto, a roda 

foi analisada em elementos finitos pelo Femap with NX Nastran. A análise por elementos finitos permitiria 

avaliar se o material apresentava a resistência aos esforços solicitados nesta aplicação. Considerando que o 

trem de pouso é a estrutura que sofre maior solicitação mecânica na aeronave, foi necessário utilizar um 

coeficiente de segurança elevado para o seu componente mais crítico. A análise consistiu em avaliar a 

resistência da roda na situação mais crítica possível, garantindo a eficiência do projeto. A força de 

sustentação máxima obtida foi de 381N, aplicando coeficiente de segurança de 1,57, a carga simulada foi de 

600N em cada roda. Avaliou-se a deformação máxima assim como a análise de falha pelo critério de tensão 

de Von Mises. 

Resultado: 

A deformação máxima total apresentada pela roda foi de 0,12 milímetros (Figura 2), sendo que 0,0335mm 

no eixo transversal, 0,0286mm no eixo vertical e 0,0748mm no eixo longitudinal.  A análise de Von Mises 

demonstrou uma tensão máxima de 9,35 MPa concentrada no centro da peça, onde seria a fixação, e tensão 

mínima de 0,0000372MPa distribuída pela peça. 

Conclusão: 

Considerando a massa total de 13 gramas, pode-se concluir que a roda projetada em PLA atende aos 

requisitos de projeto. Contudo, fez-se necessário a implantação de um oring para melhorar a aderência na 

pista, reduzir o impacto na estrutura e evitar trincas. 
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COMUNICAÇÃO ENTRE ENFERMEIRO E IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM 

ENIC201731289 

 

BRUNA LETÍCIA RAMOS DA SILVA CARNEIRO DOS SANTOS, THAYNARA DE CÁSSIA SOUZA LIMA 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

A comunicação é um meio de troca de informações, podendo ser verbal com o uso de palavras escritas ou 

faladas, ou não verbais, valendo-se de comportamento visual, expressões faciais e postura corporal. Essa 

técnica tem como objetivo promover uma confiança entre enfermeiro/paciente, gerando uma alteração 

comportamental no cliente. Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da comunicação entre o 

profissional enfermeiro e o paciente. 

Metodologia: 

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

período de Estágio de Saúde do Adulto e do Idoso I, no primeiro semestre de 2017, onde tiveram a 

oportunidade de utilizar a comunicação terapêutica entre enfermeiro e paciente estudada na disciplina de 

Saúde Mental I. Este estágio foi realizado em uma instituição de longa permanência (ILP) no interior de São 

Paulo.  Com embasamento técnico para coleta da história clínica do idoso e atrelado a comunicação 

terapêutica criou-se um ambiente facilitador para a execução do processo de enfermagem voltado ao idoso. 

As informações, como: dados básicos de vida; experiência na instituição; e a opinião sobre a importância 

das visitas que ocorrem nesta ILP durante toda semana. O método utilizado para proporcionar uma maior 

aproximação entre os pacientes/acadêmicos e pacientes/pacientes, foi a música. Utilizou-se músicas que 

representavam épocas vividas pelos pacientes, onde as acadêmicas cantavam e os convidavam à fazerem 

parte da roda de música, esta forma de abordagem trouxe harmonia e a aproximação objetivada pelas 

acadêmicas, fato que facilitou a abordagem para realizar o processo de enfermagem. 

Resultado: 

Após se proporcionar este ambiente, a mudança comportamental foi rapidamente perceptível. Os pacientes 

demonstraram uma satisfação individual e interpessoal. Esta experiência foi extremamente relevante para 

construir a confiança necessária para uma relação proficiente entre acadêmico/paciente e conseguir colocar 

em prática todo conhecimento adquirido em sala de aula. Com isso pôde-se incentivar o autocuidado destes 

idosos perante a sua visão de saúde. 

Conclusão: 

Ao fim deste estágio, pode-se perceber todos os benefícios trazidos para o paciente e reconhecer a 

importância da comunicação para o cuidar do Enfermeiro. 
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OTIMIZAÇÃO DO LAYOUT DE MONTAGEM DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM BASE NOS 

PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA LEAN 

ENIC201731508 

 

ANGELA RODRIGUES LIMA, BRUNA COUTO COSTA, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Atualmente as empresas vivem uma crise econômica no Brasil, de concorrência acirrada e batalha por 

preços competitivos. As organizações estão, cada vez mais, buscando utilizar os conceitos e técnicas de 

Produção Enxuta (Lean Manufacturing). A Filosofia Lean é um modelo de gestão que visa identificar e 

desenvolver as atividades que agregam valor aos clientes, o que eles estão realmente dispostos a pagar, e 

eliminar os desperdícios. Neste conceito, a meta das empresas é produzir somente quando necessário, 

controlando a qualidade do produto e do prazo de entrega. São abordados nesse estudo a otimização de 

layout, a definição de um fluxo eficiente e seguro e o estudo de tempos e métodos. Com a implementação da 

Lean Manufacturing obtiveram-se resultados como a melhor utilização e organização dos espaços 

disponíveis, eliminação de desperdícios, balanceamento das atividades produtivas, melhores condições de 

trabalho, melhor controle da qualidade, redução da movimentação de pessoas, materiais e equipamentos. 

Metodologia: 

Pesquisa se define como um procedimento desenvolvido por meio de um processo, desde a formulação do 

problema até a exposição dos resultados, com o objetivo de obter respostas para os problemas propostos 

(GIL, 2008). Segundo Gil (2008), a pesquisa pode ser básica, quando seu objetivo é apenas gerar novos 

conhecimentos sem aplicação na prática, ou quando visa gerar conhecimentos para serem aplicados na 

prática. Em relação às formas de abordagens a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, buscando maior familiaridade com o problema, descritiva, 

descrevendo as características de determinada população ou fenômeno ou explicativa quando o objetivo é 

identificar os fatores determinantes ou contribuintes para a ocorrência de determinados fenômenos (SOUZA 

et al., 2013).Quanto aos procedimentos técnicos, Souza et al. (2013) afirma que a pesquisa pode ser: 

bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, estudo de campo, estudo de caso ou pesquisa-

ação. Conforme apresentado acima, o presente trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada, 

qualitativa, exploratória, bibliográfica e de estudo de caso único, visando estudar na prática um problema 

especifico, buscando eliminar ou reduzir impactos por meio da aplicação de uma metodologia. A pesquisa 

bibliográfica permitiu um aprofundamento teórico maior no que concerne às estratégias utilizadas para se 

definir um bom layout e a gestão dos processos compreendidos neste e escolheu-se o estudo de caso como 

abordagem metodológica para a concretização deste trabalho por ser um método bastante utilizado na 

engenharia de produção, possibilitando ao pesquisador investigar um dado fenômeno dentro de um contexto 

real. Este tipo de investigação, segundo Miguel (2012, p. 132), “permite uma análise aprofundada de um ou 

mais objetos de análise (casos) ”, o que “conduz à possibilidade de desenvolverem-se novas teorias e de 

aumentar o entendimento sobre eventos reais e contemporâneos”. 

Resultado: 

Dentre os resultados obtidos neste trabalho, comparando-se as Figuras 1 e 2, destacam-se o aumento de 32% 

na capacidade técnica de produção do produto estudado, como também o aumento de 100% da flexibilidade 

de produção, com a implementação de mais uma linha de montagem, um melhor aproveitamento da área 

produtiva com a eliminação da área de materiais preparados e de estoque intermediário, para ser utilizada 

para atividades que agregam valor, redução de 10% da movimentação de material para abastecimento, 

aumentando a velocidade de setup e reduzindo a quantidade de materiais parados na linha. Com isso, os 

fluxos não se misturam, gerando um maior controle da qualidade e redução de 10% da área utilizada, 

mesmo com o acréscimo de uma linha de montagem. 
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Conclusão: 

Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que a execução do trabalho foi satisfatória, resultando no  

alcance  dos  objetivos gerais  e específicos  explicitados no mesmo. Foi realizada a aplicação dos conceitos 

e ferramentas Lean, abordados na revisão bibliográfica, na elaboração da proposta de layout para a empresa 

estudada e, com a implementação pela organização, resultou em aumento de produtividade de 32% do 

produto montado, na racionalização da área ocupada e no aprimoramento das atividades que agregam valor, 

o que resultou na diminuição do fluxo desnecessário de pessoas e materiais ao longo do processo. 
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A PEDAGOGIA TECNICISTA À LUZ DA TEORIA CRÍTICO-REPRODUTIVISTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM 

BOURDIEU E EM ALTHUSSER NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

ENIC201731670 

 

TAMIRES SILVA PINHEIRO 

Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA 

 

Introdução: 

A educação tecnicista e a teoria crítico-reprodutivista foram tendências pedagógicas situadas durante o 

regime militar na história do Brasil. No entanto, com o fim da ditadura, a matriz tecnicista continuou 

durante os anos 90, influenciando ainda a Lei de Diretrizes e Bases, de 2001. A pedagogia tecnicista 

pautava-se nos princípios de racionalidade instrumental, da eficiência com o máximo de produtividade, 

destaque para utilização dos recursos tecnológicos, sendo professores e estudantes termos secundários. Esta 

matriz também foi levada para a universidade, entretanto, o resultado mostrou-se inesperado. Formados por 

professores de influência europeia, os estudantes passaram a criticar o modelo de educação vigente e dar 

origem à tendência crítico-reprodutivista. Essas teorias inspiraram reflexões acerca das contradições 

existentes na sociedade brasileira como denuncias de que a política vigente utilizava da educação para 

reforçar a ideologia dominante e reproduzir o modelo social. 

Metodologia: 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica referente aos autores Bourdieu, Passeron e 

Althusser, segundo o ponto de vista abordado por Saviani, em que a educação está relacionada com a 

sociedade, e segundo a teoria crítico-reprodutivista, a educação reproduz a sociedade. Segundo Bourdieu, os 

objetivos da educação estão interligados aos da sociedade, que por sua vez, estão subordinados a macro 

política e economia, não possuindo a educação a autonomia para o equilíbrio das forças e das condições de 

produção material. Sendo, portanto, uma ilusão esta perspectiva. A educação estaria condicionada à 

sociedade, tendo a função de reproduzir as desigualdades sociais, por meio do aparato cultural que 

reforçaria a violência material pela simbólica. A neutralidade é a base aparente do sistema de educação que 

reforça a desigualdade social pela violência simbólica.Assim, a teoria do sistema de ensino enquanto 

violência simbólica diz que: “Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, 

acrescenta sua própria força, isto é propriamente simbólica, a essas relações de força”. (Bourdieu, P. & 

Passeron, 1975, p. 19) No mesmo sentido, Althusser afirma ser a escola o aparelho ideológico do Estado, 

tendo por função inculcar a ideologia dominante para reproduzir os meios de produção. “É através de alguns 

saberes práticos envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande 

parte reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de 

explorados com exploradores e de exploradores com explorados”. (Althusser, s.d, p. 66) 

Resultado: 

Com este trabalho foram obtidos os seguintes resultados: se por um lado, a educação tecnicista continuava a 

ser predominante na ditadura militar, por outro, uma nova tendência, nascida na reflexão da pós-graduação, 

dava suporte teórico e denunciava a utilização da educação como forma de persuasão aos interesses 

dominantes. Outro mérito da tendência crítico-reprodutivista foi às reflexões e teorias críticas sobre a 

política da educação brasileira que resultaram em dissertações de mestrado e teses de doutorado. “A visão 

crítico-reprodutivista desempenhou, pois, um papel importante na década de 1970. Suas análises 

constituíram-se em armas teóricas utilizadas para fustigar a política educacional do regime militar, que era 

uma política de ajustamento da escola utilizada como instrumento de controle da sociedade visando a 

perpetuar as relações de dominação vigentes. Aquelas teorias foram assimiladas com essa finalidade de 

caráter prático-político”. (Saviane, 2011, p. 397) 
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Conclusão: 

É concluído que a educação tecnicista corresponde aos interesses político-econômicos do governo 

brasileiro, segundo os objetivos de ordem e progresso, uma sociedade dócil e com mão-de-obra para o 

crescimento econômico. Não é necessário pensar, mas apenas operacionalizar, preencher relatórios. Com a 

criação da pós-graduação nasce também à tendência crítico-reprodutivista, a qual mostra insatisfação com a 

estrutura tecnicista e denuncia a utilização da educação como instrumento de controle do Estado militar 

sobre a Sociedade civil.  Sua importância é fornecer teoria para a crítica das contradições da realidade 

brasileira no período do regime militar. 
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DMAIC PARA REDUÇÃO DE CUSTOS EM UMA INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 

ENIC201731774 

 

LUCAS TADEU ALVES, LUIZ RODRIGO ALVES FERREIRA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Seis Sigma é muito mais do que apenas um planejamento para reduzir gastos ou meros cálculos estatísticos. 

Trata-se de uma metodologia que almeja não somente a maximização dos êxitos conseguidos pelas 

empresas, mas também a continuidade do sucesso, cujo foco está no cliente e no produto. É muito 

conhecida no ramo da Qualidade, visto que busca implementar uma melhoria contínua para os processos em 

busca de 3,4 defeitos ou falhas a cada um milhão de oportunidades. A ferramenta utilizada por tal 

metodologia é conhecida como DMAIC e será alvo de estudo para o presente estudo de caso. 

Metodologia: 

Para a execução do trabalho foi utilizada a metodologia do Seis Sigma, cuja ferramenta aplicada foi a 

DMAIC, que tem sua fundamentação na diminuição das variações apresentadas pelo processo, a fim de 

elevar seu nível de qualidade e confiabilidade. Neste estudo de caso a quebra de ferramentas da usinagem 

foi definida como o problema a ser tratado. Dados foram obtidos com a finalidade de poder analisar melhor 

a situação pela ótica financeira e, então, pôde-se ter uma visão mais clara de qual era a real situação a ser 

enfrentada. A partir disso, por meio de brainstorns associados com métodos de análises, como o diagrama 

espinha de peixe e o diagrama de Pareto, encontraram-se as possíveis causas críticas que tornaram a quebra 

de ferramenta alvo de custos elevados. Em seguida, colocaram-se em prática medidas necessárias para 

combater tais causas com o controle por meio de supervisões e aplicações de planos de ação com datas 

estipuladas como prazo de realização de atividades programadas. Após um período de implementada a 

melhoria, realizaram-se novas medições processuais para poder comparar os novos dados com os obtidos 

quando o problema ainda não tinha solução para poder expor a eficiência da ferramenta DMAIC. 

Resultado: 

Como resultado dos esforços para a redução dos custos envolvidos na quebra de ferramentas de usinagem 

por meio do emprego da ferramenta DMAIC, obteve-se uma economia de R$ 48.648,09 comparando os 

dados obtidos antes e após sua aplicação. 

Conclusão: 

Após a exposição por meio de dados concretos da redução de despesas proporcionada pela aplicação da 

metodologia Seis Sigma e sua ferramenta DMAIC, conclui-se que é uma metodologia de extrema 

importância para a qualidade, produtividade e rentabilidade de uma empresa. 
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RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL, OBESIDADE E POSSIVEL EFEITO TERAPÊUTICO DO 

USO DE PROBIÓTICOS. 
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Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

Introdução: 

Segundo a FAO, OMS (1) “Probióticos são microrganismos vivos que quando consumidos em quantidades 

adequadas como parte dos alimentos conferem benefícios à saúde do hospedeiro. “ Há segurança no uso de 

probióticos principalmente quando correlacionados aos microrganismos lactobacilos e bifidobacterias. O 

equilíbrio no microbioma está diretamente relacionado a saúde e o seu desequilíbrio relacionado a disbiose 

o que gera problemas de saúde no trato gastrointestinal e extraintestinais, como a obesidade.(2) 

A obesidade é um problema de saúde pública e seu crescimento tem sido continuo, há evidências que a 

microbiota intestinal está envolvida no controle de peso corporal, homeostase de energia e inflamação 

desempenhando um papel importante na fisiopatologia da obesidade. Assim o uso de probióticos associados 

a esse quadro contribuem para mudanças na composição da microbiota intestinal, manutenção do peso 

corporal, controle da ingestão de alimentos e armazenamento de gordura.(3) 

Metodologia: 

Para a realização da presente revisão da literatura foram feitos levantamentos na base de periódicos 

nacionais e internacionais, sendo eles Scielo e Pubmed para a busca de artigos. Foram selecionados artigos 

mais recentes que correlacionassem o a microbiota intestinal e a obesidade e possível efeito terapêutico do 

uso de probióticos. 

Resultado: 

A microbiota intestinal é composta por trilhões de bactérias que pertencem predominantemente ao filo 

Firmicutes e Bacteroidetes. Elas estão envolvidas na disbiose microbiana e desenvolvimento da 

obesidade.(3,4) 

Estudos demonstraram que camundongos obesos aumentaram sua concentração de Firmicutes e diminuiram 

a de Bacteroidetes, corroborando com a teoria de que certas composições de microbiota intestinal extraem 

mais energia do alimento do que outras.(5) 

Uma proporção mais alta de Firmicutes / Bacteroidetes é considerada um bom biomarcador para a 

obesidade e distúrbios metabólicos.(3,5) 

A ingestão dietética pode moldar a composição da microbiota, o equilíbrio dos macronutrientes têm um 

impacto profundo na microbiota intestinal.(3) A suplementação com probióticos como terapia complementar 

a intervenção dietética reduziu a adiposidade e o risco cardiovascular de forma mais efetiva do que 

isoladamente, considerando a influência do estresse oxidativo e inflamatório na gênese da obesidade e que 

estudos com uso de probióticos em humanos demonstraram potencial antioxidante e anti-inflamatório.(2) 

Conclusão: 

Há evidências que comprovem que existe relação entre a composição da microbiota intestinal e a obesidade. 

Várias espécies de bactérias (probióticos) prometem oferecer efeitos benéficos na fisiopatologia da 

obesidade em animais, como Bifidobactérias, Lactobacillus paracasei entre outros. Considerando que o 

intestino se comporta como órgão endócrino, e há necessidade de manter uma população 

predominantemente de bactérias benéficas (simbiose) para mantê-lo saudável e que na obesidade 

predomina-se uma disbiose, pode-se concluir que o uso de probióticos é benéfico. Porém são necessários 

mais estudos sobre os efeitos terapêuticos do uso de probióticos na obesidade humana, já que sua gênese é 

complexa. 
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Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O Toque Terapêutico é uma técnica terapêutica vibracional, desenvolvida em meados dos anos 70 pela 

Enfermeira Dolores Krieger e complementada por Dora Kunz que descreve a imposição das mãos, 

instrumento da “aplicação” do toque. O universo é tido como uma força vital que se mantém em contado 

direto com o homem trocando e recebendo energia simultaneamente, trata-se de energia eletromagnética, 

sentida como campo energético, sendo este quem transmite as sensações que podem ter uma interpretação 

positiva ou negativa, e é usando a imposição das mãos sobre quem está recebendo a técnica que se 

desenvolve esta leitura. Atualmente as técnicas terapêuticas energéticas e vibracionais estão sendo cada vez 

mais adotadas pelos profissionais de saúde, complementando os tratamentos convencionais. O objetivo 

deste relato é descrever a vivência e experiência das acadêmicas do curso de enfermagem após participar do 

curso de Toque Terapêutico. 

Metodologia: 

É um estudo descritivo qualitativo sobre a experiência e vivência de participar do curso de Toque 

Terapêutico das Acadêmicas de Enfermagem do sexto período. Ministrado por uma professora do 

Departamento de Enfermagem de uma Universidade do interior Paulista através de aula presencial, usando 

método expositivo e prático respectivamente. Trata-se de um Curso opcional da graduação de enfermagem, 

onde participaram alunos do quinto e sétimo período. As aulas foram apresentadas com o auxílio de uma 

apostila contendo todos os princípios teóricos e técnicos ministrados no curso. 

Resultado: 

Durante o curso de Toque Terapêutico aprendemos o conceito teórico que o envolve, os seus princípios e 

ensinamentos. Todo o universo possui campos energéticos que se misturam e interagem constantemente. A 

partir do estudo deste campo e os problemas que podem ocorrer através de suas alterações, que se 

desenvolveu a técnica do Toque Terapêutico através da imposição das mãos, instrumentos da leitura que 

identifica oscilações de temperatura e o fluxo energético (ou bloqueio) dos chákaras. Outras técnicas 

também trabalhadas ao longo do curso foram as de meditação e concentração, conhecimentos esses 

necessários aos alunos para que fossem desenvolvidas a interpretação dos resultados. A interação entre os 

alunos foi de suma importância para a troca de experiência de alguns que já conheciam a técnica e outros 

que tiveram o contato pela primeira vez, junto as pessoas que se dispuseram a receber o Toque para 

conclusão do curso. 

Conclusão: 

O curso nos deixa uma grande lição; na atualidade onde se busca tanto a humanidade em relação ao 

cuidado, princípio este da Enfermagem, que se torna tão distante devido ao foco do cuidado da 

patologia/física, esquecendo que a saúde humana não se limita apenas ao físico, mas também no contexto 

biopsicossocial. As Terapias Complementares podem por vezes evitar que a patologia se instale ou auxilia 

no tratamento convencional ajudando ou minimizando sintomas. 
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O EQUILÍBRIO CORPORAL EM CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE DOWN APÓS 
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Introdução: 

A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do 21, foi descrita pela primeira vez pelo médico 

Langdow Down, como uma síndrome da regressão humana. Essa síndrome tem 47 pares de cromossomos 

em suas células. 

Estudos mostram a importância de um programa de estimulação em crianças com síndrome de Down, para 

melhor desenvolvimento motor. Sendo assim, a equoterapia é um recurso terapêutico onde o cavalo é o 

agente promotor da reabilitação. Os movimentos dos passos do cavalo transmitem uma série de oscilações 

tridimensionais, proporcionando aos praticantes estímulos multisensoriais, trabalhando todo o 

desenvolvimento neuropsicomotor. 

O objetivo do presente estudo foi analisar se a equoterapia é eficaz no equilíbrio corporal em crianças 

portadoras da síndrome de down. 

Metodologia: 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, tendo como base artigos científicos pesquisados em 

banco de dados como Pubmed, Scielo, Medline, LILACS e Periodicos da Capes. 

Os artigos selecionados para o presente estudo foram do ano de 2007 a 2013, no idioma português. 

O critério utilizado seria que os artigos fossem relacionados às crianças com síndrome de Down, 

equoterapia e equilíbrio. 

Resultado: 

Foram encontrados 13 artigos, no entanto, 10 foram excluídos , dentre eles, 5 se tratava de trabalhos de 

conclusão de curso, 3 por utilizarem terapias diferentes e 2 por não abranger o equilíbrio corporal. 

Assim restando, foram incluídos 3 artigos para o presente estudo. 

Conclusão: 

Após a realização desse estudo, conclui-se que a equoterapia é um tratamento que contribui para melhora do 

equilíbrio em crianças portadoras de síndrome de Down, além de ser um recurso lúdico e recreativo. 
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Introdução: 

Culicídeos são insetos pertencentes à Ordem Díptera, popularmente conhecidos como pernilongos e 

mosquitos. Na forma adulta, as fêmeas consomem sangue, para promover a maturação de seus ovos e 

quando infectadas, em função do processo de hematofagia, podem inocular por meio de sua saliva uma série 

de patógenos causadores de doenças. 

Atualmente Aedes aegypti é considerado o culicídeo de maior importância vetorial no Brasil, sendo 

responsável pela transmissão de importantes arboviroses, dentre elas: Dengue, Zika vírus e Febre 

Chikungunya. Na forma imatura os culícideos se desenvolvem em corpos d’água naturais e artificiais, sendo 

assim, a instauração de epidemias acaba sendo facilitada pela elevada variedade de criadouros. 

A vigilância entomológica é considerada a ferramenta metodológica mais importante para a prevenção e 

controle de doenças transmitidas por insetos, sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar o 

monitoramento de formas imaturas de culicídeos em área urbana do município de Taubaté, São Paulo. 

Metodologia: 

O estudo foi realizado no Campus do Bom Conselho (Universidade de Taubaté) durante os meses de Março 

de 2016 a Junho de 2017. Para monitorar a população de imaturos, foram instaladas 16 armadilhas controle 

em pontos estratégicos previamente determinados. As armadilhas foram confeccionadas em garrafas pet, 

com capacidade para armazenar 250ml de água, com coloração escura e instaladas em locais sombreados, a 

1,5m do chão. Semanalmente todas as armadilhas foram visitadas para troca de água e/ou retirada dos 

imaturos. As armadilhas foram coletadas e transportadas até o Laboratório de Parasitologia da Universidade 

de Taubaté, onde foi determinado o número de ovos, larvas e/ou pupas presentes. Os ovos foram contados 

com auxílio de microscópio estereoscópico e as larvas e/ou pupas sacrificadas em álcool 70%. Para 

identificação desses imaturos foi utilizada Chave de Identificação de Culicídeos de Área Urbana da 

Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), para tanto, os mesmos foram preparados em glicerina 

e dispostos em lâminas de vidro; a leitura ocorreu com auxílio de microscópio óptico com aumentos de 10x 

e 40x. 

Resultado: 

Durante o processo de estudo a temperatura apresentou variação entre 19ºC e 29ºC com média de 22,6ºC e 

umidade com variação entre 8% a 86% e média de 53,8%, e foram coletados, em períodos distintos, 479 

imaturos, sendo, 413 ovos (Março/Abril/Maio) e 66 larvas (Maio/Junho). Dos ovos achados apenas 148 

eclodiram em larvas, identificadas como Aedes aegypti. Quanto ao número de larvas capturadas, todas 

também correspondiam a espécie A. aegypti. 

Conclusão: 

Frente aos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que é necessário intensificar a monitorização e 

reforçar medidas de controle das formas imaturas de culicídeos, mais especificamente a espécie Aedes 

aegypti, haja visa a elevada densidade populacional observada no presente trabalho, bem como o fato deste 

ser considerado o culicídeo de maior importância vetorial no Brasil. 
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Introdução: 

A Agricultura é uma das mais antigas profissões do planeta. Foi ela uma das responsáveis por acabar com o 

nomadismo e favorecer, assim, a produção de alimentos em maior quantidade e melhor qualidade. O Brasil 

é um dos países com maiores referências no setor primário: possui excelentes tecnologias, líder em 

produção de grãos (que a cada ano bate um novo recorde) e responsável pela produção de alimento de 

muitas casas ao redor do mundo. A Agricultura Familiar, foco deste trabalho, é o modo de produção dos 

alimentos consumidos, sobretudo, pelos brasileiros. Segundo a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), de cada dez trabalhadores do campo, sete são de agricultura familiar no Brasil. Com o 

objetivo de então valorizar a Agricultura Familiar, o presente trabalho buscou fazer um estudo de caso no 

município de Caraguatatuba, buscando valorizar os produtores locais e, a partir disso, agregar valores ao 

turismo local. 

Metodologia: 

Para atingir os objetivos deste trabalho, fez-se um levantamento bibliográfico, em especial, nos arquivos do 

projeto LUPA da secretaria de Agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo dos anos de 2017 e 

2008.  Com base neste levantamento fez-se uma inferência do quanto uma cidade litorânea poderia explorar, 

além do seu potencial turístico como atividade econômica, afinal o município já possui 195 UPAs. 

Resultado: 

As produções no município de Caraguatatuba já são bem significativas, o que não inviabilizaria, entretanto, 

um maior investimento, principalmente em assistência técnica aos produtores, tendo em vista que somente 

7,2% das propriedades a utilizam (incluindo iniciativas privadas). Outros dados, também, coletados do 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo - LUPA, trazem 

informações importantíssimas, com destaque para a produção de banana (16,92%), berinjela (9,74%), 

mandioca (6,15%), pimentão (3,07%), pepino (3,07%), jiló (3,58%), além de espécies de gramíneas para 

pastagem (67,17%) e a bovinocultura (de corte e leite) (31,79%). 

Conclusão: 

Com as informações apresentadas, fica claro notar a significância da Agricultura Familiar: é ela quem 

sustenta e garante emprego para milhões de brasileiros que, além de sustentar inúmeras famílias, zela e 

cuida dos recursos naturais. O município de Caraguatatuba só teria a ganhar com investimentos neste setor, 

pois em havendo maior circulação e dependência do capital do próprio caraguatatubense, a produção e a 

qualidade dos produtos (já que sua origem é conhecida) poderão, até mesmo, aumentar, sem deixar de lado 

os aspectos sócioeconômicos, tais como: a geração de emprego em diferentes setores e a conservação da 

cultura. 
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Introdução: 

Enfatizar a história de vida do aluno no ambiente Escolar pode trazer benefícios para o desenvolvimento 

pedagógico, assim como no processo de desenvolvimento desse indivíduo para sua vida familiar e social. A 

arteterapia é baseada no principio de que o processo criativo, envolvido na atividade artística, é terapêutico 

e benéfico para a qualidade de vida humana, considerando que através da criação e reflexão sobre a 

consciência de si mesmo e dos outros, podem lidar melhor com os sintomas de conflitos e experiências 

traumáticas (AATA, 2008, s/p). 

Assim, a atividade proposta neste estágio tem com o objetivo de conhecer a realidade e as necessidades 

apresentadas pelo grupo e permitir a vazão de conteúdos latentes, que se materializavam através das 

atividades propostas, conhecendo significados e símbolos, possibilitando ao indivíduo uma releitura de sua 

realidade, e consequentemente uma provável adaptação positiva de seu contexto de vida. 

Metodologia: 

Foi realizado um relato de experiência do estágio obrigatório de Psicologia da Educação, em 11 encontros, 

semanalmente, de abril a junho de 2017. Foram realizadas observações informais, conhecendo a realidade 

escolar, participando nas reuniões semanais dos professores e o Clube Juvenil organizado pelos alunos. 

Após conhecer a demanda e suas necessidades foi realizado o encontro com os alunos na faixa etária de 14 a 

17. Formou-se o grupo de Arteterapia. A partir da necessidade dos alunos, observados através das 

atividades, se iniciou o trabalho com o Clube Juvenil. O Clube Juvenil ocorria todas as quartas-feiras, no 

qual os alunos promoviam grupos como: jornal, música, dança, debate e futebol, a fim de desenvolverem 

sua individualidade. 

Resultado: 

A arteterapia beneficia os indivíduos a conhecer melhor a si mesmo através do seu próprio fazer artístico e, 

assim, reconhecem o conflito como uma oportunidade de novas aprendizagens (LESHAN, 1992). 

O trabalho com arte pode colaborar na descoberta de novas formas de agir, diante aos problemas, atuando na 

perspectiva de transformação, de como os indivíduos percebem os acontecimentos (ELMESCANY, 2010). 

A Oficina de Arteterapia buscou possibilitar aos alunos, a partir da consciência de sua realidade, 

desenvolver de forma mais específica seus conteúdos simbólicos e a conscientização destes. No decorrer das 

oficinas, com as atividades e significados verbalizados pelos alunos, o interesse latente proposto foi o tema 

“Família”. 

Percebeu-se que os fenômenos psicológicos em questão foram se desenvolvendo na concretização da 

realidade vivida e da leitura apresentada pela estagiária. Assim, foi possível conhecer como os alunos 

significavam sua realidade, e consequentemente desvelar a realidade de cada um, ajustando novas 

oportunidades. 

Conclusão: 

Conclui-se que, a partir da observação do contexto escolar estadual e da oficina de arteterapia, os objetivos 

foram atendidos. A partir dos fenômenos observados, foi discutido um proposta inicial de intervenção, sendo 

ela a oficina de arteterapia. A partir da oficina, o fenômeno o qual os alunos afloraram de forma latente foi o 

tema “Família”. Entretanto, este tema se concretizou ao decorrer da oficina, sendo esta uma aliada de um 

processo continuo de individuação. Assim, torna-se necessário a continuação do estágio para o segundo 

semestre com a intenção de trabalhar de forma mais profunda o tema “Família” com os alunos. 
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Introdução: 

Diante do cenário atual, todos os produtos estão cada vez mais competitivos e isso gera uma maior 

necessidade de desenvolvimento e estudo para sua melhoria. A engenharia busca, conforme seus projetos, 

melhorar e trazer mais eficiência ao produto em estudo. Com a ajuda de um estudo de seu coeficiente de 

arrasto em túnel de vento, pretende-se demonstrar que capacetes podem exercer uma grande influência 

quando se é desenvolvido aerodinamicamente.A pesquisa teve o cuidado de se evitar erros nos resultados 

dos testes com os capacetes, que foram colocados à prova individualmente, sendo coletados os dados 

fornecidos pelo equipamento. As áreas envolvidas no estudo são elementos de mecânica dos fluidos, 

sistemas fluidomecânicos e aerodinâmica, assim devendo ser levado em consideração um estudo mais 

apurado nas variáveis dessas áreas, como projetos aerodinâmicos, número de Reynolds, forças de arrasto e 

perda de carga. 

Metodologia: 

Segundo Yin, 2003, as pesquisas exploratórias, de caráter tanto descritivo quanto casual, são as abordagens 

gerais de pesquisas sociais, das quais se diferem em função dos objetivos, problemas, coleta e análise de 

dados. Para se elaborar a fase inicial, de cunho conceitual, adotou-se a pesquisa exploratória, pois o objetivo 

nesta etapa era fazer um levantamento do material existente a respeito do tema, de modo que a pesquisa 

pudesse embasar adequadamente a busca pelos resultados. Esta proposta de pesquisa também encontrou 

respaldo em CERVO& BERVIAN (1996; p.48) pois ambos afirmam que “a pesquisa exploratória realiza 

descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da 

mesma”. Na maioria dos experimentos analisados, os Materiais e Métodos constituíram-se em um túnel de 

vento horizontal, de baixa velocidade, com dispositivo de geração de fumaça densa, em filetes de fluxo 

laminar, para fins de visualização do fluxo aerodinâmico e de pontos de descolamento da camada-limite, 

bem como de origem dos vórtex de turbulência. De acordo com os testes realizados no autódromo oval de 

Lowe, na Carolina do Norte e em um túnel de vento A2, onde foi dividido em duas etapas realizadas da 

seguinte forma:primeiramente um ciclista foi submetido a pedalar por 40 km/h por 10 milhas, com potência 

média de 278W. Os capacetes testados nessa primeira etapa foram, inicialmente,um capacete aero e o outro 

tradicional. A seguir o teste foi realizado no túnel de vento,agora como constante a velocidade de 40 

km/h,com a obtenção de diferentes medidas de potências médias,conforme os equipamentos utilizados.Eles 

foram Road Bike com capacete normal, Road Bike com capacete aero, TT Bike com capacete normal e com 

capacete aero. Com base nestes testes, foram obtidos os resultados que se seguem. 

Resultado: 

Referente aos testes realizados no túnel teve-se como resultados potencias médias diferentes, Road Bike 

com capacete normal 278,3 Watts; Road Bike com capacete aero 239,5 Watts; TT Bike com capacete normal 

229,6 Watts e com capacete aero 221,0 Watts. Ainda o estudo indicou que, no uso de bicicletas de contra-

relógio e capacete aero, assumindo que o condutor esteja confortável e com bom posicionamento, isto 

permite que o mesmo ande, sem alteração na velocidade, com quase o mesmo esforço que realizaria em um 

pequeno pelotão, ainda com uma economia de 20% em relação a andar sozinho.Assim,vê-se que um bom 

projeto aerodinâmico em equipamentos ciclísticos, como o capacete, pode proporcionar uma redução, em 

média, de 30 Watts do esforço que o ciclista deve realizar, podendo utilizar tal esforço em ganho de 

velocidade, maximizando a eficiência do competidor. 
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Conclusão: 

Baseando-se nos resultados obtidos, tem-se que os esforços investidos na melhoria da eficiência 

aerodinâmica de capacetes ciclísticos podem, efetivamente, gerar retornos significativos, como cerca de 

quase 40 watts de ganho nas avaliações dos capacetes normal e aero, quando usados na mesma bicicleta 

modelo Road Bike. Seja em competições locais, seja competindo por prêmios milionários, como Tour de 

France,os investimentos em aperfeiçoamentos aerodinâmicos são buscados intensamente pelos 

competidores, mobilizando institutos de pesquisa e grandes universidades, os quais podem obter grandes 

retornos financeiros com patentes e registros de configurações aerodinâmicas, que podem ser fabricados sob 

licença por empresas nacionais e internacionais. 
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GESTÃO VISUAL E ECONOMIA CIRCULAR NA PRODUÇÃO DE TELHAS 

ENIC201732750 

 

MARCELO KAZUO NODA, SAMANTHA DE ALMEIDA 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

Conceitos antigos e novos têm convivido harmoniosamente na busca de inovações para a manutenção dos 

negócios. Empresas buscam implementar as ferramentas do lean manufacturing, mesmo as mais conhecidas pois 

a cada novo caso de sucesso, inovações vão surgindo acompanhadas de práticas atuais oriundas da mudança 

cultural de toda a sociedade. Fala-se da ferramenta de Gestão Visual e do conceito de Economia Circular. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar a importância da gestão visual dos estoques juntamente com a promoção 

da Economia Circular para a redução de desperdícios em uma empresa do segmento de telhas de concreto. 

Metodologia: 

O Sistema Toyota de Produção, conhecido também como Produção enxuta ou Lean Manufacturing, surgiu após a 

Segunda Guerra no Japão, na fábrica da família Toyoda de automóveis. As indústrias do país se encontravam em 

um cenário de escassez de recursos e baixa produtividade. Aumentar a eficiência da produção, eliminando 

sistemicamente os desperdícios de tempo, matéria, movimentação e espaço é o objetivo do Sistema Toyota 

(SHINGO, 1996). A Gestão Visual pode ser definida como uma colocação à vista de todas as peças, indicadores, 

ferramentas e atividades. Desta maneira asituação  do  processo pode ser entendida com uma rápida visualização 

e ser compreendida por todos (WOMACK, JONES, ROSS,1992 ). De acordo com a Ellen MacArthur 

Foundation, EMF(2012), a economia circular pressupõe a ruptura do modelo econômico linear (extrair, 

transformar e descartar), atualmente, para a implantação de um modelo no qual todos os tipos de materiais são 

elaborados para circular de forma eficiente e serem recolocados na produção. Os métodos de pesquisa utilizados 

neste trabalho foram: a pesquisa teórica e a pesquisa de campo. Na pesquisa teórica foram utilizados os métodos 

de revisão bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa empírica teve como foco a apresentação de um caso 

único.A apresentação de caso único, foi realizada com dados de uma empresa do setor de fabricação de telhas de 

concreto, localizada em uma cidade no Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo.As informações 

apresentadas contemplam a situação antes, com os problemas gerados pela ausência da implementação dos 

conceitos do lean manufacturing. A situação depois mostra os ganhos obtidos após a aplicação das soluções 

oriundas da filosofia. 

Resultado: 

Os resultados obtidos mostram que modificações significativas podem ser implantadas com a simples 

visualização do problema. A ferramenta faz com que toda a estrutura operacional da empresa esteja com a 

atenção direcionada a fatos outrora imperceptíveis. No âmbito da concorrência globalizada e pela necessidade de 

se implementar iniciativas corporativas, a gestão visual beneficia a implantação da economia circular, 

despertando as decisões operacionais, tática e estratégica para a manutenção do meio ambiente e 

conseqüentemente do negócio. O ramo de construção civil, recém inserido no ambiente das técnicas 

consolidadas, a cada dia descobre grandes oportunidades implementando conceitos, ferramentas, práticas e 

filosofias que só eram utilizadas no meio industrial. Este segmento nacional considerado artesanal, hoje já é 

conhecido pelos grandes ganhos obtidos com as novas sistemáticas de trabalho. 

Conclusão: 

Conclui-se que a ferramenta gestão visual e o conceito da Economia Circular, lean manufacturing e 

sustentabilidade, ajustaram-se muito bem ao ambiente da construção civil e às mudanças necessárias para a 

obtenção de bons resultados. A empresa, campo de pesquisa deste trabalho, pôde contemplar ganhos 

gradativamente crescentes desfrutando agora de uma atmosfera propícia para novos empreendimentos. Concluiu-

se também que, práticas consolidadas tornam-se grandes inovações quando combinadas com mudanças culturais 

necessárias para manutenção dos negócios e melhoria da qualidade de vida em sociedade. 
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A FILOSOFIA LEAN APLICADA NA GESTÃO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

ENIC201732818 

 

MICHAEL DANTAS BASTOS CORRÊA,  ALAN MELLO MACEDO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA 

LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Neste trabalho, de natureza qualitativa e quantitativa, envolvendo um estudo de caso único, apresenta-se a 

relação entre a filosofia Lean, do Sistema Toyota de Produção, e a gestão da manutenção industrial, por 

meio de uma proposta de aplicação de algumas ferramentas que compõem a gestão de ambos os campos, 

evidenciando seus aspectos e impactos nas organizações. 

Metodologia: 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho, é embasada em conteúdo teórico referente 

aos campos da manutenção e da Filosofia Lean, além de contar com a análise de dados quantitativos, que 

relacionam parâmetros de eficiência na disponibilidade de equipamentos industriais, coletados em uma 

empresa do Vale do Paraíba. Trata-se, portanto, de um trabalho de Estudo de Caso Único, envolvendo 

pesquisas descritiva e quantitativa, voltado, principalmente, ao universo industrial. Considerando-se os 

dados coletados por meio de monitoramento de um equipamento industrial, apresenta-se uma proposta de 

aplicação das ferramentas OEE (Rendimento Global de Equipamento), TPM (Manutenção Produtiva Total), 

MTTR (Tempo Médio de Reparo), MTBF (Tempo Médio de Funcionamento, entre Falhas) e outros 

indicadores, visando evidenciar os pontos causadores de perdas do equipamento e facilitando a correta 

tomada de decisão para a solução dos problemas identificados. Os dados de entrada – a saber: tempo de 

paradas planejadas, não planejadas, produção e qualidade – e os dados provenientes da aplicação das citadas 

ferramentas, estão organizados em tabelas, quadros, formulários e gráficos. 

Resultado: 

A aplicação das ferramentas citadas e os resultados possíveis de serem obtidos visam possibilitar uma maior 

compreensão sobre o funcionamento sistemático da gestão de manutenção, quando se considera e assegura o 

cumprimento efetivo das funções pelas quais cada um dos ativos constituintes da empresa são especificados 

e se relacionam, garantindo assim que o equipamento esteja em condições operacionais não prejudiciais à 

sua disponibilidade e ao seu rendimento produtivo, além de permitir, caso necessário, rápidas tomadas de 

decisão para solucionar os problemas com o desempenho de máquinas e equipamentos, permitindo, 

consequentemente, a redução dos custos inerentes. Evidencia-se, portanto, o Desempenho Geral da Fábrica 

(Figura 1) e a Disponibilidade do Equipamento em Função da Manutenção (Figura 2), além dos demais 

indicadores constituintes deste trabalho, que, em conjunto, possibilitam um retorno financeiro de 

aproximadamente 16%, significando esse percentual cerca R$250 mil anuais, com base no cálculo: OEE-AE 

(eficácia de ativos da TPM) =70,53-54,07=16,46%. 

Conclusão: 

A utilização dos mecanismos de gestão da manutenção industrial, aliados aos conceitos e diretrizes da 

Filosofia Lean, não apenas evidencia o desempenho dos equipamentos, mas também permite verificar quais 

são os principais desperdícios que podem estar associados a eles. A adoção de um bom sistema de gestão 

auxilia a Engenharia da Manutenção a melhorar continuamente o seu processo de ação, por meio da 

padronização, otimizando, assim, a sua eficiência. 
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EDUCAÇÃO PELO MOVIMENTO – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ENIC201733190 

 

ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA PEREIRA, LAURA DO AMARAL CASTILHO DE SOUZA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

É por meio do movimento que o indivíduo conhece o mundo que o cerca. É pelo seu corpo, suas percepções 

e sensações que cada um se constrói e desenvolve aprendizagens múltiplas. A psicomotricidade é o meio 

pelo qual o indivíduo adquire condições para se desenvolver plena e globalmente, pelo desejo de querer, 

saber e poder fazer (ARAÚJO; LOVISANO, 2008). Entretanto, na prática, a intervenção psicomotora 

refere-se somente aos movimentos físicos, abandonando o caráter de desenvolvimento integral que o 

conceito envolve. No trabalho realizado, foram aplicadas caixas temáticas por meio do método Growing Up 

a um grupo de crianças em idade pré-escolar. Teve como objetivo promover experiências significativas na 

utilização do movimento como facilitador de aquisições escolares, promovendo vivências psicoafetivas e 

sociais indispensáveis ao seu desenvolvimento global. Neste relato de experiência, portanto, destaca-se a 

importância do trabalho psicomotor para a educação infantil nas escolas. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada a aplicação de dez caixas temáticas por meio do método 

Growing Up (KABARITE; MATTOS, 2014). Esse método tem como objetivo buscar o desenvolvimento 

global e integração social da criança utilizando-se de caixas temáticas para trabalhar esferas afetivas, 

cognitivas e motoras (social, linguística e funcional). O trabalho foi realizado em um período de três meses, 

em um grupo de 15 crianças em idade pré-escolar (maternal II), em uma escola Municipal de Ensino 

Fundamental do interior do Estado de São Paulo. 

Resultado: 

Foi possível observar que cada criança reage de forma individual e subjetiva ao processo. Algumas se atem 

fixamente ao proposto e outras aprimorando suas capacidades criativas, formulando outras funções para as 

atividades. A partir da metodologia, cada criança pode desenvolver aspectos relacionados à motricidade, 

afetividade e cognição. Tiveram a oportunidade de vivenciar o trabalho em equipe, lidar com conflitos 

emocionais, interpessoais e cognitivos. Em conjunto, a professora responsável participou dos períodos de 

atividade, ampliando o conhecimento e experiências dentro do conceito psicomotor. 

Conclusão: 

Para que o desenvolvimento de um trabalho psicomotor eficaz ocorra, é necessário que os métodos e as 

técnicas psicomotoras atuem, ao mesmo tempo, no movimento, no intelecto e na afetividade. Ou seja, não 

deve se limitar somente a ação, mas a consciência do ato, uma representação mental do movimento a ser 

realizado. Portanto, as atividades psicomotoras possuem como foco principal o desenvolvimento da 

capacidade do sujeito no que se refere a inteligência, comunicação, afetividade, sociabilidade e 

aprendizagem de maneira adequada e significativa (ARAÚJO; LOVISANO, 2008). 
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NOCEBO E DOR: OS EFEITOS ADVERSOS DO EXCESSO DE INFORMAÇÃO NO TRATAMENTO DA DOR 

CRÔNICA 

ENIC201733197 

 

FELIPE RIBEIRO CABRAL FAGUNDES, FELIPE REIS 

Orientador(a): CRISTINA MARIA NUNES CABRAL 

 

Introdução: 

A informação dos pacientes sobre seu quadro e, em especial, sobre a dor persistente, é uma conduta 

importante na prática clínica. As expectativas de melhora (placebo) ou piora (nocebo) podem influenciar o 

quadro do paciente durante o tratamento. O interesse sobre esse tópico promoveu um aumento das 

investigações sobre as bases comportamentais e neurofisiológicas dos efeitos placebo e nocebo. 

Metodologia: 

O presente estudo possui uma metodologia de editorial, abordando os seguintes tópicos: definição dos 

efeitos placebo e nocebo, efeitos do efeito nocebo na experiência de dor, influência da educação em saúde, 

importância da aliança terapêutica e sugestões clínicas relacionadas a clínica da dor. O termo nocebo foi 

criado para definir respostas negativas observadas nos grupos tratados com placebo. Os fatores como o 

ambiente (consultório, clínica, hospital), relação profissional-paciente, sugestões verbais e o próprio 

contexto do paciente (expectativas, memórias explícitas, crenças, emoções) podem influenciar os resultados 

clínicos e por isso não podem ser ignorados. 

Resultado: 

O efeito placebo está relacionado a uma mudança no estado clínico do paciente atribuída a um evento, 

objeto ou comportamento no ambiente terapêutico. De maneira geral, o efeito placebo está sempre presente 

na prática clínica podendo ser definido pela presença de um efeito inerte dentro de um contexto positivo. 

Caso o contexto seja negativo, desenvolve-se um fenômeno oposto, o efeito nocebo, com a criação de 

expectativas negativas e piora do estado de saúde. O efeito nocebo pode provocar um aumento da 

intensidade da dor (hiperalgesia ou alodínea induzida), estresse, ansiedade, catastrofização, além de 

aumento pela procura dos serviços de saúde, busca por novas abordagens terapêuticas, maior consumo de 

medicamentos e maior realização de cirurgias para tratar os efeitos adversos produzidos pelo próprio efeito 

nocebo. 

Conclusão: 

É importante que o tratamento de pessoas com dor vá além do modelo biomédico (especialmente, “dor = 

lesão”). Os profissionais de saúde devem estar atentos e prontos para otimizar a relação profissional-

paciente, maximizar o conforto e o ambiente em que o tratamento é realizado. Os efeitos placebo e nocebo 

estarão sempre presentes durante o processo terapêutico e podem impactar positiva ou negativamente os 

desfechos clínicos do tratamento (como dor, incapacidade, satisfação etc.). Dessa forma, cabe a nós, 

profissionais de saúde, realizar esforços diários em busca de uma melhor experiência terapêutica para os 

pacientes. 
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SISTEMA ELÉTRICO OTIMIZADO DE UMA AERONAVE RÁDIO CONTROLADA 

ENIC201733721 

 

WESLEI IGLESIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES, DÉBORA CRISTINA DE MENEZES SILVA 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O projeto desenvolvido faz referência a construção de um sistema elétrico de uma aeronave rádio controlada 

de uma forma prática que atende seu objetivo na realização das manobras voo de desejadas. Atentou-se para 

o sistema elétrico que o mal dimensionamento pode acarretar falhas nas superfícies de comando e essa falha 

por sua vez, faz com que a aeronave não responda aos comandos do piloto ocasionando a queda da 

aeronave. Os servos responsáveis por este comando precisam resistir ao esforço exigido das superfícies e a 

bateria deve ser bem dimensionada para evitar a perda de carga, ou não entregar a corrente necessária. Neste 

desenvolvimento, foram utilizados os dados das especificações técnicas e do consumo obtidos através do 

datasheet e dos testes realizados. Com a realização deste projeto é possível dimensionar alguns aspectos da 

aeronave, como a redução de peso e também saber a carga necessária da bateria agregando valor ao produto. 

Metodologia: 

Componentes Utilizados: Receptor de 2.4GHz, Voltwatch, Chave On/Off, Servos, Bateria e Cabos. 

Integrantes das áreas de aerodinâmica, desempenho e estabilidade e controle passaram alguns parâmetros da 

aeronave para a realização desse projeto, uma vez que o projeto elétrico precisa estar em harmonia com as 

dimensões e objetivos da aeronave. Os dados obtidos por cada área de conhecimento podem ser 

visualizados na Figura1, em “Dados Obtidos”. A partir desses dados, foi feito um cálculo, para saber o 

esforço exigente de cada superfície de comando. Para isto foi utilizou-se a equação da mostrada na Figura 1, 

Equação 1. Assim, a partir da Equação 1, obteve-se os esforços para cada tipo de superfície de comando e 

após conhecer esses esforços, foi feita a escolha dos servos, com base nesses resultados, e então realizou-se 

um teste experimental com os servos para validar os resultados dos cálculos e saber o consumo de corrente 

exigido por cada servo, somou-se a corrente de cada componente para obter a corrente total do sistema. De 

acordo com o regulamento da SAE Brasil, o tempo de voo da aeronave não deve ultrapassar de 12 minutos, 

atribui-se então um tempo de 15 minutos, e assim a escolha da bateria foi feita de acordo com a Equação 2, 

apresentada na Figura 1. Após conhecer a tensão e corrente necessária da bateria, optou-se pela bateria de 

Níquel Cádmio (NiCd), pois ela possui baixo custo e uma carga rápida e simples. Os cabos foram 

dimensionados a partir das regras da competição, sendo permitido apenas dois tipos diferentes de cabos 

padronizados. Optou-se pelo cabo AWG 24, por oferecer menor resistência e uma capacidade maior de 

suportar a corrente da bateria. Os demais componentes utilizados são da norma SAE Brasil, para este tipo de 

projeto. 

Resultado: 

Por meio da Equação 1, de esforço, obteve-se os seguintes resultados: 

Aileron = F = 0,3532 kgf 

Profundor = F = 5,3894 kgf 

Leme = F = 4,07 kgf 

 

Nos testes realizados, o consumo total do sistema e o peso resultou nos seguintes valores: 

Consumo Total = 2370mA 

Peso Total = 527,5g 

 

De acordo com o teste de consumo do servo, e com alguns cálculos realizados obteve-se a corrente 

necessária da bateria. 

Corrente Mínima necessária = 592,5mAh 
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Conclusão: 

O projeto atendeu as necessidades exigidas para que a aeronave realize as manobras desejadas, os servos 

foram devidamente dimensionados por meio dos cálculos dos esforços para cada superfície de comando, e 

também por meio de teste experimental, afim de validar os resultados obtidos nos cálculos. A bateria 

fornece energia elétrica para todo o sistema sem falhas, e também foi realizado tanto a parte teórica com 

cálculo como também foi feito o teste experimental com gráfico de tendência e, portanto, conclui-se que 

bateria possui autonomia suficiente para o piloto realizar o voo com segurança. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PREPARO DA CRIANÇA PARA PUNÇÃO CAPILAR 

ENIC201733735 

 

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS, THAÍS DE JESUS BERTTI 

Orientador(a): SILVIA MAIRA PEREIRA CINTRA 

 

Introdução: 

O brincar se faz presente na vida da criança. Muitas vezes lançamos mão deste recurso para demonstrar e 

orientá-las sobre determinado procedimento que será realizado e assim, proporcionar melhor compreensão 

da situação vivenciada. Objetivo:Observar a reação da criança no momento de uma colheita de sangue por 

punção capilar e interagir com a criança durante o procedimento. 

Metodologia: 

Relato de experiência das acadêmicas que participaram voluntariamente da coleta de dados da pesquisa 

“Análise da relação ocorrência de anemia entre mães e crianças” realizada de fevereiro a março de 2015 em 

unidades de educação infantil de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista. O projeto foi aprovado sob o 

número CEP – FSP/USP n°773.287 e teve o consentimento livre e esclarecido da população de estudo. 

Além de medidas antropométricas de peso e altura, foram colhidas amostras de sangue capilar das mães e 

respectivos filhos (N=230) para dosagem   de   hemoglobina   e   diagnóstico   de   anemia. 

Resultado: 

Vivenciamos a importância das devidas orientações às mães quanto ao procedimento e a interação com a 

criança antes de realizá-lo. Interagimos com as crianças explicando o procedimento para a verificação do 

peso e estatura. Para realização da punção capilar, sentávamos segurando a criança no colo, momento onde 

explicava como seria procedimento na sua própria mão antes de iniciar o mesmo para ela conhecer o 

aparelho e não ficar com medo.Também foi oferecida uma caixa com peças de jogo da memória para distraí-

la no momento da punção capilar. A interação com as crianças antes do procedimento foi importante para 

orientá-las, o que permitiu obter sua colaboração e confiança, onde conseguimos na maioria das vezes a 

realização da punção capilar sem choro. 

Conclusão: 

Concluímos que uma simples abordagem de orientação e interação com as crianças   de   uma   forma   clara   

e   lúdica   ajudou   na   sua compreensão   e   colaboração, diminuindo assim sua ansiedade e medo no 

momento do procedimento. 
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UMA ESTRATÉGIA INTERATIVA PARA O ENSINO DAS PREPOSIÇÕES: IN, ON, AT 

ENIC201733841 

 

ANA KAROLINA DA SILVA FERRAZ, GUILHERME HENRIQUE FERNANDES BARBOSA, JOSIELLA DAIENE 

ANDRADE, GABRIEL VELOSO VARGAS 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este projeto busca contribuir com o processo de ensino-aprendizagem relacionado ao uso das preposições 

in, on e at em inglês e apresentar os resultados obtidos a partir da realização de um jogo com alunos da 

turma do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola estadual na cidade de Lorena-SP. Para tal, fez-se 

necessária uma pesquisa exploratória, através de referências bibliográficas que, alcançando qualidade e 

profundidade necessárias, puderam colaborar com o desenvolvimento dos alunos participantes, tendo em 

vista a relevância deste projeto para estudantes do curso de Letras, por se tratar de uma temática presente no 

cotidiano de professores do Ensino Médio e que implica diretamente no estudo e compreensão de práticas 

educacionais. O ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio do sujeito desenvolver habilidades de 

pensamentos e cognição, estimulando a atenção e memória. (Furió 2013 apud. BUSARELLO, ULBRICHT, 

FADEL, 2014). 

Metodologia: 

A sequência didática, presente neste estudo, inicia-se por uma breve revisão sobre o uso das preposições: in, 

on, at com o auxílio de um vídeo disponibilizado na internet com a duração de sete minutos e dez segundos. 

Em seguida, os alunos foram organizados em quatro grupos e foram entregues a cada equipe três placas, 

cada placa figurava uma letra, que representava uma alternativa de resposta. Por exemplo: placa número 

um: letra A, placa número dois: letra B, etc. Em seguida, foram expostas na lousa e lidas em voz alta, quinze 

frases para serem completadas com as preposições: in, on, ot. Frases como, por exemplo: The book is__the 

table (the book is on the table), preposição on. Cada frase foi considerada como uma rodada, sendo 

finalizada a atividade quando chegasse à décima quinta rodada. Cada equipe foi nomeada com uma letra e 

um número (exemplo: G1, G2, G3). Os alunos obtiveram o tempo de trinta segundos para confabular a 

respeito da pergunta, e outros trinta segundos para dar a resposta (acabado o tempo os grupos teriam que 

levantar a placa no mesmo momento). Os organizadores da atividade marcavam as respostas no quadro 

usando o sistema “Pista de corrida”. Um grupo não pôde compartilhar a resposta com o outro e nem mudar 

a resposta (caso isso ocorresse haveria uma punição, perdendo o grupo uma rodada). Ao final da décima 

quinta rodada o grupo que acumulou mais pontos venceu. Todos os grupos foram recompensados com uma 

caixa de bombons; o grupo vencedor obteve um bônus e recebeu duas caixas de bombons. Após as 

atividades, foi passado um questionário a fim investigar que resultado o projeto alcançou no ponto de vista 

pedagógico na opinião dos alunos. 

Resultado: 

A maioria dos participantes (84%) acredita que o projeto tenha sido útil para eles e cem por cento da turma 

teve uma postura favorável ao ensino das preposições em inglês por meio da gamificação. Desta forma o 

resultado do projeto pode ser considerado satisfatório. 

Conclusão: 

Diante da realidade atual observada em sala de aula e suas dificuldades, pode-se perceber o quanto uma 

abordagem pedagógica diferenciada surte efeitos positivos no protagonismo dos estudantes, proporcionando 

a estes uma aprendizagem mais significativa. O uso do jogo como estratégia de ensino neste projeto 

proporcionou uma situação de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa contextualizada, desafiadora e acima 

de tudo colaborativa. Diante de um objetivo em comum, os alunos puderam trabalhar em equipe dentro de 

seus grupos, exercendo suas habilidades interativas, o que é de extrema importância para seu 

desenvolvimento social. 
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LEVANTAMENTO DA ORIGEM DO LEITE COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 
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ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). Este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento da 

origem do leite disponível no comércio varejista e atacadista de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

O grupo de trabalho do Observatório do Leite da UNITAU percorreu os estabelecimentos comerciais do 

município de Taubaté, identificando as marcas de leite comercializadas em cada local visitado, observando a 

cooperativa ou usina na qual aquele leite foi beneficiado e envasado, bem como o município de origem 

(localidade da cooperativa ou usina). Ao todo foram visitados três estabelecimentos atacadistas, dois 

hipermercados, seis supermercados e 43 padarias e lojas de conveniência, distribuídos por todo o município. 

Resultado: 

Das marcas de leite comercializadas em Taubaté, apenas 17,77% têm origem no próprio município, 

enquanto 82,23% são de cooperativas ou usinas localizadas em outras cidades e mesmo em outros estados. 

O leite da COMEVAP representa 63,75% do leite com origem no Vale do Paraíba, o leite Cooper da 

Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos contribui com 13,75% e o da Cooperativa Serramar 

(Guaratinguetá-SP), com 22,50%. Quanto ao estado de origem, São Paulo representa 76,65% do leite 

comercializado em Taubaté, seguido pelos estados do Rio Grande do Sul (8,01%), Santa Catarina (6,97%), 

Minas Gerais (6,27%), Paraná (1,05%) e Bahia (1,05%). 

Conclusão: 

Observou-se enorme diversidade de origens do leite disponibilizado ao consumidor taubateano através do 

comércio atacadista e varejista do município. Embora a COMEVAP seja a mais presente dentre as 

cooperativas do Vale do Paraíba, ela disputa o mercado de Taubaté com cooperativas e usinas de outros 

cinco estados, além das empresas paulistas. O comércio de leite em Taubaté encontra-se em elevada 

concorrência, representando vantagem ao consumidor taubateano, que pode oscilar na escolha do produto 

conforme suas preferências e poder aquisitivo, porém representa uma dificuldade à COMEVAP na venda de 

seu produto, podendo interferir no preço do leite pago ao produtor cooperado. 

 



  

276 

 

MELHORIA NO PROCESSO DE ADESIVAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILÍSTICAS UTILIZANDO 

METODOLOGIA SEIS SIGMA: UM ESTUDO DE CASO ÚNICO 
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LUANA CAROLINA ARANTES, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN, TAMIRES DA SILVA 

FARIA 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Atualmente existem muitas empresas no mercado que oferecem o mesmo produto ou serviço, permitindo ao 

cliente diversas possibilidades de escolha, aumentando assim a competitividade entre as empresas. O custo é 

uma variável fundamental para o processo, influenciando diretamente no preço final. O controle do processo 

deve ser feito com o objetivo de minimizar o custo, preservando a qualidade. Para identificar melhorias no 

processo pode-se utilizar a metodologia Seis Sigma, fazendo o uso de ferramentas estatísticas e da qualidade 

para analisar e propor melhorias para otimização do processo e consequente redução dos custos. A empresa 

estudada atua no mercado de tratamento de superfícies de peças utilizadas na indústria automobilística. O 

processo de tratamento superficial tem como foco a adesivação para substrato-borracha, englobando as 

etapas de pré-tratamento para preparação da superfície. Por meio da metodologia Seis Sigma foram 

identificadas oportunidades de melhoria com relação a retrabalho e desperdício no processo de adesivação. 

Metodologia: 

Segundo Yin, 2003, o estudo de caso é indicado em situações em que comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados, mas onde é possível lidar com uma variedade de evidências. O estudo de caso 

apresentado utiliza a metodologia Seis Sigma aplicada em uma empresa de tratamento superficial tendo 

como principal atividade o processo de adesivação para substrato-borracha com o objetivo de reduzir 

índices de retrabalho e custos. Para aplicar a metodologia Seis Sigma utilizou-se o processo DMAIC para 

identificar os problemas, analisar e propor melhorias para otimização do processo. Para identificar as 

possíveis causas relacionadas às peças de retrabalho foi construído por uma equipe o Diagrama de Causa e 

Efeito, que considera as possíveis causas que afetam o processo. Para a empresa, a parte mais importante 

está relacionada à Máquina e Método, conforme evidenciado no Diagrama de Pareto. As possíveis causas 

levantadas referentes à Máquina foram dispositivo, frequência da mesa e dispositivo, pressão, temperatura e 

sequência da operação, e em relação ao Método a possível causa foi o procedimento. No Estudo de Caso, 

observou-se pela equipe, no processo de adesivação, a sequência de operação, em que a máquina é 

interrompida para fazer o reabastecimento de peças para alimentar a mesma, sendo uma etapa de operação 

realizada frequentemente. Ao reiniciar a máquina, as peças apresentavam não-conformidades e precisavam 

ser retrabalhadas. Foi visto também que não havia procedimento para definir os parâmetros da máquina e 

que os dispositivos não eram padronizados. Foram aplicadas ações direcionadas para as melhorias nos 

ramos de Máquina e Método, como a elaboração de um procedimento com os parâmetros da máquina, 

definição da sequência de operação, em que definiu-se um operador responsável por abastecer a máquina, 

eliminando a parada frequente da mesma, e solicitados dispositivos padronizados. Com base nestas 

melhorias, foram obtidos os resultados que se seguem. 

Resultado: 

Referente às melhorias apresentadas, a elaboração do procedimento com os parâmetros da máquina fornece 

ao operador valores pré-definidos para a programação da mesma, o que reduziu o tempo de setup da 

máquina e diminuiu a quantidade de peças não-conformes no início do processo, a alteração da sequência de 

operação eliminou a frequente parada de máquina, diminuindo a variabilidade do processo e tornando os 

parâmetros da máquina constantes, o que diminuiu o índice de retrabalho e aumentou a produtividade e a 

padronização dos dispositivos, contribuindo para melhor aplicabilidade do adesivo e reduzindo também o 

índice de retrabalho. As melhorias apresentaram um aumento significativo de qualidade, reduzindo-se de um 

DPMO de 168.666 para 14.667. O nível sigma do processo aumentou de 0,96 para 2,18. 



  

277 

 

Conclusão: 

A aplicação da metodologia Seis Sigma ao processo foi eficiente na identificação das principais causas de 

retrabalho, tornando possível a análise dessas causas e a aplicação de melhorias, o que permitiu a 

padronização do processo e a diminuição da variabilidade. Com a melhoria do processo foram evidenciados 

a redução de retrabalho e o aumento da produtividade. O controle do processo de adesivação contribuiu para 

uma redução do custo mensal de retrabalhos, neste estudo, da ordem de 91,30%, atendendo-se às 

especificações e garantindo a qualidade do produto para a satisfação do cliente e a manutenção da empresa 

na participação no mercado. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NAS MICROS EMPRESAS 

ENIC201734050 

 

BEATRIZ SOUZA DE ANDRADE, ISABELA TACIANA PERES DA SILVA 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Em 2012, do total das empresas constituídas no país, 33% eram Micro Empresas (ME), no entanto, a taxa de 

sobrevivência de até 2 anos das  MEs constituídas no mesmo ano foi de apenas 55% (SEBRAE, 2016). A 

falta de controle do patrimônio pelos empreendedores das MEs é uns dos fatores que tem levado ao 

fechamento dessas empresas. Nas micro empresas é comum misturarem o patrimônio pessoal do 

proprietário ao patrimônio da empresa, o que consequentemente dificulta o controle e a gestão do 

patrimônio da organização. Dessa forma, este trabalho pretende responder a seguinte questão: Como a 

contabilidade gerencial pode contribuir para a continuidade e o sucesso das micro empresas? 

Metodologia: 

De acordo com Gil (1999, p.26) “pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado fim”. 

A metodologia abrange a classificação da pesquisa, os sistemas de coleta de dados e por último o plano de 

análise. O presente estudo se propôs aprofundar os conhecimentos sobre contabilidade gerencial nas micro e 

pequenas empresas, realizando pesquisa básica, qualitativa e descritiva. Para a coleta de dados foram 

utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. Após coleta de dados foi realizada devida análise e 

conclusão. 

Resultado: 

Contabilidade Gerencial, em síntese, é a utilização dos registros e controles contábeis com o objetivo de 

gerir uma entidade, envolve o fornecimento de informação a gestores para uso na própria organização 

(ZANLUCA, 2010). Segundo Barros (2013, p.4) “as principais funções da Contabilidade são: registrar, 

organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade 

econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico”. Quando a micro empresa utiliza a 

contabilidade gerencial o micro empreendedor se beneficia com informações econômico-financeiras reais. 

De acordo com o principio da entidade, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do 

sócio, dessa forma, os patrimônios são devidamente separados na contabilidade. Assim, as informações 

geradas pela contabilidade gerencial demonstram o real patrimônio e resultado econômico-financeiro. Dessa 

forma, com auxilio do contador para compreender as informações geradas, o empreendedor poderá utilizá-

las para planejar, controlar, gerir com eficiência o seu negócio. 

Conclusão: 

Verificou-se que as micro empresas são relevantes para economia do país, no entanto, muitas fecham antes 

de completar dois anos. Um dos motivos que contribui para a descontinuidade das micro empresas é que os 

micro empreendedores, normalmente, não conhecem o real patrimônio e resultado de suas empresas, pois 

misturam o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa.  Dessa forma, conclui-se que a contabilidade 

gerencial se torna uma importante ferramenta, pois fornece ao micro e pequeno empreendedor informações 

importantes possibilitando uma melhor gestão do patrimônio da empresa, contribuindo para sua 

permanência no mercado. 

 



  

279 

 

PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ENIC201734139 

 

ANNA PAULA MARCONDES DUARTE DA SILVA, VICTOR 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

Introdução: 

Um dos bens que o Brasil tem mais necessidade de importar são os medicamentos. Existem varias formas 

de se fazer essas importações. Elas podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas e se enquadram em 

qualificações diferentes de movimentação internacional. No Brasil o registro geral de medicamentos está 

entre as atribuições da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dentro divisão da Gerencia 

Geral de Medicamentos (GGMED).  Recentemente foram feitas alterações nos regulamentos para facilitar a 

entrada de algumas medicações que não eram muito comuns e até mesmo com substancias que antes não 

eram aceitas. Tudo isso visando buscar suprir as necessidades de quem precisa atender a tratamentos mais 

específicos. Com base nisto o presente trabalho se propõe a analisar os diferentes processos de importação 

de medicamentos apontando as diferenças entre eles e as mudanças feitas no regulamento da ANVISA. 

Metodologia: 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Inicialmente foram colhidos 

dados conceituais, sobre logística de importação de produtos especiais, em livros de autores nacionais e 

consagrados.  Os dados legais foram obtidos em manuais expedidos por órgãos federais. Detalhes sobre 

novas práticas, resoluções e regulamentos recentes, foram consultados em sites oficiais, com o objetivo de 

ter acesso ao de mais atual sobre o assunto.  O texto foi elaborado considerando ainda a ordem cronológica 

dos acontecimentos e a relevância do tema para o comércio internacional. 

Resultado: 

De acordo Keedi (2016), a importação é um meio de suprir as necessidades escassas em um país, buscando 

legalmente bens e serviços no mercado externo com a finalidade de supri-las, reduzindo custos e agregando 

valores. Toda importação de medicamentos realizada por algum órgão, do país, só se dá como concluída 

quando aprovada pela ANVISA. Apesar da burocracia que existe o direito ao tratamento médico e à saúde 

está inserido na esfera dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. O processo de autorização passa 

por duas etapas: a solicitação do registro, para validação dos dados de qualidade, eficácia e segurança, com 

as respectivas responsabilidades da empresa e o monitoramento pós-comercialização (Farmacovigilância) 

(ANVISA 2016). A ANVISA estabelece ainda, a analise farmacotécnica dividindo-a em duas partes: a 

primeira delas consiste em conferir se toda documentação exigida para o registro consta no processo. A 

segunda etapa é a analise propriamente dita do dossiê de registro. 

Conclusão: 

Conclui-se que o modelo atualmente utilizado no que se refere às analises de processos e de registro 

(Analise de Eficácia e Segurança e Análise Farmacotécnica) agilizou o sistema de aprovação de 

medicamentos, cujo foco é a qualidade do produto. As análises foram feitas, durante vários anos, por 

Câmaras Técnicas constituídas por médicos e professores universitários.  A partir de 2003 a ANVISA passou 

a incentivar seus próprios técnicos a fazerem as análises. Isto trouxe autonomia para a tomada de decisões e 

principalmente transparência para o processo. A autonomia possibilitou a modernização e criação de novos 

regulamentos, beneficiando governo e população. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ORIENTAÇÕES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRIGLICÉRIDES E 

CÂNCER DE MAMA COM FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA 
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ELISANGELA CRISTINA PEREIRA TAVARES, DAYANE SILVA MACÊDO, BÁRBARA GONÇALVES JERONIMO 

DE OLIVEIRA, LUANA DA GLORIA ALVES, ROSANGELA MARA CAMPOS DE SOUZA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Os níveis elevados de triglicérides devem ser controlados, pois é um dos fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e deve seguir um controle adequado, com modificações alimentares e de estilo de vida.  

Outro tema abordado na intervenção é o câncer de mama que de acordo com INCA (2010), é responsável 

pela morte de 12.000 mulheres por ano no Brasil, e as orientações são de extrema importância para reduzir 

as taxas de mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tendo como objetivo orientar os 

funcionários sobre a importância do controle do triglicérides, que pode aumentar os riscos da saúde e  o auto 

exame da Mama e a importância das consultas periódicas ao médico. 

Metodologia: 

Trata se de um relato de estudo descritivo, através de visita na Empresa automobilística, situada no Interior 

do Estado de São Paulo, visando orientar os funcionários a respeito de assuntos que envolvem a prevenção e 

a promoção da saúde. Foram utilizados folders e material de apoio científico em 02 de agosto de 2017. 

Resultado: 

Os participantes da intervenção demonstraram interesse em participar da orientação que foi feita pelos 

acadêmicos do curso de Enfermagem, questionaram sobre os temas e apresentaram feedback positivo sobre 

o assunto. 

Conclusão: 

O estudo demonstrou que alguns funcionários da empresa  apresentaram interesse pelo assunto, enquanto 

outros não deram a devida importância para o tema. O ambiente físico talvez tenha influenciado na forma de 

abordagem, pois a palestra foi realizada durante o horário do jantar dos funcionários, diminuindo tempo de 

abordagem. O adequado seria uma palestra em grupo, em um local especifico com material didático e uma 

quantidade maior de pessoas assistindo. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS TRIADOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E 
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JULIA ASSIS DE CARVALHO DO ESPÍRITO SANTO, TAMARA CORREA LEITE SOUZA, PALOMA DA SILVA SANTOS 

Orientador(a): ALEX SANDRA OLIVEIRA DE CERQUEIRA SOARES 
 

Introdução: 

A informação sobre o perfil epidemiológico bem como o conhecimento das necessidades da demanda de 

uma Clínica Escola de Fisioterapia torna-se estratégico para o planejamento e para a definição de ações em 

saúde (1,2). Especialmente de setores com alta procura como o da Ortopedia e Traumatologia, que recebem 

usuários com disfunções/afecções e morbidades do sistema musculoesquelético de diversas idades. Neste 

caso, a triagem pode facilitar: a definição de estratégias de atendimentos individuais e coletivos, a 

implementação de programas de educação em saúde e o reconhecimento dos casos agudos, crônicos e pós-

cirúrgicos definindo a urgência de cada um (3). Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi 

caracterizar o perfil dos usuários do setor de Ortopedia e Traumatologia de uma Clínica Escola de 

Fisioterapia e associaras variáveis sócio demográficas com o nível de dependência funcional. 

Metodologia: 

Trata-se de um descritivo de dados secundários, provenientes de uma triagem fisioterapêutica realizada 

pelos discentes do sétimo semestre de Fisioterapia entre os meses de março e maio de 2017. As variáveis do 

estudo foram coletadas a partir da lista de espera da Clínica Escola de Fisioterapia de Taubaté respeitando 

uma amostra probabilística de 10% de usuários cadastrados para o setor. As variáveis escolhidas para 

análise foram: sexo, idade, município, escolaridade, estado civil, cuidador, ocupação, diagnóstico clinico, 

local corporal acometido, data de instalação do quadro, encaminhamento, possuir convênio médico, ser sus 

dependente, realização tratamento fisioterapêutico anterior. Foi utilizado o Índice de Barthel, intrumento que 

avalia as atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional no cuidado pessoal, 

mobilidade, locomoção e eliminações. A pontuação varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as 

pontuações mais elevadas indicam maior independência. A análise realizada foi descritiva a medida da 

associação entre as variáveis foi estimada por meio do teste Qui-Quadrado com significância estatística de 

0,05%, realizada no programa estatístico Stata versão 13.0. 

Resultado: 

A amostra foi composta por 139 usuários da fila de espera do setor de Fisioterapia em Ortopedia e 

Traumatologia com média de idade de 50,5 anos (DP=15,1), sendo que 98,6% foram encaminhados pelo 

médico, 97,8% eram SUS dependente e 58,3% não havia realizado Fisioterapia previamente. A maioria era 

do sexo feminino (64,8%), de Taubaté (86,3%), casados (51,8%), com ensino fundamenta completo 

(44,6%). Recorreram a Fisioterapia devido queixas nos MMII (40,8%), coluna (30,4%) e MMSS (28,8%). O 

diagnóstico com maior prevalência foi lombalgia (17,3%),%) seguido da artrose (13,7%) e das disfunções 

do joelho (9,4%). O tempo médio de instalação do quadro foi de 35,4 meses (DP= 59,1). Quanto ao Barthel 

a média foi de 94,9 pontos (DP=9,3) constituindo uma amostra independente. Não houve associação entre o 

local acometido, diagnóstico clínico e tempo de instalação com o Barthel, entretanto há uma associação 

negativa entre Barthel e ter realizado Fisioterapia previamente (p=0,159). 

Conclusão: 

Concluiu-se que a fila de espera do setor de Ortopedia e Traumatologia da Clínica Escola da Unitau é 

formada predominantemente pela população feminina, casada, residente no município, SUS dependente, 

considerados independentes. Os usuários queixavam-se principalmente de afecções e/ou disfunções nos 

MMII, tempo médio de instalação dos sintomas de três anos. Não houve associação entre dependência 

funcional e local corporal acometido, diagnóstico clinico e tempo de instalação dos sinais e sintomas. 

Todavia, aqueles que não realizaram atendimento anterior evidenciaram pontuação mais baixa no Barthel, 

embora não classificados como dependentes funcionais, ratificando a importância da Fisioterapia para uma 

melhor capacidade funcional. 
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Introdução: 

O processo de envelhecimento ocasiona mudanças fisiológicas que intervêm diretamente no estado 

nutricional e assim modificam as medidas corporais dos idosos especialmente os institucionalizados. Ainda 

nesta população outro fator a ser considerado são as Doenças Crônicas Não Transmissíveis: como a 

Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e a Obesidade, que ratificam uma alimentação 

desequilibrada, estilo de vida inadequado refletindo nas medidas corporais. Diante do exposto, o objetivo do 

estudo é avaliar medidas antropométricas em idosos institucionalizados associando com as variáveis sócio 

demográficas. 

Metodologia: 

Estudo transversal, com amostra probabilística de 50 idosos, com 60 anos de idade ou mais, ambos os sexos 

e residentes Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do município de Pindamonhangaba, no 

período de julho/ 2014 a junho/2016. As variáveis socioeconômicas, demográficas e de saúde foram obtidas 

por meio da ficha de avaliação do setor de fisioterapia. Os dados antropométricos analisados foram peso, 

altura, Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferências do Braço (CB), abdominal (CA), pescoço (CP) e 

Relação Cintura Quadril (RCQ). Os pesquisadores foram previamente capacitados e calibrados entre si após 

alta concordância no coeficiente de correlação de Pearson foram a campo para realizar as medidas 

propostas. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade das variáveis quantitativas. Os 

testes t-student, Mann Whitney e Exato de Fischer foram adotados na análise estatística com significância 

de 0,05%, analise realizada no programa estatístico Stata versão 13.0. 

Resultado: 

Entre os idosos, 66,0% eram homens, com média de idade de 74,0anos (DP=5,1relataram ser brancos 

(57,7%) e católicos (79,9%). Sobre os anos de estudo 13,5% dos idosos eram analfabetos. Com base no 

IMC, a média foi de 28, kg/m2 (DP= 4,0), sendo que 12,8% tinham IMC menor que 23,0 kg/m2 e foram 

classificados como magreza. 37,8% se encontravam obesos.  A maioria dos idosos (71,9%) apresentaram CP 

inferior a 34 cm (preditor da apneia obstrutiva do sono). Pela CB a desnutrição foi evidenciada em apenas 

11,2%, dos idosos, com predomínio na nos homens.Com base na CA, o risco para Doenças 

Cardiovasculares e Metabólicas foi elevado (56,8%) entre as mulheres (p=0,007). Não houve associação 

significante entre o estado nutricional dos idosos e as variáveis socioeconômicas e demográficas 

Conclusão: 

A maioria dos idosos se encontravam obesos, com alto risco para doenças cardiovasculares e metabólicas, 

ratificando que a inadequação do estado nutricional evidenciando a necessidade da elaboração e 

implementação de estratégias de promoção de saúde  em conjunto com uma equipe multidisciplinar, 

desenvolvendo ações relacionadas à promoção da saúde, bem como promover o incentivo de atividades 

físicas, proteção e reabilitação e educação restaurando a integridade físico funcional e consequentemente 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para os idosos. 
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AS NOVAS APLICAÇÕES DO ALUMÍNIO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

ENIC201734466 

 

ISABELA DA SILVA ALVARENGA, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN, GABRIEL GALHARDO TIBURCIO 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

O aumento do uso do alumínio é uma tendência em todo o mundo. Os desempenhos operacionais e 

econômicos consolidam o uso do alumínio em transportes de carga, melhora a performance, a segurança e o 

consumo energético dos automóveis, contribuindo significativamente para uma produção veicular 

sustentável, de alta eficiência energética e baixa emissão de CO2. Como veículos mais leves consomem 

menos combustível e são menos poluentes, substituir materiais pesados pelo alumínio nas linhas de 

montagem se torna uma alternativa eficaz e viável. As características do alumínio permitem que ele tenha 

uma diversa gama de aplicações, sendo, por isso, um dos mais utilizados no mundo todo. Produtos que 

utilizam o alumínio ganham também competitividade, em função dos inúmeros atributos que este metal 

apresenta. 

Metodologia: 

A metodologia para desenvolvimento deste trabalho está embasada em pesquisa exploratória, recorrente a 

bibliografias e pesquisas de sites e artigos acadêmicos, que abordem tanto os avanços tecnológicos na 

produção e no processamento do alumínio quanto os empregos inovadores deste material na indústria 

automobilística. As consultas a sites acadêmicos, de universidades e faculdades de renome, assim como às 

publicações técnicas relativas ao emprego do alumínio, forneceram dados qualitativos e quantitativos. Na 

mesma linha, a consulta ao site da Associação Brasileira do Alumínio – ABAL e das empresas fabricantes 

de auto veículos trouxe informações atualizadas a respeito de inovações, atuais e projetadas, nos produtos, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, das principais montadoras estabelecidas no País. 

Resultado: 

Realizadas as especificações do trabalho, utilizando das pesquisas exploratórias e bibliografias, atingiu-se o 

objetivo, apresentando as tecnologias internacionais envolvendo aplicação do alumínio em diversos 

sistemas veiculares, bem como os métodos de processos para a obtenção do produto, atentando-se para 

dados estatísticos e estudos de casos no mercado do alumínio e na reciclagem após sua vida útil. Verificou-

se as aplicações e vantagens que tais tecnologias poderiam influenciar a automobilística nacional, e de 

materiais implantados no powertrain que viabilizariam a aplicação do alumínio, agregando melhorias no 

desenvolvimento do conjunto. Por exemplo, a Jaguar Land Rover Discovery 4 que possui 85% de sua 

carroceria em alumínio, como visto na Figura 1, reduzindo seu peso em 480 kg. Outro exemplo é o bloco do 

motor em alumínio de inúmeras empresas, que apresentaram folgas, como na Figura 2, trincas devido ao 

torqueamento de parafusos, além de empenamento do bloco e do cabeçote causados por superaquecimento. 

Conclusão: 

A proposta deste trabalho veio ao encontro das necessidades de mercado na exigência da aplicação do 

material no meio automobilístico, tendo em vista as vantagens atribuídas, tanto de desempenho e 

durabilidade como redução no consumo de combustível tornando-o ecologicamente viável, além de ser 

completamente reciclável. Apresentando o caso inovador de sucesso da Land Rover Discovery 4, tornando 

viável a construção da carroceria envolvendo alumínio, conquistando sua aprovação no crash-test. Porém, 

também foram apresentadas falhas nos blocos de motor feitos em alumínio, concluindo-se que apesar da 

inovação na substituição de materiais, alguns casos devem ser repensados para serem devidamente 

aplicados. 
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HAMLET E A INVENÇÃO DO HUMANO POR SHAKESPEARE 

ENIC201734577 

 

AMANDA PHILOT TROTTA 

Orientador(a): CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 

 

Introdução: 

Apontado como inventor do humano por Harold Bloom, o autor William Shakespeare inventa o humano em 

Hamlet (1997) ao criar a personagem com a maior consciência de toda a literatura: o Príncipe Hamlet. A 

necessidade de descobrir as origens da invenção do humano na literatura é importante para compreender 

melhor o universo literário em si. Afinal, de acordo com Bloom (2000), ninguém conseguiu ser pós-

Shakespeare. 

Metodologia: 

A partir dessa temática, essa pesquisa de cunho bibliográfico tem como objetivo investigar e compreender a 

peça e, com isso, estabelecer a invenção do humano por Shakespeare. Para a realização da pesquisa foi feita 

a leitura e reflexão da tragédia Hamlet, por William Shakespeare (1997), e da análise da mesma feita por 

Harold Bloom (2000) no livro Shakespeare: a Invenção do Humano. 

Resultado: 

Hamlet é considerada a personagem mais carismática, capaz de misturar ceticismo e carisma. Além disso, 

Hamlet transparece sua humanização a partir do momento que todos os acontecimentos da peça dependem 

inteiramente de sua reação ao fantasma de seu falecido pai. A hesitação de Hamlet para realizar a tarefa dada 

pelo fantasma também é sinônimo de consciência, outro aspecto de sua humanização. 

Conclusão: 

Conclui-se então que Hamlet pode ser considerado de fato o produto final da invenção do humano, já que 

representa uma das maiores invenções do autor: a internalização do ser, tendo Shakespeare demonstrado 

extrema genialidade ao criar uma personagem tão complexa e profunda, com tamanha consciência. 
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REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE RELAÇÃO ENTRE PÚBLICOS E ESCOLA DE 

APLICAÇÃO DR. ALFREDO JOSÉ BALBI. 

ENIC201734744 

 

GUILHERME GONÇALVES MORGADO, BRUNA BARROS SILVA 

Orientador(a): MARCELO TADEU DOS REIS PIMENTEL 

 

Introdução: 

As redes sociais são crescentes na utilização estratégica das organizações. Na assessoria da Escola de 

Aplicação, a mesma estratégia é utilizada a partir das Redes Sociais como forma de estreitamento de 

relações com os diversos públicos, estratégias essas baseadas nos objetivos e valores internos. As ações são 

planejadas e executadas de forma integrada, assim tem a participação de diferentes frentes da comunicação 

para atender as demandas da sociedade, como prevê a Lei nº 10.861 de 14 de Abril de 2004, que orientam a 

melhoria da qualidade do ensino, a promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições, como fornecer informações para a sociedade a fim de prestar contas por meio da valorização da 

sua missão publica, valores democráticos e afirmação da identidade institucional. 

Metodologia: 

De acordo com as pesquisas bibliográficas, site do MEC e análises documentais, verificou que nossa 

hipótese de que o numero de interação e curtida na página aumenta de acordo com o tom da postagem. 

Postagens com tom de seriedade têm engajamento do público interno como, servidores e estagiários. Já as 

postagens descontraídas têm um grande engajamento dos alunos, pois muitas das vezes o personagem é o 

aluno. A linguagem utilizada tenta se aproximar ao máximo da linguagem utilizada pelos alunos. 

Resultado: 

Com a avaliação das publicações foi constatado que o dia dos namorados alcançou o publico interno e 

externo envolvendo seus familiares, que promove um dos valores da escola que é a família. O mês da 

mulher atingiu o público interno valorizando as profissionais de todos os setores. Já no buzzfeed tem como 

dever social transparecer o ensino que a escola oferece. 

Diante das publicações o feedback segue nas tabelas abaixo: 

Vídeo do Dia dos namorados 

DataAlcanceCliquesReações, comentários e Compartilhamento 

12/06/20175,692943288 

Campanha Mês da Mulher 

DataAlcanceCliquesReações, comentários e Compartilhamento 

8/03/20175442327 

10/03/2017969167153 

22/03/20176514234 

28/03/20177415233 

31/03/20175,700512497 

Buzzfeed cursos técnicos - Análises Clínicas 

DataAlcanceCliquesReações, comentários e Compartilhamento 

4/08/20173862824 

Conclusão: 

Por meio da pesquisa conclui-se que a Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi tem suas diferenças nas 

mídias sociais, em relação às outras escolas. Sendo assim, percebe-se que outras instituições seguem um 

padrão de exposição de suas atividades, não interagem com seu publico, logo não são considerados 

presentes nas redes. Já na Escola procura-se manter cronograma de produção de conteúdo criativo, relevante 

e sempre levar o máximo de informação possível, além de adaptar a linguagem da comunicação para atingir 

os diferentes públicos. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: RELATO DO ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL COM ALUNOS DE 

PEDAGOGIA 

ENIC201735057 

 

MOISÉS MOREIRA DA SILVA, NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA, VANESSA APARECIDA FERREIRA 

MARIOTTO 

Orientador(a): MARIA CRISTINA MARCELINO BENTO 

 

Introdução: 

A discussão em torno dos Direitos Humanos é de extrema importância para a comunidade acadêmica, 

especialmente para cursos de licenciatura que formam professores que trabalharão diretamente com as 

crianças e jovens em um dos momentos mais importantes de sua formação acadêmica e pessoal. 

Uma questão importante é a preservação e manutenção das demandas referentes à sexualidade da criança e 

do adolescente visando a não interferência desse aspecto de suas vidas no desenvolvimento de sua 

experiência escolar. O relato que segue tem por objetivo principal proporcionar uma reflexão sobre a 

sexualidade entre os alunos de Pedagogia através de uma experiência vivenciada por alunos de uma 

faculdade particular do interior de São Paulo. 

Também é objetivo da apresentação deste artigo aumentar o debate dos temas referentes à garantia dos 

Direitos Humanos dos estudantes para que seja, ao longo do tempo, tema bastante presente na elaboração 

dos programas pedagógicos e planejamentos de aula. 

Metodologia: 

O projeto, Orientação sexual, foi realizado em uma faculdade particular com os alunos do 3º ano do curso 

de Pedagogia de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Cerca de 40 alunos participaram do 

encontro que ocorreu na aula da disciplina Pedagogia de Projetos, no mês de novembro de 2016. 

Os alunos comentaram durante a realização da disciplina que tinham dificuldade de orientar alunos e pais 

sobre a educação sexual, por isso a professora convidou uma profissional de psicologia para ministrar uma 

palestra de orientação. 

Na Palestra foram utilizados recursos materiais e visuais. O profissional convidado, munido de um kit, pôde 

mostrar e explicar como é o corpo humano e quais suas semelhanças e diferenças. Pôde também nomear as 

partes do corpo e consequentemente os órgãos genitais e suas funções, usando um vocabulário específico e 

acessível, permitindo que o aluno pudesse não somente visualizar, mas interagir pegando, tocando e 

brincando ao mesmo tempo, ou seja, apreendendo de maneira lúdica, respeitando a idade a ser trabalhada a 

orientação, considerando desde um curso de graduação até uma orientação em Educação Infantil. 

A conversa deu-se informalmente na orientação das crianças e dos adolescentes. Os questionamentos: ”O 

que é sexualidade, o que vocês entendem por sexualidade ou sexo? ” deu o tom inicial do momento e assim, 

a partir do conhecimento já existente e das experiências de cada um, desenvolveu-se o conteúdo a ser 

explorado. Desta forma, partindo sempre da curiosidade do aluno, independente da faixa etária que o 

mesmo se encontre, e munidos de recursos como: bonecos, protótipos dos órgãos genitais e outros o 

conteúdo tornou-se mais compreensível e a discussão aproximou-se da realidade vivenciada por cada um no 

que se refere a reconhecer um corpo, seu funcionamento, cuidados com o mesmo, etc. 

Resultado: 

O desenvolvimento do Projeto proporcionou a aplicação prática de conceitos referentes à sexualidade entre 

os alunos de Pedagogia. Além disso, colocou em evidência discussões que antes eram protegidas por 

questões puramente conservadoras que dificultavam o acesso à informação e à troca de experiências. 

Um ponto muito importante foi a abertura criada para que alunos com problemas relacionados à sexualidade 

procurassem professores para expor suas dificuldades e serem cuidados de forma específica, levando em 

consideração seu desempenho escolar e, sobretudo, seu desenvolvimento enquanto pessoa humana. Desta 

forma, além de garantir que a sexualidade não interfira na assimilação dos demais itens do currículo 

pedagógico o projeto também auxiliou na preparação desses jovens para as demandas sociais externas ao 

ambiente escolar. 
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Conclusão: 

Distanciar os Temas Transversais da teoria e torná-los assuntos acessíveis a jovens e adolescentes cria um 

ambiente mais confortável para se encarar as diversas possibilidades de sexualidade e gênero a quais todo 

ser humano está vulnerável. Deixar de abordar a sexualidade como um problema é de extrema importância 

para que não haja lacunas na formação da pessoa humana, formação essa que tem grande parte acontecida 

dentro dos limites da escola. O ambiente acadêmico é porta de entrada para a discussão da sexualidade, 

abordá-la já na licenciatura colabora de forma positiva para que professores estejam preparados para 

situações encontrarão na escola. 
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS COM IMPLANTAÇÃO DA COLETA 

SELETIVA E CONTEINERIZAÇÃO 

ENIC201735653 

 

DANIEL TEIXEIRA DE MELO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

O sistema de coleta seletiva tem sido considerado como um dos fatores que mais contribuem para a 

sustentabilidade do ambiente urbano, evitando desperdícios de produtos recicláveis, preservando os recursos 

naturais, diminuindo custos de fabricação com o material reaproveitado e a contaminação do meio ambiente 

por resíduos de difícil decomposição, gerando também renda para cooperados. Por meio da aplicação de 

Ferramentas da Filosofia Lean, verificaram-se os principais desperdícios que levavam a valores excessivos 

de deslocamento e tempo de processamento. Após a implementação das medidas de correção e prevenção de 

desperdícios, constatou-se uma significativa melhora nos indicadores, concluindo-se pela eficácia da 

aplicação dos conceitos. Este trabalho tem por objetivo ilustrar como a implantação de um sistema de Coleta 

Seletiva e Conteinerização pode efetivamente aumentar a produtividade do processo de coleta, seleção e 

disposição dos resíduos urbanos, passando a figurar entre os principais indicadores do poder público 

municipal. 

Metodologia: 

Segundo YIN (2010, p. 39), o estudo de caso é recomendado quando se “investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. Outros autores, como Roesch (2006), identificam 

como vantagem do estudo de caso a sua capacidade de explorar os processos sociais durante o seu 

desenvolvimento dentro das organizações e a inter-relação entre os diversos processos simultâneos 

realizados em um período temporal. Assim, o emprego do estudo de caso único “permite uma análise 

processual, contextual e longitudinal das várias ações e significados que se manifestam e são construídos 

dentro das organizações”. Neste trabalho, a adoção da estratégia de estudo de caso único se deu para 

possibilitar o estudo balanceado de dados quantitativos e qualitativos, avaliando-se a implantação dos 

processos de Coleta Seletiva e de Conteinerização, orientada a partir dos conceitos da Filosofia Lean, 

visando a identificação e a eliminação das causas dos desperdícios, aplicando-se medidas corretivas e 

preventivas, ao mesmo tempo em que se apuram os ganhos, operacionais e financeiros, obtidos com o 

processo. Embasando-se em pesquisa exploratória e bibliográfica para definição dos principais conceitos e 

métodos, tem-se que este estudo de caso único ambienta-se em uma empresa de coleta seletiva localizada no 

estado de São Paulo. Contando com quinze caminhões em sua frota (Figura 1), a empresa emprega dois 

deles exclusivamente para a Coleta Seletiva, em regime de turnos, que abastecem duas Cooperativas de 

Separação de Materiais Reciclados, de forma gratuita. 

Resultado: 

Analisando-se os indicadores de antes da introdução da Coleta Seletiva e Conteinerização, nos meses de 

Janeiro a Maio de 2017, tem-se que a tonelagem de lixo destinado ao aterro sanitário coletado era 6.171,904 

toneladas/mês, 204,237 toneladas/dia e 6,602 toneladas/viagem. Com a implantação das melhorias no mês 

de Junho de 2017, os valores médios apurados até o momento indicam que a tonelagem coletada de lixo 

não-reciclável passou a ser 5.658,070 toneladas/mês, 188,602 toneladas/dia e 5,853 toneladas/viagem. A 

coleta seletiva iniciou-se no mês de Junho, seguindo uma programação em todos os bairros com a 

conscientização antecipada aos munícipes, de dia e horário que aconteceriam a coletas. Como forma de 

auxilio, foram implantados 500 contêineres em pontos estratégicos, como escolas, faculdades, condomínios 

e loteamentos. 
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Conclusão: 

A implantação de um processo de Coleta Seletiva e Conteinerização pode se constituir em um seguro 

impulso para a otimização das operações de processamento de resíduos recicláveis em praticamente toda e 

qualquer unidade administrativa municipal. Com isso, hoje a coleta seletiva representa média de 3,25% dos 

resíduos que antes eram destinados ao aterro sanitário e o sistema de conteinerização auxiliou a 

proporcionar aos garis e à toda operação uma agilidade significativa. A implantação do projeto foi 

considerada como bem-sucedida, tendo-se a meta de se coletar 30 toneladas de lixo reciclável por dia, 

dobrando-se a meta atual. 
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PAINEL ANEMOMÉTRICO ANALÓGICO-DIGITAL DA AERONAVE AS 550 A2 (FENNEC) 

ENIC201735764 

 

RODRIGO MIGUEL DOS SANTOS 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta as principais etapas do projeto e confecção de um Painel Anemométrico Analógico-

Digital a ser utilizado pelo Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) como meio de instrução. 

Atualmente a frota de aeronaves da Aviação do Exército passa por um processo de modernização onde a 

concepção de seus sistemas deixa de ser analógica e passa a ser digital. Este processo introduz novos 

conceitos no curso de formação de mecânicos de sistemas aviônicos de aeronaves ministrado pelo CIAvEx, 

sendo que o enfoque deste projeto é facilitar a compreensão destes novos conceitos a um baixo custo de 

implementação. 

Metodologia: 

O projeto consiste em dois módulos distintos, um analógico e um módulo digital e, entre estes os elementos 

necessários para a conversão e exibição de grandezas de analógico para digital, conforme a arquitetura 

exposta na Figura 1. Ambos os módulos exibem os dados anemométricos essenciais para o voo da aeronave, 

como altitude, velocidade e razões de subida e descida. O módulo analógico é constituído por três 

instrumentos analógicos de indicação, o altímetro, o velocímetro e o climb ou indicador de razão de subida e 

descida (FAA, 2012). O Módulo Digital consiste em um computador dotado do programa Indusoft, que 

consiste em um sistema supervisório para exibição de parâmetros captados. A interface Analógico-Digital 

foi realizada através da plataforma Arduino, que tem como base o microcontrolador  ATmega 328, que é 

responsável por realizar as etapas de amostragem, quantização e codificação de sinal, com comunicação 

com o computador via Universal Serial Bus (USB). Para executar a conversão das grandezas o 

microcontrolador Arduino recebe um nível de tensão analógico em sua entrada, sendo necessária a 

utilização de dois transdutores de pressão para efetuar a conversão da pressão estática e total, que alimentam 

o módulo analógico, em um nível de tensão a ser trabalhado pelo microcontrolador (MCROBERTS, 2011). 

Após a realização de todos estes processos é possível compreender a concepção de um sistema analógico de 

indicação de uma aeronave e um sistema digital. 

Resultado: 

O projeto finalizado atendeu as expectativas esperadas, quanto ao custo de confecção obtido e benefícios 

para instrução, pois possibilitou a realização do estudo análogo ao sistema utilizado nas aeronaves 

modernizadas, permitindo ministrar um maior conteúdo nas disciplinas que utilizaram o painel como meio 

de instrução (JOLY, 2002). 

Conclusão: 

Desta forma, o trabalho abriu uma porta para confecção de meios de instrução interativos até então não 

explorados, sendo uma nova forma de pesquisa e desenvolvimento a ser executada para o futuro dos cursos 

de formação do CIAvEx. 
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COMPLIANCE: UMA DAS FERRAMENTAS PARA O EMBATE DA CORRUPÇÃO 

ENIC201735785 

 

JULIANA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, KYMBERLY VITÓRIA DOS REIS DE ALCÂNTARA 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

Incessantemente, a cada noticiário no jornal e a cada acontecimento midiático, pode-se observar com 

frequência o tema “Corrupção” sendo citado. Isto porque, tem sido constatada considerável fraqueza no 

controle interno das organizações, a qual tem contribuído fortemente para a prática reiterada de atos ilícitos. 

A corrupção traz inúmeros problemas aos setores público e privado, tais como: Danos de difícil reparação 

ao desenvolvimento socioeconômico, redução de novos investimentos, agravamento da desigualdade social, 

entre outros e ao analisar o panorama político do País, tem-se por evidente a necessidade de padrões éticos, 

transparentes e legais. Neste contexto, o programa de Compliance tem sido observado como um mecanismo 

de combate à corrupção eficiente para sanar quaisquer ilicitudes que venham surgir tanto em organizações 

publicas ou privadas. Daí o interesse do presente trabalho em verticalizar tal aparato. 

Metodologia: 

Utilizou-se o método qualitativo de revisão bibliográfica, o qual teve como fonte documentos oficiais 

projetos e trabalhos de pesquisadores e estudiosos tanto da área jurídica quanto na empresarial, e o auxílio 

de notícias resultantes dos mais conhecidos e principais meios de comunicação como revistas, artigos, 

documentários, noticiários televisionais e boletins informativos cibernéticos. Esta pesquisa visa expor os 

diferentes pontos de vista a respeito do assunto, auxiliando para formação de opiniões na qual irão defender 

seus respectivos pontos de vista de modo que os questionamentos do programa de Compliance sejam 

sanados e apresentar as melhorias que este programa é capaz de trazer desenvolvendo uma maior 

transparência em Entidades públicas e privadas. 

Resultado: 

A Lei nº 12.846/13 trouxe a possibilidade de leniência tanto para a anticorrupção quanto para as infrações de 

licitações, no decorrente ano foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que abordou a colaboração premiada em 

mais uma hipótese, aumentando assim seu campo de atuação. O Compliance tem alcançado um resultado 

positivo, pois foram aprimorados os mecanismos de detecção e punição de condutas lesivas. 

No que compete às empresas, uma ferramenta fundamental para a negociação de acordos é a adoção de 

programas de Compliance, que buscam garantir o cumprimento da lei pela organização privada, auxiliando 

na identificação de irregularidades e numa rápida remediação. Para a assinatura de termos se requer a 

apresentação de provas conduzidas pela coleta de material dentro da própria empresa. 

Conclusão: 

Os incentivos à adoção de programas de Compliance decorrem de uma visão de que é papel das empresas 

desenvolver mecanismos para proteger os mercados de práticas nocivas, papel este exclusivo, até então, do 

Estado. O Compliance pode auxiliar na construção de um ambiente competitivo saudável e na tomada de 

decisões bem informadas, no entanto, só o será se o processo de estruturação do programa for bem 

conduzido, atentando-se para as particularidades dos casos concretos e na compreensão do ambiente 

institucional em que está inserido, gerando assim uma estrutura de combate à corrupção. 
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A LEI ROUANET E SEUS MECANISMOS E OS INVESTIMENTOS NA CULTURA.  COMO É CONHECIDA? 

ENIC201736000 

 

MARIANE DOS SANTOS MOREIRA 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

Conhecida como o principal mecanismo de fomento à cultura  a Lei Rouanet, é conhecida pela a lei 

8.313/91, instituiu o Programa Nacional de Cultura o (PRONAC).O nome se refere a  Sergio Paulo 

Rouanet- idealizador e então secretário na época que a Lei foi aprovada. A referida Lei foi aprovada no 

governo Fernando Collor de Melo e estabelece, normativas de como deve disponibilizar recursos para 

projetos. A Lei foi estabelecida com três mecanismos: O Fundo Nacional da Cultura.(FNC); o incentivo 

fiscal e o Fundo de Investimento Cultural Artística. (FICART). O PRONAC visa Facilitar o acesso às fontes 

de  cultura; Estimular a produção artística regional Proteger e criar, fazer e viver da sociedade; Preservar o 

patrimônio histórico e cultural;Desenvolver a consciência à cultura de outros povos e/ou nações; Estimular a 

produção e a difusão de bens culturais de valor universal; Dar prioridade ao produto cultural brasileiro ( 

http://www.cultura.gov.br/projetos-incentivados). 

Metodologia: 

Trata-se de estudo bibliográfico e levantamento de sobre notícias  sobre a Lei Rouanet no site do Ministério 

da Cultura e as legislações da Lei Rouanet. O propósito é saber de que forma as população em geral 

enxergam a cultura e se conhecem os incentivos culturais que são dados. A pesquisa também teve um olhar 

geográfico dos espaços culturais com a utilização dos conceitos do geógrafo Paul Claval que falam da 

Geografia Cultural, que exemplifica diversas formas de cultura “ pela cultura material dos grupos 

humanos”. 

Resultado: 

Por meio das atividades culturais pude observar, que os espaços culturais que a Lei Rouanet como Teatro, 

música clássica, entre outros são resultados positivos. E também entender que a cultura contribui com o 

turismo do país e que contribui para as questões econômicas também, porém os investimentos de várias 

formas são importantes e influenciam os espaços e outros meios. 

Conclusão: 

Acredito que a Lei Rouanet foi um importante meio para os avanços culturais do país, e com os seus 

mecanismos contribui para os repasses de verbas para os incentivos de vários projetos culturais, como de 

forma indireta para a educação da sociedade. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AULAS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA 

ENIC201736205 

 

AMANDA QUINTÃO ARAUJO, ADRIENE KAROLINE DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A Biossegurança por ser um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias e dispositivos 

capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades do cotidiano do profissional da saúde, a 

produção, o ensino e o desenvolvimento tecnológico, que podem comprometer a saúde do homem, do meio 

ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, é de fundamental importância que todos os 

profissionais tenham conhecimento técnico para evitar acidentes. (SALGADO, 2013) 

Metodologia: 

O objetivo foi relatar a experiência vivenciada pelas graduandas de Enfermagem do 8º período, durante o 

período dos meses de Março à Junho de 2017 no auxilio das aulas ministradas sobre praticas de 

biossegurança. 

As atividades extracurriculares foram realizadas em uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista,visando 

aprimorar e colocar em prática o conhecimento obtido durante a graduação. Era de nossa responsabilidade 

ensinar e auxiliar os alunos à realizarem os procedimentos com as técnicas corretas como a de colocação de 

luva estéril, lavagem de mãos e administração de medicamentos. 

Resultado: 

Durante o período tivemos a oportunidade de dividir nosso conhecimento técnico com os alunos, e foi 

observada a dificuldade dos mesmos para com as técnicas, estando dispostos a obterem o conhecimento 

colocado naquele momento.   

Conclusão: 

Foi concluído que a carga de conhecimentos e aprendizado que foi proporcionado pela monitoria das aulas 

práticas de biossegurança foi de grande importância para o conhecimento técnico/práticos, e para a vida 

pessoal e profissional dos envolvidos, mostrando que a existência de aulas de conhecimento prático é a 

melhor forma de aprimoramento das técnicas ministradas em aulas teóricas. 
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APLICAÇÃO DA LIGAS DE ALUMINIO EM MOTORES À COMBUSTÃO INTERNA E SUA EVOLUÇÃO 

ENIC201736212 

 

GIORGIO ARTENCIO NAZARI 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Desde o patenteamento do primeiro motor à combustão interna na Itália pelos engenheiros Eugenio Barsanti 

e Felice Matteucci, que efetivamente usava a energia de expansão liberada pela combustão controlada de 

uma mistura de ar e hidrogênio. Desde então, muito mudou do projeto inicial, mas o conceito se manteve o 

mesmo. Com as crescentes demandas ambientais e do mercado para motores mais eficientes, com maior 

potência e menor emissão de gases tóxicos, novas tecnologias tiveram que ser adotadas a fim de suprir essa 

necessidade. Neste trabalho discorre-se sobre uma dessas tecnologias, que é justamente o uso de ligas de 

alumínio na construção de componentes de motores à combustão interna. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo inicial desenvolver uma revisão bibliográfica, focada em literaturas e 

conceitos fundamentados acerca do uso de alumínio em motores à combustão interna, mostrando a evolução 

dos motores com o passar dos anos, com foco nas melhorias trazidas pelo uso de ligas de alumínio na 

concepção de seus componentes, fazendo um comparativo com as peças de outras ligas que ele veio a 

substituir. 

Resultado: 

Foi possível adquirir novos conhecimentos relacionados aos desafios apresentados na fabricação dos 

componentes de um motor à combustão interna capazes de suportar os regimes elevados de pressão e 

temperatura inerentes a esse tipo de máquina, tendo em vista que o alumínio apresenta características 

desejáveis, como baixo peso específico e alta condutibilidade térmica, mas que ao mesmo tempo tem menor 

resistência mecânica específica em comparação com o ferro fundido, exigindo um maior cuidado na sua 

fabricação para que esses pontos críticos sejam satisfatórios para que esses motores apresentem uma 

confiabilidade mínima para serem comercializados. 

Conclusão: 

A partir desse estudo foi possível concluir que, assim que os desafios iniciais relacionados à confecção dos 

componentes são dominados, o alumínio apresenta características extremamente desejáveis, como menor 

peso e maior condutividade térmica, o que leva a um menor consumo de combustível e consequentemente 

uma diminuição dos gases poluentes, representando uma alternativa viável na substituição do ferro fundido 

para produção dos blocos, cabeçotes, pistões, tendência que se observa a mais de 15 anos em países 

estrangeiros, e que vem aos poucos sendo implementada no Brasil por diversas montadoras. 
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ANÁLISE DA POTENCIALIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CUNHA/SP PARA IMPLANTAÇÃO DE 

UM CENTRO DE VISITANTES 

ENIC201736250 

 

ANA LARA MONTEIRO SANTOS 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O município de Cunha/SP tem uma paisagem típica da região histórica do vale do Paraíba paulista, inserido 

entre reservas naturais como a Serra da Mantiqueira, Bocaina e a Serra do Mar. Esta ocupação do município 

ocorreu sem planejamento apropriado, mas trouxe à população um contexto ambiental adequado e com 

equilíbrio entre as ações antrópicas, o ambiente construído e o meio natural. Tendo em vista este cenário a 

presente pesquisa teve por objetivo principal elaborar um processo de avaliação específico para a arquitetura 

de lazer e turismo no município de Cunha na região metropolitana do vale do Paraíba, com a finalidade de 

desenvolver um projeto arquitetônico para um Centro de Visitantes. 

Metodologia: 

A pesquisa desenvolveu-se através de análises demográficas, históricas, culturais do município de cunha e 

sua inserção na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Através desta foram realizados mapeamentos 

turísticos da área escolhida para abrigar a proposta, estudos de casos e projeto preliminar contendo diretrizes 

arquitetônicas. Este estudo visa contribuir para a crescente demanda cultural e turística do município de 

Cunha/SP. 

Resultado: 

A proposta de implantação do centro de visitantes no município de Cunha/SP tem como objetivos: 

disseminar as atividades culturais locais, como a cerâmica; a linguagem caipira, a história; promovendo o 

crescimento da área turística. O centro de visitantes será um projeto social, abrangendo a comunidade para 

propagar o conhecimento histórico, artesanal e os atrativos locais com os turistas que visitaram a proposta. 

Para a escolha da área analisada foi adotado como principal propósito um local onde se interliga os demais 

patrimônios históricos e turísticos do município e circuitos culturais centrais, tendo fácil acesso e 

infraestrutura. Foi realizado o mapeamento de uso do solo e ocupação, para entender como a área está 

inserida. Visto que a predominância é de áreas residenciais e áreas verdes. Também foi realizado um 

mapeamento das áreas institucionais e os acessos ao objeto de estudo, permitindo visualizar as 

infraestruturas em relação a área trabalhada. 

Conclusão: 

Após análise realizada, apresentando a região, suas características, os mapeamentos e resultados da área 

para abrigar o projeto arquitetônico, foram identificados como problema que a crescente demanda turística 

não tem o suporte necessário, e que a proposta do centro de visitantes será um dos principais apoios para 

esta expansão turística do município de cunha/SP.  Porém para que a proposta alcance o resultado central 

esperado, foram elaboradas algumas diretrizes secundárias, sendo elas: Inserir o projeto arquitetônico na 

malha urbana e social do município, integrar o edifício com o entorno e divulgar a proposta de intervenção 

para a população. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA:PARTICIPAÇÃO  ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA REUNIÃO DOS 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 

ENIC201736570 

 

EVALDO VALGAS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Adependência alcoólica é umproblema de Saúde Pública no Brasil,e acarreta diversos problemas, e é uma 

das preocupações para Enfermagem, que deve atuar de forma eficiente diante deste problema, por meio de 

ferramentas, que direcione a assistência de enfermagem aos cuidados com o dependente de álcool, o 

enfermeiro que se depara com a realidade dos serviços de saúde tem a oportunidade de estar em contato 

direto com o paciente alcoolista de um serviço de atenção primária, prestando a assistência de enfermagem a 

esse paciente com vistas a promover saúde e auxiliar no processo de motivação para tratamento da 

dependência alcoólica, aprendendo, assim, programar novos métodos de assistência de enfermagem. Este 

estudo tem como objetivo o de relatara experiência de um acadêmico de enfermagem que participou de uma 

reunião 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, realizado por um acadêmico de enfermagem do quarto 

período de graduação em enfermagem. O estudo foi desenvolvido em um centro de convivência de um 

grupo A.A, situado em uma cidade no interior paulista, no 1º semestre de 2017, de onde participou de 

algumas reuniões.RESULTADOS:Durante a palestra pude observar os depoimentos dos presentes aonde 

eles colocaram as suas dificuldades e de como estavam conseguindo supera-lás.O encontro para se ter a 

autoajuda, não faz distinção entre as classes sociais, cor, religião ou raça. Todos precisam de ajuda, 

principalmente quando se temo algum vício e se quer superar este problema ou doença. 

Resultado: 

Durante a palestra pude observar os depoimentos dos presentes aonde eles colocaram as suas dificuldades e 

de como estavam conseguindo supera-lás.O encontro para se ter a autoajuda, não faz distinção entre as 

classes sociais, cor, religião ou raça. Todos precisam de ajuda, principalmente quando se temo algum vício e 

se quer superar este problema ou doença 

Conclusão: 

A participação na reunião esclareceu muitos pontos importantes sobre os problemas que enfrentam os 

dependentes de álcool no seu dia a dia. 
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A ALFÂNDEGA NAS RELAÇÕES DE IMPORTAÇÃO: A RECEITA FEDERAL E A INCIDÊNCIA DE 

TRIBUTOS 

ENIC201736663 

 

RAFAELA SENNE NAKAMURA, LARISSA ELEN DIAS DE SOUZA 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

Desde o princípio das civilizações, as relações entre os povos eram estabelecidas, principalmente, pela 

necessidade de adquirir o que não podiam produzir, e para isso, precisavam trocar com outros povos, de 

acordo com o lhes faltava. Tal prática ficou conhecida como sistemas de trocas.  Com o passar dos anos, os 

povos tornaram-se nações, conquistando novos territórios e aumentando a distância entre si. O sistema de 

troca, também, evoluiu e passou a ser conhecido como importação tornando-se necessário o controle de 

entrada e saída das mercadorias no país, denominado controle aduaneiro. 

Metodologia: 

Neste cenário, destacou-se a importância das práticas e políticas de tributação estarem adequadamente 

alinhadas com a legislação aduaneira. A presente pesquisa bibliográfica descritiva é desenvolvida a partir de 

materiais publicados em livros e artigos, empregando dados disponibilizados no site da Receita Federal e 

análise da legislação aduaneira vigente, que regerá o trâmite de importação. 

Resultado: 

O objetivo básico deste trabalho é analisar o papel da Receita Federal do Brasil neste controle, explicando, 

de maneira prática, as regras a serem obedecidas ao importar uma mercadoria, tanto para fins 

comerciais/industriais, como para uso pessoal, em uma importação. O trabalho permitiu verificar que o 

comércio exterior é muito importante para o país e há necessidade de controle aduaneiro na importação, 

para evitar a entrada de mercadorias falsificadas, proibidas, ou que possam trazer riscos à vida, saúde e 

segurança da população. Através deste controle, também, é fiscalizado se os tributos foram devidamente 

recolhidos pelo importador. 

Conclusão: 

Conclui-se que há uma série de normas que devem ser observadas pelo importador e que a principal 

finalidade do controle aduaneiro, exercido pela Receita Federal do Brasil, é extrafiscal - e não a arrecadação 

de tributos - pois visa, sobretudo, proteger a segurança da sociedade. O controle tem que ser eficaz, contudo, 

sem atrapalhar as práticas comerciais do importador. 
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HOSPITAL DO URSINHO: ATIVIDADE ESSENCIAL DO PROGRAMA “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 

ENIC201737285 

 

MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, BÁRBARA DE OLIVEIRA BARROSO SANTOS, CINTHIA ANTONIO DE 

OLIVEIRA, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Introdução: 

A prática do “Hospital do Ursinho”, internacionalmente “Teddy Bear Hospital” surgiu de uma idéia simples 

e excelente de estudantes de Medicina europeus de ser montado um hospital de brinquedo onde as crianças 

levassem seus brinquedos para serem atendidos e assim diminuir o medo e a ansiedade que muitas crianças 

possuem em relação ao cuidado de saúde. Inicialmente realizada exclusivamente com a figura do 

profissional médico, desde o princípio vem sendo realizada no âmbito do Programa de Extensão “Saúde na 

Educação” parceria UNITAU/Prefeitura de Taubaté, focando nas variadas profissões de saúde, com muito 

sucesso desde 2007. Neste trabalho relatam-se 2 experiências de aplicação deste trabalho em creche 

municipal do município no 1º semestre do ano de 2017. 

Metodologia: 

Alunos de Medicina da UNITAU da disciplina optativa “Saúde na Educação”, parte integrante do programa 

extensionista, foram capacitados em diversos temas relevantes de saúde e recursos de comunicação com a 

população infantil. Em datas estabelecidas de comum acordo com a diretora da creche municipal atendida 

pelo Programa “Saúde na Educação” foram levados à unidades escolar materiais necessários à montagem do 

“Hospital do Ursinho”: caixinhas de vacina; estetoscópios, termômetros e remédios de brinquedo; ataduras; 

fita crepe; folhas de sulfite; giz de cera de cores variadas e diversos ursinhos e brinquedos para serem 

emprestados às crianças como “pacientes” do “Hospital do Ursinho”. 

Resultado: 

A atividade foi realizada em 2 ocasiões no mês de maio de 2017 (dias 03 e 17) na Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) do bairro CECAP III no município de Taubaté --SP.Participaram das atividades os 

treze alunos de Medicina da Disciplina “Saúde na Educação”, 04 alunas de Enfermagem UNITAU e as 

professoras coordenadoras do programa de extensão. As vivências com as crianças foram ricas para os 

envolvidos, gerando participação dedicada dos vários atores. Os estudantes universitários personalizaram as 

várias profissões de saúde. Assim “trabalharam” no “Hospital do Ursinho”: Enfermeiros, Dentistas, 

Médicos, Nutricionistas e Psicólogos de “Faz de Conta”. Também foi montada uma recepção do hospital, 

onde as crianças eram entretidas com brincadeiras e conversas enquanto esperavam ansiosamente sua vez de 

levarem seus “filhos brinquedos” para atendimento nesse hospital. Nesses 2 dias de atividades foram 

atendidas uma média de 80 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses. 

Conclusão: 

Realizar o “Hospital do Ursinho” no modelo de representação das mais variadas profissões de saúde tem 

sido atividade prioritária do Programa “Saúde na Educação”, sendo um caminho de crescimento para todos 

os envolvidos. Atinge seu objetivo original de diminuir o medo e a ansiedade das crianças em relação às 

profissões e ao cuidado de saúde. Além disso, forma novos profissionais de saúde, fortificados na 

humanização e comunicação em saúde e renova as vivências e o aprendizado dos professores que trabalham 

nessa ação especial de extensão universitária. 
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ROLAMENTOS: CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E MICROESTRUTUTAL DO AÇO SAE 52100 

ENIC201737548 

 

PAULO RICARDO SILVA THEODORO, WESLEY DA SILVA TEODORO 

Orientador(a): ANDERSON ELIAS FURTADO 

 

Introdução: 

Os rolamentos são componentes cuja função é minimizar a fricção entre as peças móveis de um 

determinado equipamento, permitindo a rotação de uma parte em contato com a outra. 

O setor automobilístico é o responsável pela maior parte da utilização dos rolamentos vendidos no mundo. 

Eles são produzidos principalmente em aço. A fabricação dos rolamentos passa por algumas etapas, nas 

quais se destacam o ajuste da composição química, a solidificação, a laminação, o tratamento de 

esferoidização, a produção das bobinas, a produção dos rolamentos e o tratamento de têmpera. Devido às 

várias etapas de fabricação, pode-se verificar uma enorme variação microestrutural, a qual influencia 

diretamente nas propriedades mecânicas do material. 

Esse trabalho consiste da caracterização mecânica e microestrutural, ao longo dessas fases de produção dos 

rolamentos, do um aço SAE 52100, um dos mais utilizados na fabricação de rolamentos 

Metodologia: 

A caracterização do aço SAE 52100 produzido em uma siderúrgica instalada em Pindamonhangaba para 

utilização na fabricação de rolamentos foi realizada em três diferentes momentos: nas barras após ajuste da 

composição química (conforme saído forno na aciaria), após esferoidização e ainda no produto acabado 

(temperado). 

A partir das barras e dos rolamentos acabados foram confeccionados os corpos de prova para análises 

químicas, ensaios de dureza e ensaios de tração e análises metalográficas. 

A análise química foi realizada no material em duas condições: conforme retirado do forno e após 

esferoidização. Ela foi efetuada via espectrometria de emissão ótica, conforme a norma ASTM-A322-91. 

As microestruturas e microconstituintes do aço em cada um dos três estágios da produção foram 

identificadas e caracterizadas por microscopia ótica, após minucioso processo de preparação metalográfica e 

ataque por NITAL 2%. 

Para os ensaios de tração os corpos de prova utilizados foram preparados no setor de usinagem da empresa 

Gerdau, estando de acordo com a norma ASTM E8. Não foram realizados ensaios de tração no aço 

temperado em função da impossibilidade de extrair CdPs dos produtos acabados (rolamentos). 

Os ensaios de dureza Vickers foram realizados nas três diferentes condições do material (após ajuste da 

composição química, esferoidizado e temperado) a fim de permitir a comparação do resultado em cada uma 

delas. As medidas de dureza foram realizadas ao longo da seção transversal das amostras utilizando uma 

carga de 1kgf, durante 30s, com base na norma ASTM E384-16. 

Resultado: 

O teor de carbono encontrado na análise química foi de aproximadamente 1%. 

As análises micrográficas mostraram a evolução da estrutura: Nas condições iniciais, estrutura bruta de 

solidificação: perlita e cementita pró-eutetóide. Na condição esferoidizada, carbonetos globulares em uma 

matriz ferrítica. Já a amostra temperada apresentou microestrutura martensítica com carbonetos 

uniformemente distribuídos. 

Nos ensaios de tração, a amostra na condição inicial apresentou resistência à tração de (476,55 ± 44,92) 

MPa, limite de escoamento de (310,15± 29,23) MPa e alongamento de (18,94 ± 2) %. O material 

esferoidizado apresentou resistência à tração de (653,35 ± 7,42) MPa, limite de escoamento de (425,15 ± 

16,47) MPa e alongamento de (25,97± 1) %. 

O valor médio de dureza para a condição inicial foi de (209 ± 2) HV1. Para o material esferoidizado: (237 ± 

2) HV1. E finalmente, a dureza do material temperado foi (748 ± 17) HV1. 
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Conclusão: 

A partir das análises das microestruturas encontradas e das propriedades mecânicas medidas nas diferentes 

etapas do processo de produção, esse estudo permitiu a caracterização mecânica e microestrutural do 

material como sendo inequivocamente um aço SAE 52100. Foi também possível constatar a adequação de 

suas propriedades à produção dos rolamentos, tanto relativas à fabricação (maior maleabilidade e 

usinabilidade nos estágios inicias) quanto ao produto final, com sua elevada resistência mecânica, ao 

desgaste e à corrosão. 
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NANOCOMPÓSITOS E A IMPORTÂNCIA DOS NANOTUBOS DE CARBONO PARA A INDÚSTRIA 

AERONÁUTICA 

ENIC201737631 

 

CAROLAINE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA, SABRINA DE SOUZA NASCIMENTO LUCIO, SABRINA 

FERNANDES REZENDE 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

Apesar das inúmeras vantagens dos materiais compósitos convencionais, ocorre uma melhoria relevante das 

propriedades físicas, químicas, mecânicas, elétricas e térmicas desses materiais quando são adicionadas 

nano partículas à sua matriz. Os produtos dessa combinação são denominados como nanocompósitos. Sabe-

se que as propriedades físicas desses materiais são substancialmente alteradas quando micropartículas são 

substituídas por nano partículas, devido ao aumento da área superficial. Os nanotubos de carbono, 

observados a primeira vez por Sumio Iijima em 1991, destacaram-se na área da nanociência e 

nanotecnologia pelas suas notáveis propriedades. Possuem uma estrutura única e são considerados como o 

material mais rígido e forte conhecido devido a ligação covalente sp2. São formados por um átomo de folha 

de carbono denominado grafeno, enrolados em momentos específicos com ângulos discretos e são 

caracterizados como nanotubos de parede única e nanotubos de múltiplas paredes. 

Metodologia: 

Para a realização da pesquisa recorreu-se a um levantamento bibliográfico realizado a partir de fontes como 

artigos, dissertações, entrevistas e trabalhos acadêmicos, com o objetivo de perscrutar os nanocompósitos e 

a importância dos nanotubos de carbono para Indústria Aeronáutica. 

Na dissertação de mestrado apresentada por Dunieskys Roberto González Larrudé, ao Programa de Pós-

Graduação em Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, três métodos principais foram 

utilizados para a obtenção de nanotubos de carbono sendo dois deles de altas temperaturas, descritos como: 

o método de descarga por arco e o de ablação por laser. O terceiro método foi de baixa temperatura, 

denominado método de disposição química por vapor (CDV). 

Resultado: 

Nanotubos de Carbono de paredes simples e múltiplas tem mostrado vantajosas aplicações na área 

Aeronáutica e Aeroespacial, como reforços para materiais compósitos. A adição dos nanotubos à matriz 

polimérica permite a ela maior rigidez, tenacidade e resistência a choques térmicos, e a combinação desses 

materiais para a formação de nanocompósitos é uma das tendências no desenvolvimento de novos materiais. 

As partes internas das aeronaves são compostas por materiais compósitos constituídos por camadas de fibra 

de carbono que são mantidos juntas por uma cola de polímeros. Com o tempo a cola apresenta rachaduras e 

as fibras se separam e reforça-las com pinos e costura pode enfraquecer as camadas da fibra. Logo o reforço 

dos materiais compósitos avançados é feito com uma técnica denominada “nanostichin”, que são fileiras de 

nanotubos de carbono perpendicular às microfibras de carbono para preencher os espaços entre elas, 

reforçando as camadas de fibra dos aviões sem perfurá-las. 

Conclusão: 

Os nanotubos de carbono, devido à sua baixa densidade, elevada resistência, alto módulo de elasticidade, 

boa condutividade térmica e excelente coeficiente de dilatação térmica, tornam-se um material adequado 

para aplicações nas áreas de engenharia. 

A utilização efetiva de nanotubos em nanocompósitos depende inicialmente da habilidade em dispersá-los 

homogeneamente na matriz, sem destruir sua integridade estrutural. Os custos elevados para a sua produção, 

a sua fraca resistência à corrosão, a dificuldade de adesão destes materiais e as fracas propriedades 

interlamelares são consideradas as principais desvantagens e os obstáculos a serem superados para a 

aplicação definitiva destes materiais. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 
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ELTON GOULART DE LIMA, LARYSSA MIGOTTO SILVA CARVALHO, MAYARA NASCIMENTO DE MELLO 

Orientador(a): MARIA DANIELA DE LIMA E SILVA BASTOS 

 

Introdução: 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a segunda doença geneticamente hereditária mais comum em 

humanos e caracteriza-se pela progressiva fraqueza muscular global, que leva o indivíduo a perder a 

capacidade de deambulação entre os oito e 12 anos de idade, comprometendo sua independência funcional e 

qualidade de vida (QV). Atualmente a QV é tema de muitos estudos e pesquisas e, em síntese, refere-se à 

percepção humana sobre as diferentes situações e sensações do indivíduo com diferentes significados, 

segundo os conhecimentos, experiências e valores próprios e da coletividade. A avaliação da QV e a 

promoção de sua melhora podem fundamentar tanto o tratamento como as pesquisas na área de reabilitação 

da DMD. Desta forma, o presente estudo objetivou investigar a QV de crianças e adolescentes com DMD 

em atendimento fisioterapêutico. 

Metodologia: 

O delineamento metodológico caracteriza-se por estudo clínico, observacional, transversal e não controlado. 

Foram critérios de inclusão: crianças, adolescentes e adultos jovens com diagnóstico clínico de DMD, sexo 

masculino, na faixa etária de 6 a 24 anos, que estavam em atendimento fisioterapêutico ambulatorial na 

clínica de Fisioterapia da UNITAU ou que frequentaram esta instituição no decorrer de seu funcionamento, 

bem como pacientes com DMD moradores da região do Departamento Regional de Saúde XVII – 

TAUBATÉ (DRS XVII), cujos pais ou responsáveis concordassem com a participação dos mesmos na 

pesquisa e assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os sujeitos com idades entre 

12 a 18 anos também assinaram o Termo de Assentimento (TA) para participar da pesquisa. Como critérios 

de exclusão: indivíduos com déficits cognitivo ou auditivo que impossibilitassem a aplicação do 

questionário de avaliação de QV ou que apresentassem déficit motor decorrente de outra causa associada; 

indivíduos com dependência de suporte ventilatório.  O estudo foi iniciado após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa. Os participantes foram selecionados mediante levantamento de prontuários antigos e 

recentes de pacientes atendidos na clínica de Fisioterapia da UNITAU e por contato telefônico com outros 

pais e responsáveis de sujeitos com DMD conhecidos pelos próprios pesquisadores dentro da abrangência 

da DRS XVII. Para avaliar a QV, foi aplicado junto aos participantes o questionário World Health 

Organization Quality of Life-abreviado (WHOQOL-bref) nos domínios físico, psicológico, relações sociais 

e meio ambiente. Após a coleta dos dados foi realizada uma descrição sócio-demográfica e clínico-

epidemiológica dos pacientes, utilizando-se os procedimentos usuais da estatística descritiva, tais como: 

cálculo de frequências, medidas de tendência central e de dispersão. Para a correlação entre os domínios do 

questionário foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Para as análises estatísticas empregou-se 

o programa estatístico Stata versão 11.0. 

Resultado: 

Foram avaliados 13 indivíduos com DMD com idades entre 6 a 24 anos com média de idade de 13,9 anos. A 

média de idade correspondente à descoberta do diagnóstico foi de 5,2 anos (DP= 2,1). Com relação à 

percepção geral sobre a saúde, 46,2 % dos participantes relataram estar muito satisfeitos com a saúde. O 

domínio psicológico foi o que obteve menor pontuação e as correlações mais fortes ocorreram entre os 

domínios psicológico e físico; psicológico e meio ambiente; e psicológico e relações sociais. 

Conclusão: 

Mesmo diante de um comprometimento motor progressivo e irreversível, os indivíduos mostraram 

satisfação com a sua saúde, o que pode indicar um bom nível de ajustamento ou aceitação das dificuldades 

relacionadas à enfermidade. No entanto, considerando que o domínio psicológico foi o mais comprometido, 

novos estudos são necessários para elucidar o impacto psicoemocional sobre a QV na DMD. 
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MARKETING ESPORTIVO- ALÉM DAS QUATRO LINHAS. 

ENIC201738057 

 

ELERICIO TADEU FERREIRA JÚNIOR, JACSON DA SILVA LUIZ 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

O mercado do futebol envolve hoje, segundo dados divulgados pela FIFA e que podem ser apurados no site 

oficial da Confederação Brasileira de Futebol - CBF, cerca de 

250 bilhões de dólares por ano, em todo o mundo. Tal fato indica a importância do futebol como negócio a 

ser explorado, tanto no que diz respeito à geração de receitas quanto no que concerne à criação de 

empregos, com a absorção de mão-de-obra de todos os níveis de formação. 

Sabendo-se que o marketing esportivo refere-se à aplicação específica dos princípios e processos do 

marketing a produtos de esporte, se faz necessária uma breve definição de marketing. 

Segundo Kotler e Keller (2006) o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas e sociais, sendo definido de uma maneira simplista pelo autor, como uma forma de suprir 

necessidades lucrativamente. 

Metodologia: 

A finalidade aqui é descrever a metodologia utilizada na pesquisa. Estão definidos o tipo de pesquisa, 

quanto aos meios, a forma de coleta e de tratamento dos dados e as limitações do método escolhido. Este 

trabalho em questão tem por objetivo explorar o tema “marketing esportivo como estratégia de negócios” 

por meio de pesquisas bibliográficas, trabalhos acadêmicos, além de revistas, sites, blogs e jornais 

esportivos. 

Resultado: 

Podemos citar um resultado expressivo de como o marketing esportivo é essencial ao clube, um exemplo é o  

orçamento do Flamengo para 2017 estima uma injeção significativa de recursos oriundos de seu programa 

de sócio-torcedor. De acordo com as projeções, as receitas do Rubro-negro vindas deste projeto saltariam de 

R$ 27,3 milhões para R$ 38,5 milhões — um aumento de 41% se comparado ao que foi arrecadado no ano 

de 2016. 

Conclusão: 

Concluí-se que o marketing esportivo no futebol vai muito além das quatro linhas do campo, ela engloba o 

futebol como um todo, aumentando as receitas dos clubes que tem uma forte influência no ramo, com 

profissionais capacitados para área, pois como o futebol envolve a paixão do consumidor um marketing bem 

elaborado trará grandes lucros ao clube. 
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COMPLIANCE:  CONDUTA ÉTICA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES NAS ORGANIZAÇÕES 

ENIC201738171 

 

DIONATAS FREDERICO COSTA, LUIZ FELIPE MAGALHÃES RODRIGUES 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

As fraudes provocam prejuízos às organizações governamentais e privadas demonstrando a necessidade de 

urgentes mudanças nas regras contábeis e de auditoria para maior transparência e clareza dos balanços das 

empresas e do comportamento ético dos administradores e auditores. A Lei Anticorrupção brasileira, em 

vigor desde 29 de janeiro de 2014, estabelece responsabilidade civil e administrativa, quando a ação de um 

representante causar prejuízos ou violar princípios da Administração pública ou privada. Diante isso as 

organizações passaram a se preocupar mais com a conduta moral dos seus colaboradores. O presente estudo 

visa estimular o desenvolvimento de programa compliance, apresentando possíveis melhorias nas 

organizações, buscando aumentar o controle e dar maior transparência a suas movimentações financeiras. 

Além disso, possibilitar que as organizações identifiquem os fatores que viabilizam possíveis ilegalidades e 

possam agir de maneira a coibir ações como desvios de condutas, atitudes antiéticas, etc. 

Metodologia: 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos científicos, conceituando 

fraudes, apresentando ferramentas que poderiam e podem ser utilizadas, para prover segurança nas 

organizações e amparo na legislação com foco em corrupção e suas consequências, prevendo a possibilidade 

de responsabilização objetiva de empresas (independentemente da existência de culpa), em decorrência de 

atos lesivos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. 

Resultado: 

Através da análise da literatura pesquisada, observou-se a impossibilidade de controle absoluto para evitar a 

corrupção, mas a prática de compliance contribui para a redução do problema. Constatou-se que o gestor 

deve ser um disseminador da cultura ética na organização, constituindo programa efetivo de Integridade 

como estímulo à concretização da conduta empresarial e do combate à corrupção. Os padrões de conduta, 

código de ética, políticas e procedimentos de integridade devem ser aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente do cargo ou função exercidos. É essencial para uma organização ir 

além de combinar e cumprir, garantindo que o estabelecido como uma regra venha ser realmente realizada. 

Conclusão: 

Conclui-se que a implantação de uma política de compliance nas organizações fortalece sua posição no 

mercado, pois auxilia na consolidação da confiança em âmbito nacional e internacional. 

 



  

305 

 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NA RELAÇÃO DAS AREAS DE COMPRAS E LOGISTICA 

ENIC201738221 
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Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Esta iniciação cientifica tem por finalidade demonstrar a relação da área de compras com a área de logística, 

mostrando que suas atividades e processos se inter-relacionam e que em muitos casos dependem 

diretamente uma da outra. A analise apresentada busca mostrar que com a estruturação, organização do 

processo e utilização de ferramentas, podendo desenvolver as atividades nestas áreas com um melhor 

desenvolvimento e com melhores resultados. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi uma revisão literária retirada de artigos científicos, sites de 

instituições e livros, cujo conteúdo aborda idéias e estudos de renomados mestres e doutores que através de 

suas pesquisas e atividades em campo contribuíram para o aumento de informação desses assuntos. Conta 

também com ferramentas de aplicação de processo utilizadas pelas empresas e nas áreas deste estudo. 

Resultado: 

Os resultados obtidos são mostrados através da aplicação pratica da implantação dos sistemas 

MRP(Material Requirements Planning), este, permite que as empresas calculem quantos materiais de 

determinado tipo são necessários e em que momento. MRP – II” (Manufacturing Resource Planning), o qual 

já tomava como base, além dos próprios bens, também outros recursos adicionais, essenciais ao processo 

produtivo, tais como a mão-de-obra e as máquinas e o surgimento da geração de sistemas de gerenciamento 

denominada ERP (Enterprise Resource Planning), que além de permitir a gestão dos processos básicos da 

manufatura, o mesmo trouxe instrumentos para o controle global da organização, das áreas de produção e às 

de finanças, integrando o fluxo de informações e sincronizando as atividades de todos os departamentos. 

Conclusão: 

A finalidade desta pesquisa apresentada, mostra que cada vez mais a integração de informações, a 

sincronização de atividades de setores inter-relacionados e a busca de aplicação de ferramentas e sistemas 

desenvolve, qualifica e aumenta os resultados obtidos nas instituições. 
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TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DURANTE A GESTAÇÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
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NICOLE ROBERTA AJALA DA SILVA, FABIANA LUIZA BASSANI DE SOUSA, WENDRY MARIA PAIXÃO 

PEREIRA 

Orientador(a): ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

 

Introdução: 

Período gestacional é uma fase onde ocorrem alterações fisiológicas no corpo da mulher, necessárias para o 

desenvolvimento do feto, essas alterações influenciam diretamente no surgimento da Incontinência Urinária, 

sendo elas: mudanças hormonais, mudanças do ângulo uretrovesical, aumento da pressão sobre os músculos 

do assoalho pélvico e ligamentos, mudanças nos tecidos conjuntivos, incremento do peso corporal materno 

e peso do útero gravídico.1,2 

Diante dessas alterações e o surgimento da Incontinência, o tratamento conservador indicado como primeira 

opção pela Organização Mundial de Saúde é a fisioterapia. As técnicas fisioterapêuticas visam o 

fortalecimento da musculatura de assoalho pélvico juntamente com controle e auto percepção da região 

perineal, facilitando assim o mecanismo do parto natural. As técnicas mais utilizadas estão exercícios de 

Kegel, cinesioterapia simples, o Pilates e orientações de técnicas domiciliares. 

Desta forma o objetivo do presente estudo é caracterizar o tratamento fisioterapêutico da Incontinência 

Urinária durante a Gestação. 

Metodologia: 

O presente estudo caracteriza-se por uma Revisão Bibliográfica, sendo pesquisados em bases de dados 

indexadas como Medline, Lilacs e Scielo de artigos que se apresentam entre os anos 2003 à 2017, nos 

idiomas português, inglês e espanhol, utilizando os seguintes descritores: Incontinência Urinária, Gravidez, 

Diafragma da pelve, Terapia Combinada. 

Resultado: 

A fisioterapia na uroginecologia tem-se mostrado muito eficiente na redução e prevenção dos sintomas da 

IU, devendo ser realizada de forma individualizada e personalizada de acordo com cada paciente, sendo 

continuado no período de puerpério, pela grande chance de permanência desses sintomas. 

Dentre as técnicas mais utilizadas, os exercícios de kegel, tem como objetivo o fortalecimento dos músculos 

profundos do assoalho pélvico, através de contrações e descontrações, restaurando o tônus e força dessa 

musculatura.3 A cinesioterapia simples, com movimentos de anteversão, retroversão, exercícios circulares, 

tem como finalidade melhorar a consciência corporal, ganhar mobilidade e melhorar a qualidade da 

contração. O método pilates que tem como objetivo o fortalecimento dos músculos do CORE, fazendo com 

que o assoalho pélvico participe das contrações. Os exercícios domiciliares, para o fortalecimento do 

assoalho pélvico, através do manual de orientação MOED, que consiste em 4 posições, com duração e 

frequência a serem realizados.4 

Conclusão: 

Portanto, a fisioterapia no tratamento da incontinência urinária trata-se de um método conservador, não 

invasivo, de baixo custo quando comparado a outros tipos de tratamentos, com caráter tanto preventivo 

como curativo, que tem como finalidade minimizar o impacto negativo na qualidade de vida dessas 

mulheres. As técnicas abordadas, proporcionam maior controle e auto-percepção da região perineal e ainda 

por se tratar de contrações para fortalecer a musculatura de assoalho pélvico, aumentando a pressão de 

fechamento da uretra, e  favorecendo o mecanismo de parto natural. 
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A INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE PROFESSOR-ALUNO INGRESSANTE NO  ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO 

TEÓRICO 

ENIC201738895 

 

LUIS HENRIQUE ROCHA MENDES 

Orientador(a): MARIA APARECIDA CAMPOS DINIZ DE CASTRO 

 

Introdução: 

Nesta pesquisa investiga-se formas de interação desenvolvidas entre professores e alunos do Ensino Médio, 

focando no primeiro ano desta fase da educação. O estudo tem como foco três pontos básicos: o contexto 

escolar atual; o aluno ingressante no Ensino Médio – perfil e características; o professor de Ensino Médio – 

competências e habilidades interativas. 

A escola deve ser uma agência educacional e socializadora que promove o saber, com ação educativa 

voltada para o desenvolvimento, proporcionando condições para aprendizagens significativas, 

proporcionando a produção de novos conhecimentos. Para tanto, deve apresentar propostas pedagógicas 

eficazes, favorecendo a participação dos dissentes nas atividades praticadas em sala de aula. Assim, o 

professor assume um papel mediador, responsável por dinamizar o processo de ensino e provocar o interesse 

dos alunos pelo conhecimento e por adquirir uma visão crítica do mundo, desenvolvendo uma postura 

autônoma capaz de intervir e transformar a realidade em que vivem. 

Metodologia: 

Esta pesquisa, de natureza teórica e documental, se pautará em estudos e produções científicas que 

enfatizam o valor e o papel das interações sociais no foco das práticas pedagógicas, de modo mais 

especifico selecionando na literatura, autores que contribuem para subsidiar a análise da relação professor-

aluno no contexto do Ensino Médio. Pretendemos seguir uma abrangência de livros e artigos científicos 

encontrados em sites acadêmicos como Google Acadêmico e Scielo, na biblioteca do Centro Universitário 

Módulo. 

Resultado: 

O adolescente passa por confusões interpessoais tendo que lidar com sua vida social, emocional e familiar. 

Tem seus poderes multiplicados, pelo fato de antes, no estágio das operações concretas, não ter tanta noção 

de concepção lógica. Esses poderes podem perturbar a afetividade e pensamento, porém depois devem 

fortalecer tal. Por não conseguir lidar com todos esses sentimentos pode ocorrer um desinteresse pelo 

aprendizado e pelo seu próprio desenvolvimento intelectual (PIAGET, 1999). 

“Ensinar é, portanto, reforçar a decisão de aprender, sem agir como se ela estivesse tomada de uma vez por 

todas” (PERRENOUD, 2008 p.71). Assim, o professor tem a função de estimular que o aluno sinta interesse 

pelo que deve aprender, mesmo que de certa forma tenha imposto pela instituição. 

Além disso o contexto da interação está ligado a educação pois o avanço intelectual do homem está 

diretamente relacionado com essa interação durante seu processo de aprendizagem (Miziara, 2006). 

Conclusão: 

Fazendo uma análise da afirmação de Miziara (2006) e Piaget (1999) onde homem aprende com a interação. 

Concluímos que professor deve envolver alunos em atividades dinâmicas que instiguem reflexão, o 

raciocínio lógico e em especial, a autonomia. Ao professor cabe o papel de filtrar as informações que são 

expostas em sala para focar no desenvolvimento das competências que devem ser desenvolvidas naquela 

matéria. Por vezes professores desejam solucionar o desinteresse dos alunos com autoritarismo, porém os 

anos da ditadura militar em nosso país já passaram e a escola deve refletir o contexto político de nosso país, 

a democracia deve prevalecer. 
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ARTETERAPIA NO CONTEXTO ESCOLAR: O PROCESSO CRIATIVO E O DESENVOLVIMENTO DE 

CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL E GRUPAL 

ENIC201739169 

 

LIZANDRA DE CÁSSIA DOS SANTOS, SABRINE LUDGERO BARBERINO, MARINA DÓRIA MOLINARI COUTO 

Orientador(a): ANA MARIA LOURENÇO FERRARI GONTIJO 

 

Introdução: 

O presente estudo teve como objetivo desenvolver no contexto escolar o trabalho com Arteterapia, 

explorando a atividade em grupo, buscando desenvolver a consciência individual e o convívio grupal. A 

introdução da arteterapia neste âmbito possibilita muitos ganhos para o aluno. Tem como alicerce o 

princípio de que o processo criativo, envolvido na atividade artística, é terapêutico e benéfico para o ser 

humano. Através da criação e da reflexão sobre si mesmo e sobre os outros, pode-se lidar melhor com os 

sintomas de estresse e de experiências traumáticas (AATA, 2008). A arte se configura em uma necessidade 

de expressar e de trazer para o nível concreto imagens internas e também se apresenta como uma forma de 

organizar emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente a personalidade do indivíduo (MEDEIROS, 

2011). O estágio foi realizado com crianças do 1º ano do ensino fundamental, na faixa etária de cinco a seis 

anos de idade. 

Metodologia: 

Este trabalho foi realizado a partir do relato de experiência do estágio obrigatório em Psicologia da 

Educação. Os procedimentos utilizados foram: arteterapia, a observação sistemática do comportamento, o 

desenho livre e a aplicação de um questionário semi-estruturado. Através da observação, se realizou um 

diagnóstico preliminar e se analisou as variáveis que afetavam os comportamentos, as dificuldades 

existentes e os recursos disponíveis (DANNA; MATOS, 1982). No desenho livre, o indivíduo foca sua 

atenção na realidade interna, portanto o trabalho surgirá a partir da emoção. Nesta técnica, a personalidade 

do indivíduo se manifesta, sendo que seus elementos inconscientes se projetam em benefício da liberdade 

que é concedida a ele (DERDYK, 1994 apud CARLOS; FONSECA; GONÇALVES, 2006). O questionário 

foi aplicado nos professores do ensino fundamental, com o intuito de estabelecer os temas mais relevantes a 

serem expostos para os alunos. Foram formuladas nove questões, sendo cinco referentes aos dados dos 

professores e quatro ao perfil da sala de aula e interesse dos alunos. 

Resultado: 

A observação permitiu um maior entendimento da dinâmica de uma sala de aula do 1º ano do ensino 

fundamental, compreendendo assim as relações entre educadores e alunos. Dado o fato de que, na maioria 

das vezes, as relações no ambiente escolar se dão de forma mais rígida e que há uma falta de espaço para o 

aluno se expressar, há então a necessidade de se promover um ambiente criador para o mesmo. A partir da 

introdução da Arteterapia neste contexto, foi possível que o aluno se desprendesse da rigidez estética e que, 

a partir de suas produções, ampliasse sua capacidade de reflexão acerca da realidade, de si mesmo e do 

outro. A Arteterapia faz uso de métodos próprios para que o indivíduo se manifeste através da arte, adquira 

autoconhecimento e posteriormente a isto reflita em suas atitudes perante a vida (DAGMAR, 2013). 

Conclusão: 

Pôde-se concluir que, por meio da Arteterapia, na utilização de desenhos, as crianças puderam se expressar 

de maneira livre e espontânea, desenhando e contando suas histórias para os colegas. Esta experiência 

permitiu o processo criativo, a exploração da atividade em grupo e o desenvolvimento da consciência 

individual e o convívio grupal. 
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OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA VERDE NAS EMPRESAS 

ENIC201739440 

 

NAYRA FLORES DE PAULA 

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

Em tempos de crise ambiental e aquecimento global, fatores como sustentabilidade ambiental são grandes 

indicadores e aliados de organizações de todos os ramos. A cada dia que passa a preocupação com o meio 

ambiente acaba tomando cada vez mais espaço no cenário empresarial desde o processo de fabricação do 

produto e/ou serviço a ser realizado quando em seu processo de entrega, com o objetivo de tentar reduzir os 

impactos causados em nossa camada de ozônio. Dessa forma, o termo “Logística Verde” ou até mesmo “Eco 

logística” se concretiza. O termo se resume na produção limpa, na qual o produtor assume total 

responsabilidade sobre o descarte do material após utilização, e também sobre a redução ou reciclagem das 

embalagens já utilizadas. Além de ser uma grande vantagem para as indústrias, a Logística Verde pode ser 

adotada como um diferencial de mercado, tornando-se uma vantagem competitiva para com os demais 

concorrentes. 

Metodologia: 

Inicialmente, para a construção da pesquisa foram utilizados sites referentes ao tema específico. Também 

foram utilizados livros e artigos científicos disponíveis na própria biblioteca da Universidade, além de 

material de empresas que usufruem da Logística Verde e seus resultados obtidos. Neste, não serão utilizados 

materiais promocionais ambientais de quaisquer organizações, de modo que seja possível filtrar as 

organizações as quais se beneficiam da Logística Verde/ Logística Reversa. 

Resultado: 

Objetiva-se buscar e apontar diretrizes que nos façam entender que no mundo atual, precisamos nos adaptar 

para acompanhar o mercado. Visto isso, organizações do mundo todo estão adotando práticas sustentáveis 

para se auto-beneficiar e se auto-promoverem. 

Conclusão: 

Pretende-se demonstrar neste trabalho que a Logística Verde é de suma importância para as organizações 

atuais.  Além de estarem de acordo com as normas ambientais (ISO 14000), as firmas podem até atingir 

maior índice de satisfação ao cliente, por demonstrar seu interesse e preocupação com gerações futuras e seu 

comprometimento com o meio ambiente, possuindo um grande aliado quanto a vantagens competitivas 

entre seus concorrentes. Igualmente, contribui-se com a redução de desperdício e consequentemente na 

eliminação de gastos desnecessários.   
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PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM QUANTO OS ARTIGOS ARMAZENADOS NA 

CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO EM UM HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP 

ENIC201739469 

 

DAYANE SILVA MACÊDO, ANA BEATRIZ FARIA DA SILVA, ELISANGELA CRISTINA PEREIRA TAVARES, 

ELIANE PEREIRA DE ABREU LIMA, ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A Central de Material Esterilizado - CME é o setor técnico responsável pelo processamento de artigos 

médico-hospitalares utilizados pelas unidades que prestam cuidados aos pacientes, pela armazenagem dos 

artigos hospitalares, pela qualidade e segurança da equipe de enfermagem e paciente, bem como a 

importância do enfermeiro na supervisão desse processo. E pelo processamento de todos os materiais 

utilizados na assistência à saúde, desde a limpeza, inspeção e seleção quanto à integridade, à funcionalidade 

e ao acondicionamento em embalagens adequadas, até a distribuição desses produtos esterilizados às 

unidades consumidoras, de forma a assegurar a eles a quantidade e as qualidades necessárias à realização de 

todos os procedimentos assistenciais para o desenvolvimento do plano terapêutico dos clientes. O objetivo 

desta pesquisa é identificar nossa percepção e verificar aspectos positivos e inadequações a serem evitadas 

acerca dos artigos armazenados na Central de Material e Esterilização (CME) em um hospital do Município 

de Taubaté. 

Metodologia: 

A pesquisa realizada é de caráter descritivo, através de revisão de literatura, artigos científicos, revistas, 

periódicos eletrônicos além da observação e análise desenvolvida durante o período de estágio na disciplina 

de Enfermagem Cirúrgica I,  efetuada durante o mês de Junho de 2017 no terceiro período do curso de 

graduação em Enfermagem da Universidade de Taubaté – UNITAU. 

Resultado: 

A Central de Material Esterilizado do hospital localizado no Município de Taubaté/SP, possui instalações, 

equipamentos e procedimentos adequados que atendem as normatizações, porém necessita de armários e 

prateleiras adequados ao processo de armazenamento dos artigos, que mantenha uma distância adequada 

entre o material estéril e a parede do estabelecimento e na ocorrência de artigos estéreis serem armazenados 

em caixas plásticas estas devem estar íntegras, sem quebras, rachaduras ou danificações quaisquer, e os 

artigos esterilizados devem ter acesso restrito e mínimo manuseio possível, pois esses fatores favorecem a 

contaminação dos artigos. 

Conclusão: 

Assim, podemos concluir que a Central de Material Esterilizado do Hospital do Município de Taubaté, 

necessita de adequações referentes as condições físicas dos armários e prateleiras que armazenam os artigos 

esterilizados e quanto aos materiais armazenados em caixas plásticas estas devem estar íntegras visando 

maior segurança ao material estéril armazenado/estocado. As adequações são necessárias, pois contribuirão 

para a garantia de validação dos artigos gerando economia e evitando o gasto com o reprocessamento, 

devendo haver uma ação conjunta junto aos seus responsáveis e administração, visando maior segurança e 

aumento da durabilidade dos artigos processados e distribuídos a todos setores hospitalares. 
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ASFATO BORRACHA – LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS USADOS E INSERVÍVEIS 

ENIC201739758 

 

NATÁLIA CAROLINE RIBEIRO DE ANDRADE, MAIARA CAMPOS ABUD 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

Os pneus que são descartados inadequadamente acabam comprometendo a saúde pública, contribuindo para da 

degradação da paisagem urbana e do meio ambiente uma vez que são depositados inteiros em aterros de lixos 

comuns ou jogados em vias, rios e córregos a céu aberto criando um ambiente perfeito para proliferação do 

mosquito da dengue, rato, malária e outras doenças, além de que, quando são queimados emitem gases tóxicos. 

Segundo dados da UNICAMP, cerca de 100 milhões de pneus irreversíveis estão abandonados no Brasil 

atualmente, a boa notícia é que 73% desses pneus, ou seja, 241 mil toneladas foram recicladas. (IPT/CEMPRE, 

2008). 

Este artigo tem como principal objetivo discutir a destinação de pneus usados e inservíveis no Brasil, através da 

logística reversa, que entra como fator determinante para que os descartes sejam realizados de forma correta e 

simples, assim utilizando o pneu na composição do asfalto-borracha, criando assim um asfalto sustentável. 

Metodologia: 

Os dados apresentados neste trabalho foram extraídos de revistas, associações e via internet, portanto, refere-se a 

uma pesquisa bibliográfica. 

Inicialmente os dados foram retirados de uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos, referente a gerenciamento de pneumáticos 

inservíveis, onde foram extraídos dados estatísticos publicados pela UNICAMP. Essas duas Universidades são 

pioneiras no Brasil em pesquisas e experimentos para logística reversa de pneus convertidas em asfalto borracha. 

A Associação ENEGEP também enriqueceu a pesquisa com o estudo da destinação e da reciclagem de pneus 

inservíveis no Brasil com autoria de estudantes da UNESP, de acordo com a legislação vigente pelo CONAMA 

para a minimização do impacto ambiental. 

A revista TEM contribuiu amplamente com seus dados técnicos de desenvolvimento do asfalto, juntamente com 

o Engenheiro José Carlos Massanduba foi possível conhecer as diversas etapas da produção de um asfalto 

borracha, desde a coleta do pneu, separação do material nobre, e trituração da borracha, para então fazer as 

misturas e transformar em um asfalto ecológico e durável. 

Outra entidade bastante representativa no contexto nacional para a elaboração desse artigo é a Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), criadora do Reciclanip. O projeto, um dos maiores de 

responsabilidade pós-consumo, ajuda a consolidar o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus 

Inservíveis por meio de 800 pontos de coleta no Brasil. Atendendo a resolução 416/09 do CONAMA, já ajudou a 

dar um destino correto a mais de 3 milhões de toneladas do material descartado. 

Todas essas fontes de pesquisas listadas acima foram estudadas e lapidadas com informações precisas, de caráter 

confiante. 

Resultado: 

Ao estudar a prática do uso de borrachas de pneus inseríveis foi analisado que para cada tonelada de asfalto, são 

adicionados 150 quilos de borracha – um reaproveitamento de quase mil pneus por quilômetro de rodovia 

repavimentada. 

Asfalto borracha é composto de cimento asfáltico de petróleo, borracha moída de pneus, variando entre 15% e 

20% em relação ao peso total do composto, diluentes e alguns aditivos especiais. 

Essa composição apresenta uma cobertura até 40% mais resistente que o asfalto convencional, garantindo 

estradas mais seguras e silenciosas por apresentar: alto coeficiente de atrito, diminuindo permeabilidade e dando 

mais aderência aos pneus, durabilidade, flexibilidade, permeabilidade e resistência aos raios ultravioletas, e 

resistência ao envelhecimento e aparecimento de trincas e deformações. Além dessas vantagens técnicas essa 

pratica é em prol do meio ambiente, evitando a contaminação do solo e as reservas de água com reciclagem e 

correta distribuição e uso desses pneus usados. 
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Conclusão: 

Pode-se concluir que asfalto borracha, em comparação com o asfalto tradicionalmente utilizado, concede mais 

segurança e conforto aos condutores e suas vantagens compensam o custo até 50% maior do que o pavimento 

convencional. 

Apesar de ser um processo mais caro em relação ao convencional e demandar de equipamentos especiais para 

sua implantação, o asfalto borracha apresenta como característica o aumento da durabilidade e flexibilidade o 

produto final, contribuindo assim com a redução dos custos de manutenções periódicas em prol de medidas 

sustentáveis. 
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SARCOPENIA DE IDOSOS:  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201739845 

 

ALESSANDRA RAFAELA RIBEIRO DA SILVA, CAMILA MONELLI ROSA DE SOUZA, JOSÉ GERALDO REIS, 

MICHELE FRITTOLI DE FREITAS, IARA DE OLIVEIRA FERREIRA 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

Entre as principais alterações musculoesqueléticas nos idosos, a sarcopenia é uma das mais frequentes; 

sendo caracterizada pela diminuição da massa, força e velocidade de contração muscular, ocorre 

aproximadamente uma diminuição de massa muscular de 50% dos 20 aos 90 anos, com substituição de 

massa muscular por tecido gorduroso e tecido conjuntivo. De tal forma que o tratamento da sarcopenia 

eclode a fim de minimizam a incapacidade e otimizam a independência dos idosos.  Assim, o estudo visa 

identificar a atuação fisioterapêutica na sarcopenia em idosos. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, no qual foram utilizados artigos científicos em português de 

revistas indexadas no banco de dados da Bireme, nas bases de dados Scielo e Lilacs, publicados entre julho 

de 2007 a junho de 2017, em português, disponíveis completo. A revisão consta de artigos publicados em 

revistas nacionais correspondentes as áreas de fisioterapia e gerontologia. Foram excluídos os artigos cuja 

amostra era constituída de idosos institucionalizados e hospitalizados, aqueles cujas intervenções propostas 

não foram relacionadas a sarcopenia ou não eram específicos de fisioterapia. Os descritores de saúde 

utilizados foram: Idoso, Envelhecimento, Sarcopenia Fisioterapia e Tratamento. 

Resultado: 

Foram identificados 503 artigos após análise dos resumos excluíram-se 489 artigos, pois versavam sobre 

tratamento clínico, medicamentoso e nutricional sem ênfase ao fisioterapêutico, fatores de risco, 

epidemiologia, idosos institucionalizados e hospitalizados ou não estavam disponíveis. Após esta fase os 14 

abordavam sobre a atuação da fisioterapia na sarcopenia em idosos. Os artigos identificaram programas de 

treinamento resistido por meio de um conjunto de exercícios isotônicos concêntricos, excêntricos e 

exercícios aeróbicos, aplicados sob a forma de resistência manual e mecânica. Reforçaram que deve ser 

realizado um treinamento com baixa resistência com poucas repetições para adaptação para os músculos, 

com sessões de três vezes por semana, favorecendo o ganho de massa e força. 

Conclusão: 

Os artigos identificaram a fisioterapia como uma das abordagens importantes na sarcopenia em idosos 

principalmente por meio da terapia realizada com exercícios resistidos a fim de propiciar melhor bem-estar 

e independência aos idosos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ESTUDANTE DE ENFERMAGEM EM UM CURSO DE DOULA 

ENIC201739918 

 

THABATA LUNARDI DAMASCENO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Doula vem do grego “mulher que serve”, ou seja, é uma pessoa (geralmente uma mulher) que tem o 

objetivo de servir à outra, antes, durante e após o parto. Esse profissional já existe há muitos anos, e que 

com o tempo foi deixado de lado, pois o parto foi deixando de ser realizado em casa para ser realizado nos 

hospitais, porém, a partir da década de 80 esta figura está sendo reconhecida que é importante no momento 

do parto, pois ela utiliza métodos não farmacológicos para alivio da dor. Este relato tem como objetivo, 

mostrar a importância de reconhecer este profissional, aprender a trabalhar em conjunto e como ele 

influência a parturiente durante o trabalho de parto. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo com informações baseadas nas impressões de uma estudante do sexto 

período da graduação de Enfermagem de uma universidade situada no Vale do Paraíba paulista, realizado 

após um curso de imersão no interior da cidade de São Paulo sobre como ser Doula, o curso foi realizado no 

período de Julho e aborda vários temas como: A Doula no contexto histórico e contemporâneo, A 

importância e os benefícios da doula para a mulher, Ética, A doula como agente de mudanças, A Doula e o 

Movimento contra a violência obstétrica e pela humanização do parto e nascimento, A doula antes, durante e 

pós o parto, Práticas Doulísticas e no auxílio da recepção do recém-nascido, na amamentação e no suporte 

do puerpério. Esses são alguns temas abordados durante o curso além das práticas realizada com gestante e 

com as próprias alunas. 

Resultado: 

Durante o curso, teve várias aulas sobre as técnicas não farmacológicas para alívio da dor e como utiliza-las 

no momento do parto. Teve-se aula de massagem com óleo, pontos de relaxamento e de alívio de dor, alguns 

movimentos específicos e de pressão na regia lombar, uso de bolsa de água quente e bolsa de ervas 

aquecida, banho de aspersão e o de imersão, deixar a parturiente em posições confortáveis, bola Suíça (de 

Pilates), alguns chás específicos e aromaterapia 

Conclusão: 

As aulas trouxeram um aprendizado enorme sobre o alívio da dor sem utilizar a analgesia farmacológica, 

podendo assim ser utilizado em várias situações e lugares, pois são procedimentos fáceis, de baixo custo e 

que realmente possuem eficácia. Pôde-se observar a importância do papel da doula durante o parto, e que 

quando uma mulher escolhe ter este profissional ela consegue ter um parto mais natural e sem intervenções. 
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CAPTAÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP PELA COMEVAP NOS ANOS DE 2014/2015/2016 

ENIC201740179 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de avaliar o processo de captação 

de leite dos cooperados do município de Taubaté pela Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba 

(COMEVAP) durante os anos de 2014, 2015 e 2016. 

Metodologia: 

Para a pesquisa foram coletadas informações durante três anos (2014, 2015 e 2016) sobre o volume de leite 

captado e o número de cooperados incluídos na COMEVAP, referentes ao município de Taubaté-SP. Os 

dados foram coletados na COMEVAP pelo grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local. As informações foram organizadas em planilha eletrônica para a geração de médias. 

Resultado: 

Entre os anos de 2014 e 2015, houve uma redução de 16,67% na captação de leite no município, de 44.807 

L para 37.336 L, e no mesmo período houve diminuição de 8,85% do número de cooperados, caindo de 113 

para 103. Em 2016, a captação foi reduzida em 13,67%, com 32.231 L, embora o número de cooperados 

tenha permanecido praticamente estável em 104. A participação do volume de leite coletado dos cooperados 

no município de Taubaté no volume total captado pela COMEVAP foi de 34,11% em 2014, reduzindo para 

29,86% em 2015 e 27,07% em 2016 

Conclusão: 

O volume de leite coletado pela COMEVAP ao longo do período compreendido entre 2014 e 2016 

apresentou uma taxa de redução que foi superior à queda do número de cooperados. A redução no volume 

captado pela cooperativa no município pode estar associada à saída dos cooperados cuja contribuição em 

volume era superior à média por cooperado. A queda da participação de Taubaté em volume de leite 

ofertado para a COMEVAP possui um impacto significativo na captação pela cooperativa, uma vez que o 

município é seu principal fornecedor. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA SUB-REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO, INVESTIMENTO E METAS. 

ENIC201740201 

 

MATHEUS GOMES FERREIRA DE MORAES, LUIZ GABRIEL DA SILVA PIRES 

Orientador(a): QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

A sub-região de São José dos Campos conta com 8 Municípios e insere-se na região metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte Paulista. Tem-se como objetivo estudar os aspectos demográficos, 

socioeconômicos e o cumprimento de metas e crescimento e desenvolvimento econômico dos municípios 

que compõem a sub-região de São José dos Campos. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. A análise dos dados foi 

realizada com base na interpretação dos resultados obtidos por meio do levantamento de dados de cada um 

dos municípios, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram elaborados tabelas e 

gráficos comparativos dos municípios, incluindo indicadores populacionais, socioeconômicos e as metas do 

milênio (ODM). As variáveis que compuseram o estudo foram: contexto histórico de cada Município, 

pirâmide etária e densidade demográfica e, por último, os aspectos socioeconômicos em relação as metas 

provenientes de dados mensuráveis por meio de consulta ao portal ODM. 

Resultado: 

São José dos Campos apresenta o maior (PIB), sendo a oitava maior economia do estado de SP. O PIB per 

capita foi de R$ 40699,31. Apresenta em seu Parque Tecnológico os três maiores fabricantes de aviões do 

mundo: Embraer, Boeing e Airbus. Representa o quinto maior exportador do país, cumpri com todas as 

metas de milênio, principalmente na segunda meta que ultrapassa os 100% beirando os 200%, além de estar 

à frente da maioria dos outros Municípios em se tratando de desenvolvimento industrial, exportação e 

empregabilidade. Apresenta um IDH elevado, registrado em 2010 em 0,807 e apresenta também um 

incremento no setor terciário. Portanto, é um Município quem vem mantendo altos índices em relação ao 

cumprimento de suas metas e aspectos socioeconômicos existentes na região em comparação com Jambeiro, 

por exemplo., como por exemplo Santa Branca, cujo (PIB) provém basicamente dos pequenos agronegócios 

e de pequenos sitiantes na região rural. 

Conclusão: 

A região estudada possui um potencial econômico vasto, as políticas adotadas pelos municípios para 

incentivar os negócios são também técnicas para atrair mais investimentos voltados para o setor público e 

privado. Portanto, por mais desenvolvida que seja a região, ainda há o que explorar, usar e desenvolver. 

Esperamos que este crescimento econômico venha com benefícios sociais, como investimentos em saúde, 

educação e políticas contra a pobreza extrema, garantindo, desta forma, um desenvolvimento econômico e 

social acima do esperado, mantendo a região na posição de um dos melhores lugares do país para viver. 
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DA SENZALA À INDÚSTRIA: A DECADÊNCIA DO CAFÉ E AS PRIMEIRAS DÉCADAS DA CTI 

ENIC201740419 

 

CAMILA PAPARELI RODRIGUEZ ANDUJAR 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

Introdução: 

No presente estudo trata-se da situação do negro da decadência do café aos primeiros anos da Companhia 

Taubaté Industrial (CTI). Mais concretamente, aborda a transição do papel social do negro a partir da 

segunda metade do século XIX até o começo do XX, por meio da análise de fichas dos funcionários da CTI, 

no período entre 1897 a 1919, sendo que em 1897 foi o primeiro ano de atividade da CTI. A pesquisa tem 

como objetivo compreender a trajetória desse grupo em uma época de acentuada dificuldade de inclusão 

social na sociedade brasileira marcada por ideais eurocêntricos. 

Metodologia: 

A pesquisa foi centrada na investigação da caixa de fichas do primeiro ano de funcionamento da CTI, em 

1897, até 1919, encontrada no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) vinculado à 

Universidade de Taubaté. O corpus documental foi composto por sessenta fichas. Levou-se em consideração 

para a pesquisa, primordialmente, a quantidade de negros - registro feito por meio do estudo das fotos 

fixadas nas fichas, já que não havia especificação de cor entre os dados registrados nos documentos -; 

contabilizando a quantia de mulheres e homens. Além disso, foram registrados os nomes, funções e salários 

de cada trabalhador. Contudo, nem todas essas informações estavam presentes nas fichas, e vinte e seis não 

possuíam fotos. Todos os dados foram tabulados e analisados. Durante, e, previamente à investigação 

documental, estudou-se sobre o negro como escravo, liberto e, por fim, inserido na fábrica como proletário 

com auxilio de artigos e livros específicos ao tema proposto - o papel social do negro em sua trajetória da 

senzala à indústria. 

Resultado: 

No ano de 1880, a mão de obra escrava era o principal fator que impulsionava a economia do Brasil, sendo 

a peça substancial para o desenvolvimento do ciclo econômico cafeeiro. Logo depois do apogeu do café 

ocorreu uma decadência do Vale do Paraíba, levando à diminuição do número de escravos e, posteriormente, 

à libertação destes. Mesmo Taubaté sendo uma das cidades pioneiras a libertar-se do sistema escravocrata, 

foi nesse período que o negro sofreu maior exclusão; inclusive na sua inserção dentro das novas fabricas, 

onde se poderia supor que a mão de obra negra seria incorporada. É exatamente nesse aspecto, que Félix 

Guisard, proprietário da CTI, se destaca, pois, de fato trouxe a cidade o progresso e ao contratar, além de 

crianças e mulheres, os negros - dado apontado pelas fichas analisadas -; contrapondo-se à realidade 

nacional que, majoritariamente, contratava os imigrantes europeus recém chegados ao Brasil. 

Conclusão: 

Com a finalização desta pesquisa do papel social do negro, baseando-se nos documentos e nas análises de 

outros pesquisadores para a elaboração dessa pesquisa, é possível concluir que o negro sempre fora tratado 

como desigual; considerando-se também a razão da ideologia depreciativa de racismo e desigualdade 

manter-se viva até os dias presentes. São pensamentos que têm seu início antes mesmo do ciclo do café e 

perduram como se fossem recentes, mesmo que houvesse certa integração dos negros na principal fabrica da 

cidade de Taubaté, a CTI. 
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MERCADO CAMBIAL: SUA RELEVÂNCIA NA ECONOMIA E OS IMPACTOS CAUSADOS POR SUA 

POLÍTICA AO SETOR INDUSTRIAL DA RMVPLN 

ENIC201740479 

 

STEPHANIE CAROLINE MARTIMIANO 

Orientador(a): MARCO AURÉLIO VALLIM REIS DA SILVA 

 

Introdução: 

O mercado cambial é regido de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional – entidade que 

atua como regulamentador do mercado cambial cuja uma das atribuições é a definição da política cambial a 

ser adotada pela nação. A política cambial é um poderoso instrumento na gestão econômica de um país uma 

vez que a taxa de câmbio é considerada um dos preços essenciais de uma economia que regem as 

expectativas de mercado. A região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é uma estrutura 

administrativa do estado de São Paulo composta por 39 municípios que se destaca por sua atividade 

econômica diversificada e expressiva que representa cinquenta e dois porcento do PIB do estado de São 

Paulo. 

Metodologia: 

Sabe-se que muito de sua atividade industrial está baseada nas relações de mercado internacional, porém 

pouco se sabe a respeito dos impactos que as decisões tomadas pelos órgãos regulamentadores da política 

cambial podem causar à economia local. Por meio da análise de dados socioeconômicos oficiais emitidos 

entre 2012 e 2016, espera-se que o presente estudo de caso permita a partir de uma análise indutiva 

identificar e relacionar os efeitos da política cambial sob as atividades industriais da RMVPLN ampliando 

assim os conhecimentos da população estudada e empresas que nela atuam sobre o tema resultando em uma 

maior capacidade de tomar decisões adequadas e assertivas considerando o atual cenário almejando o 

melhor emprego dos recursos disponíveis e consequentemente o crescimento da região. 

Resultado: 

Com base no que foi analisado neste trabalho, foi constatado que no ano de 2015 a moeda nacional sofreu 

uma desvalorização brusca e neste mesmo período foi reportada uma retração de 11% no PIB da RMVPLN. 

Conclusão: 

Deste modo, é possível induzir que há uma relação entre a queda dos níveis de atividades industriais da 

RMVPLN e a situação cambial da nação. 
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ANÁLISE DE ESTRUTURAS PELO MÉTODO DAS FORÇAS 

ENIC201740518 

 

FELIPE FORNITANI DOS SANTOS 

Orientador(a): ANSELMO MONTEIRO ILKIU 

 

Introdução: 

Originalmente criado por James Clerk Maxwell em 1864 e, posteriormente aperfeiçoado por Otto Mohr e 

Heinrich Müller-Breslau, o Método das Forças foi um dos primeiros disponíveis para se realizar a análise de 

estruturas estaticamente indeterminadas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar este modelo 

sobre o aspecto teórico e desenvolver estudos de casos de sua aplicação. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do trabalho foi empregado o procedimento apresentado no livro Structural Analysis 

/ Russel C. Hibbbeler, 5º Ed e outras referências bibliográficas retiradas de livros e artigos da internet. Por 

fim, foram feitas aplicações do método em estruturas hiperestáticas, tais como vigas, pórticos, treliças e 

arcos, obtendo assim os valores para as reações excedentes. 

Resultado: 

Aplicando do Método das Forças em estruturas estaticamente indeterminadas possibilita, determinar as 

constantes hiperestáticas e consequentemente o diagrama de esforços solicitantes. Possibilitando assim, o 

dimensionamento da estrutura. 

Conclusão: 

Tendo em vista a aplicação do Método das Forças, conclui-se que no campo da Engenharia Estrutural sua 

utilização se torna fundamental quando, estruturas complexas precisam ser empregadas. Uma vez sabendo 

como o sistema se comporta, é possível desenvolver projetos mais eficientes dentro do campo de Estruturas. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO FÍSICO E LÓGICO USANDO ARDUINO 

ENIC201740522 

 

CATARINA DE PAULA SANTOS, CARLOS ROBERTO SOARES JR 

Orientador(a): DANIEL MERLI LAMOSA 

 

Introdução: 

Atualmente várias empresas necessitam de sistemas de segurança que regulem o acesso de seus funcionários 

a determinadas áreas ou equipamentos, visto a necessidade de controle e segurança de suas informações e 

patrimônios. 

Algumas destas empresas utilizam sistemas com biometria combinada com smartcards para autenticação de 

acesso físico e lógico a sistemas para garantir a segurança. A base desse tipo de sistema é o uso de um cartão 

com identificação do usuário para liberar ou não a entrada ou saída de um local e, ao mesmo tempo, 

informar a um servidor a liberação de uso de equipamentos pelo usuário. Porém, sistemas profissionais que 

implementam essa solução possuem um custo muito alto, onde pequenas e médias empresas não conseguem 

implementar este tipo de tecnologia e garantir a segurança devidamente. Este trabalho tem como objetivo de 

desenvolver um sistema de controle de acesso físico e lógico de baixo custo. 

Metodologia: 

A proposta de desenvolvimento consiste em usar equipamentos de baixo custo para implementar um sistema 

de acesso físico e lógico. O hardware usado é baseado em Arduino e o sistema é baseado em Linux. A 

implementação do sistema é feita em linguagem C para acesso ao Arduino e Python para o controle do 

acesso lógico. A base do sistema de autenticação que permite ou não um usuário acessar a máquina é 

implementado com o protocolo LDAP em um servidor Linux e a parte de cadastro é feita para a web com o 

framework Flask. O hardware usado é um módulo RFID ligado a um Arduíno e implementado, no 

hardware, um sistema que avisa o servidor que determinado usuário entrou ou saiu de uma sala específica. 

Resultado: 

Espera-se com o desenvolvimento do sistema mostrar que é possível usar componentes de baixo custo e 

popularizar esse tipo de sistema para empresas pequenas e médias. Os primeiros testes estão em 

desenvolvimento e, até o momento, o sistema se mostra compatível com o esperado. 

Conclusão: 

Este trabalho trata da implementação de um sistema de controle de acesso físico e lógico. Os testes 

preliminares indicam a viabilidade do sistema tanto no acesso como na segurança esperada. Como proposta 

futura é sugerido agregar outros tipos de hardware para controle de acesso como catracas, eletroímãs, 

fechaduras, etc. Esses equipamentos podem garantir um maior controle com vários níveis de acesso em 

diferentes ambientes diferentes. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA SUB-REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO, INVESTIMENTO E METAS. 

ENIC201741016 

 

LUIZ GABRIEL DA SILVA PIRES, MATHEUS GOMES FERREIRA DE MORAES 

Orientador(a): QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 

 

Introdução: 

A sub-região de São José dos Campos conta com 8 Municípios e insere-se na região metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte Paulista. Tem-se como objetivo estudar os aspectos demográficos, 

socioeconômicos e o cumprimento de metas e crescimento e desenvolvimento econômico dos municípios 

que compõem a sub-região de São José dos Campos. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. A análise dos dados foi 

realizada com base na interpretação dos resultados obtidos por meio do levantamento de dados de cada um 

dos municípios, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram elaborados tabelas e 

gráficos comparativos dos municípios, incluindo indicadores populacionais, socioeconômicos e as metas do 

milênio (ODM). As variáveis que compuseram o estudo foram: contexto histórico de cada Município, 

pirâmide etária e densidade demográfica e, por último, os aspectos socioeconômicos em relação as metas 

provenientes de dados mensuráveis por meio de consulta ao portal ODM. 

Resultado: 

São José dos Campos apresenta o maior (PIB), sendo a oitava maior economia do estado de SP. O PIB per 

capita foi de R$ 40699,31. Apresenta em seu Parque Tecnológico os três maiores fabricantes de aviões do 

mundo: Embraer, Boeing e Airbus. Representa o quinto maior exportador do país, cumpri com todas as 

metas de milênio, principalmente na segunda meta que ultrapassa os 100% beirando os 200%, além de estar 

à frente da maioria dos outros Municípios em se tratando de desenvolvimento industrial, exportação e 

empregabilidade. Apresenta um IDH elevado, registrado em 2010 em 0,807 e apresenta também um 

incremento no setor terciário. Portanto, é um Município quem vem mantendo altos índices em relação ao 

cumprimento de suas metas e aspectos socioeconômicos existentes na região em comparação com Jambeiro, 

por exemplo., como por exemplo Santa Branca, cujo (PIB) provém basicamente dos pequenos agronegócios 

e de pequenos sitiantes na região rural. 

Conclusão: 

A região estudada possui um potencial econômico vasto, as políticas adotadas pelos municípios para 

incentivar os negócios são também técnicas para atrair mais investimentos voltados para o setor público e 

privado. Portanto, por mais desenvolvida que seja a região, ainda há o que explorar, usar e desenvolver. 

Esperamos que este crescimento econômico venha com benefícios sociais, como investimentos em saúde, 

educação e políticas contra a pobreza extrema, garantindo, desta forma, um desenvolvimento econômico e 

social acima do esperado, mantendo a região na posição de um dos melhores lugares do país para viver. 
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TRABALHO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

ENIC201741197 

 

GUILHERME GAMA SIMÃO 

Orientador(a): ÉRICA GOUVÊA 

 

Introdução: 

De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 o trabalho é de fundamental importância 

tanto para a geração de riquezas quanto para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano 

significa expandir as escolhas humanas concedendo maior destaque à riqueza da vida humana e não 

simplesmente à riqueza de economias. (página 1 do RDH 2015) 

Dessa forma o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 aborda uma perspectiva mais ampla de 

trabalho quando se fala em desenvolvimento humano, destacando entre os diversos tipos o trabalho 

voluntário, pois define que o trabalho fortalece sua relação com o desenvolvimento humano quando vai 

além dos benefícios individuais e contribui para os objetivos sociais comuns, como a redução da pobreza e 

da desigualdade, a coesão social, a cultura e a civilização. (página 7 do RDH 2015). 

Este artigo tem o objetivo de mostrar como o trabalho voluntário na faculdade permite contribuir para o 

desenvolvimento humano dos estudantes. 

Metodologia: 

No segundo semestre de 2016, durante o trabalho de monitoria voluntária na disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral I – Limites, Derivadas e Integrais, sob orientação da Professora Doutora Érica Josiane 

Coelho Gouvêa, a metodologia de trabalho no primeiro mês foi de acompanhamento e assistência durante as 

aulas aos alunos na resolução de exercícios por ela propostos na lousa. Essas aulas eram ministradas por ela 

às sextas-feiras no período da manhã (7h30 às 11h30) e foram extremamente proveitosas como primeira 

experiência na transmissão de conhecimento em sala de aula. Após o primeiro mês o trabalho voluntário de 

monitoria passou a ser desenvolvido durante 4 horas diárias (figura 1), de segunda a sexta, fato este que 

implicou no investimento de aproximadamente 17% do tempo disponível em trabalho voluntário (figura 2). 

De segunda a quinta o trabalho foi desenvolvido das 14 às 18h00 num plantão de dúvidas, e na sexta das 

7h30 às 11h30 prestando assessoria à professora durante as aulas. 

O trabalho voluntário além de contar com o esclarecimento de dúvidas dos alunos quanto ao conteúdo e 

exercícios propostos, também contou com elaboração de formulários úteis na resolução de exercícios e com 

elaboração de relatório mensal e final das atividades desenvolvidas. 

Resultado: 

Os resultados obtidos durante a realização do trabalho voluntário supriram as necessidades de ambas as 

partes envolvidas: professora, monitor e alunos. 

Foi possível adquirir novos conhecimentos e transmiti-los em sala de aula durante assessoria à professora. 

Além disso, a resolução das listas propostas pela professora propiciou uma melhora significativa da 

habilidade de resolver problemas complexos e maior familiarização com a disciplina o que facilitou ainda 

mais a transmissão do conhecimento. 

Os alunos conseguiram usufruir da oportunidade de aprendizado que Universidade de Taubaté proporciona e 

foi uma grande experiência de vida, acadêmica e profissional. 

Conclusão: 

Como consequência da gratificante experiência obtida juntamente com a Professora Doutora Érica Josiane 

Coelho Gouvêa, foi possível entender a importância do trabalho voluntário como fator gerador do potencial 

humano. A realização do trabalho voluntário mostrou que trabalhar visando o benefício de outros pode gerar 

sentimentos de enriquecimento, realização e satisfação pessoal que muitas vezes outros trabalhos 

remunerados não proporcionam. 

Portanto conclui-se que o trabalho voluntário se enquadra como fator gerador de riqueza às vidas humanas 

quando se trata de uma perspectiva mais ampla de trabalho, assim como citado no Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2015 



  

323 

 

MADRID X BARCELONA: A RIVALIDADE NO CAMPO E NAS MÍDIAS ESPORTIVAS NA ERA FRANCO 

(1956-1960) 

ENIC201741230 

 

LUCAS JOFRE DA SILVA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

O futebol e sua relação com a política, especificamente, na Espanha é o tema central desta pesquisa. O 

recorte histórico é a Ditadura Franquista, instaurada após a Guerra Civil Espanhola. A análise dos jornais 

esportivos com maior circulação em Madri - o Marca - e em Barcelona - o Mundo Deportivo – tem 

mostrado como o futebol foi emblema tanto para as ideologias dos nacionalistas de Madri, quanto para a 

oposição de Barcelona. Esse fato histórico será relacionado aos movimentos separatistas da região da 

Catalunha nos dias atuais. A seleção da documentação impressa foi feita a partir das balizas de 1956 a 1960. 

Estes anos foram selecionados pela efervescência política do período. Pelo viés esportivo, pelos 

antagonismos que as temporadas apresentam. O Real Madrid conquista a Europa com cinco títulos da Copa 

dos Campeões da Europa, o Barcelona e o Athletic Bilbao conquistam a Espanha com oito títulos nacionais. 

Metodologia: 

A metodologia empregada neste trabalho é de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. Os 

documentos utilizados para a realização da pesquisa são notícias dos jornais da época (1956 – 1960), o 

Marca e o Mundo Deportivo. A partir de uma busca inicial foram selecionadas dez manchetes e notícias, 

cinco do Marca e cinco do Mundo Deportivo, das vezes que Real Madrid e Barcelona se enfrentaram em 

partidas importantes que tiveram destaque na história do confronto, como as goleadas que o Barcelona 

aplicou no Real Madrid,  os 6 a 1 em maio de 1957 e os 4 a 0 em outubro de 1958, além dos jogos pelas 

semifinais da  Copa dos Campões da Europa (atual UEFA Champions League) de 1960, que levou o Real 

Madrid a final e posteriormente ao título do torneio. A notícia escolhida foi a do dia seguinte do jogo entre 

as equipes a fim de, a partir da leitura e analise de suas manchetes, perceber as posições ideológicas e 

políticas dessas mídias, identificando quais desses jornais estão mais tendenciosos ao governo ou à oposição 

a esse mesmo governo. Esses jornais foram consultados via internet, dada dificuldade de adquirir os mesmo 

no Brasil, por terem a sua circulação na Espanha. Posteriormente, foi feita a revisão bibliográfica, utilizando 

autores que trabalhem com a temática dessa pesquisa. 

Resultado: 

Se contrapondo à máxima de que “futebol é ópio do povo”, esta pesquisa não entende o futebol apenas 

como um espaço de manipulação das massas, como lazer alienado, ou entretenimento inconsequente. Por 

vezes, percebemos que no censo comum de nossa sociedade o futebol é visto como prática esportiva, e 

apenas isso. Esse trabalho busca mostrar que o futebol é mais do que só um esporte. Ele pode ser objeto de 

manobra, de governantes que se utilizam desse espaço para reproduzirem seus ideais, mas também pode ser 

expressão sociocultural de resistência política, na qual os times e torcedores defendem suas tradições e 

ideais. Como no jogo em que o Barcelona conquistou o campeonato Espanhol de 1959 contra o Atlético de 

Madrid e o Mundo Deportivo enalteceu a conquista com a manchete “El Barcelona ya es campeón”, já o 

Marca “Ya es campeon el Barcelona, pero el Atletico mereció la victoria”.   

Conclusão: 

Nas manchetes e notícias analisadas, percebe-se o futebol como campo de disputa. Disputa de poder em que 

a síntese de um placar traduzia a resistência à dominação ideológica e à força política representada por 

Franco, que entrava em campo com o Real Madrid. Evidencia-se uma polarização importante para 

compreenção dos movimentos separatistas na Espanha. Este trabalho, ao se debruçar sobre documentação, 

embasamento teórico e contextualização histórica fornece elementos para entender o fenômeno histórico do 

separatismo, assim como desconstruir os preconceitos relacionados ao estudo do futebol na universidade, 

entendendo-o como campo para estudo da política e para compreensão da sociedade. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE SAÚDE HIPERDIA ENTRE A POPULAÇÃO IDOSA 

ENIC201741749 

 

LUISA PALOMANES MANOEL, LAURA PIRES GROSSI, FERNANDA FRANCO CARREGOSA, RODRIGO 

ERMÍNIO HRYNIEWICZ 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

Atualmente, observa-se uma preocupação em relação ao aumento da proporção e da longevidade da 

população idosa, gerando novas demandas sociais. O Brasil também vem experimentando aumento 

significativo na proporção de idosos, o que demanda maior investimento em políticas e programas de saúde 

voltados à promoção da saúde dos mesmos, devido as mudanças nos modelos de saúde-doença, passando da 

predominância de doenças transmissíveis a maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral. Dentre esses 

programas, pode-se citar o HIPERDIA que corresponde a um sistema de cadastro e acompanhamento de 

hipertensos e diabéticos em todas as unidades de saúde da família do Sistema Único de Saúde (SUS), 

gerando informações para os gestores, além de permitir o delineamento do perfil epidemiológico desses 

usuários no território de abrangência da unidade de saúde. O presente trabalho objetivou descrever a 

importância do Programa de saúde HIPERDIA. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada a partir da pesquisa em artigos científicos nacionais 

extraídos da base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) publicados entre 2010 e 2017, em 

português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: “Atenção Primária à Saúde, Idosos e DCNT”. A investigação foi realizada no mês de julho de 

2017. No total foram encontradas nove publicações que, após análise realizada por meio da leitura dos 

títulos, resumos e trabalhos, resultaram em sete manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão, pois 

dois artigos se repetiam. A pesquisa buscou pautar-se nos estudos que contemplavam a importância da 

abordagem das DCNT nos grupos de HIPERDIA das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Resultado: 

Como no Brasil, a Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM) são as principais responsáveis 

pelos autos índices de mortalidade e hospitalizações, torna-se de extrema importância a realização de ações 

que tenham por objetivo prevenir e/ou retardar o aparecimento desses agravos e de suas complicações, 

buscando compartilhar com o usuário informações e evidências a respeito da temática. As DCNT causam 

transtornos físicos e psicológicos aos pacientes, além de forte impacto econômico nos serviços de saúde. 

Estratégias que visam a promoção da saúde como incentivo à atividades físicas, alimentação saudável, 

abandono do tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, além de informações a respeito de  devem ser 

incentivadas pelas equipes de saúde da família. 

Conclusão: 

O envelhecimento populacional é um fenômeno atual contribuindo com o aumento dos riscos de 

aparecimento de DCNT, apontando a necessidade de redesenhar a assistência à saúde, deslocando o antigo 

modelo hospitalocêntrico para a Atenção Primária à Saúde (APS), garantindo recursos de cuidados e de 

proteção integrados. Cabe aos profissionais de saúde das unidades de ESF investigar os hábitos de vida e 

aspectos sociais de cada paciente. Estratégias visando mudança de estilos de vida na população, a fim de 

reduzir a prevalência de fatores de risco para DCNT devem ser discutidas e incentivadas na APS. 
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A IMPORTÂNCIA DO ÓLEO SOLÚVEL DE CORTE NA USINAGEM 

ENIC201741964 

 

DIEGO APARECIDO PEREIRA COELHO, ELCIDIO DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Na maioria dos procedimentos da usinagem, a remoção de material provoca uma ampla quantia de energia 

causada pela fricção entre a aresta de corte e o produto, e o material removido e a aresta. Na finalidade de 

diminuir o gasto da ferramenta, a expansão térmica do produto e o estrago térmico que causa na superfície 

estrutural do produto, este calor tem que ser diminuído por (lubrificação) ou removida (resfriada) do 

produto e da ferramenta (DINIZ et al, 2003). 

Quando o calor é transportado para fora da região de atrito, a redução do calor do conjunto 

produto/ferramenta/cavaco, assim possibilitando uma produtividade maior e diminuição de despesas, com 

isso nos permita a melhorar determinados padrões de trabalho, por exemplo, o valor do avanço, a penetração 

do corte e sua velocidade. O aproveitamento eficaz dessa pratica nos possibilita o aumento da existência 

favorável da ferramenta (EL BARADIE, 1996). 

Metodologia: 

Neste capitulo será mostrado brevemente o método aplicado para o cumprimento das etapas propostas para 

a realização deste trabalho. 

O assunto, óleo de corte para usinagem foi definido através de conversas com o nosso orientador, fazendo 

uma pesquisa rápida o mesmo foi o que mais interessou, os estudos realizados foram feitos em diferentes 

fontes de pesquisa como, livros, artigos acadêmicos nacionais. O método usado neste trabalho pode ser 

caracterizado como pesquisa exploratória. 

Todos os materiais que foram utilizados para o levantamento da bibliografia e a elaboração desse trabalho 

foram conseguidos na biblioteca da UNITAU (Universidade de Taubaté), localizada na cidade de Taubaté no 

Campus da Juta, as monografias e artigos obtidos foram fornecidas pelo orientador, para a busca de artigos, 

publicações disponíveis na internet, formatação e normas para a realização desse trabalho, a própria 

Universidade forneceu o seu laboratório de computação. 

Os óleos de corte para usinagem foi o que mais nos interessou, por se tratar da sua importância no meio 

industrial e da sua utilização correta nos processos de usinagem podendo proporcionar um aumento da vida 

útil das ferramentas de corte. 

Utilizando dados secundários com o objetivo de avaliar as vantagens dos óleos de corte nos processos de 

usinagem, assim como a refrigeração da peça e ferramenta, um aumento da vida útil da ferramenta e melhor 

acabamento da peça. 

Resultado: 

Os óleos são usados por poderem aumentar a produção e diminuir custo, facilita na retirada do cavaco, pelo 

resfriamento e lubrificação a ferramenta dura por mais tempo, melhor acabamento da peça, melhor controle 

das dimensões (EL BARADIE 1996). 

Os óleos sintéticos possibilitam melhor controle das dimensões, maior resistência a oxidação, permite a 

dissipação do color e fácil visão da área de corte. A estabilidade microbiológica é muito boa e assim 

podendo proporcionar um tempo de uso maior desse óleo. Com isso a máquina fica menos tempo parada 

para abastecer o reservatório e limpeza (NOVASKI E RIOS, 2004; DINIZ et al, 2003). 

Os óleos semissintéticos é capacidade de persistir à corrosão, sua lubrificação é melhor, persiste a bactérias, 

rápido na dissipação do calor em relação aos sintéticos, porém a lubrificação dos óleos semissintéticos é 

menor que óleos emulsionáveis e de cortes (STANFORD & LISTER 2002). 
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Conclusão: 

Tendo como base para este trabalho o estudo da importância do óleo solúvel na usinagem, ficou evidenciado 

que existe uma grande correlação no desgaste de ferramentas conforme o fluido aplicado na operação. Foi 

constatado uma grande variação entre os fluidos testados sendo os sintéticos e os semissintéticos. Na 

pesquisa constatamos uma grande influência do óleo utilizado em relação ao rendimento das ferramentas. 

Podemos observar que o óleo semissintético em muitas aplicações oferece melhor resultado. Para reduzir o 

desgaste das ferramentas o calor gerado deve ser diminuído o máximo possível. 
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ORIENTAÇÕES NA CONSULTA DE PUERICULTURA 

ENIC201742346 

 

MILENA DINIZ SILVA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Sabe-se que a alimentação é um fator crucial no desenvolvimento infantil, e que na ausência ou má 

alimentação, muitos malefícios podem ocorrer ao organismo e muitas complicações podem acometer as 

crianças. Uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é o que uma mãe deve oferecer para seu filho. 

Durante as consultas de puericultura é de grande importância realizarmos orientações quanto a medidas que 

venham melhorar a saúde dessas crianças, o bem-estar e o lazer. O objetivo do presente trabalho é relatar a 

experiencia vivenciada em campo de estagio ao atender criança e seu responsável e orientar quanto a 

alimentação na consulta de puericultura. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiencia que aconteceu no mês de junho de 2017, em uma unidade básica de 

saúde, em um município do vale do paraíba paulista, onde durante o período de estagio, acompanhamos e 

avaliamos a criança quanto ao seu crescimento e desenvolvimento. Em certo momento as mães e os 

responsáveis por elas relataram sobre a má alimentação, principalmente sobre o consumo de alimentos 

industrializados, fast - foods, e a falta de uma rotina diária. 

Resultado: 

A partir da análise dos relatos, houve um diálogo com essas mães, esclarecendo quais alimentos eram mais 

adequados para o consumo dos seus filhos de acordo com a faixa etária, como esses alimentos poderiam ser 

oferecidos, quais os melhores horários, e quais alternativas elas poderiam seguir. 

Conclusão: 

Mediante o exposto foi possível relacionar os conhecimentos obtidos na teoria, e colocar em pratica durante 

os atendimentos que são de grande importância, pois fazem a interação da criança, dos pais com os 

profissionais de saúde, esclarecendo duvidas em pontos importantes sobre diversos assuntos; principalmente 

sobre a alimentação, o que possibilitou uma assistência qualificada e adequada de acordo com cada criança 

atendida. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO UTILIZANDO CÉLULA PELTIER 

ENIC201742540 

 

BRUNA FERREIRA BARBOZA, BRUNO SILVA CALHEIRO 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

Com o aumento da temperatura nos últimos anos, a procura por um forma de se refrescar em ambientes 

fechados vem aumentando a cada dia. Um dos meios utilizados para diminuir as altas temperatura no calor 

são condicionadores de ar. 

A procura por esse tipo de sistema vem aumentando, os consumidores estão em busca de um aparelhos de ar 

condicionado mais modernos, mais compactos, que sejam ao mesmo tempo eficientes e requerem menos 

manutenção ao longo de seu ciclo de vida. Porém uma das dificuldades encontradas por esses consumidores 

é de que, na maioria das vezes, esses aparelhos requerem muita energia, o que faz com que haja um aumento 

nas contas elétricas, além de seu ruído indesejado durante seu funcionamento. 

Pensando nestes aspectos, criou-se o controle de refrigeração utilizando Célula Peltier. Com esse controle é 

possível obter uma maior eficiência no controle da temperatura, com menor ruído e gasto de energia 

elétrica. 

Metodologia: 

O protótipo do sistema de refrigeração é composto por uma caixa metálica que contém 4 células Peltier que 

tem a função de resfriar um liquido através de um sistema fechado. Esse liquido, por sua vez, trocará calor 

com o ar ambiente, resfriando-o. Porém, como o princípio de funcionamento da célula é esfriar de um lado e 

esquentar do outro, o ar do lado quente é direcionado para fora do sistema por meio de um ventilador. Todo 

esse conjunto está contido dentro de um recipiente de isolação térmica. 

Resultado: 

Foram feitos testes e viu-se que o sistema consegue resfriar o ambiente, porém não foram coletados dados 

concretos pois o protótipo ainda está em fase de desenvolvimento. 

Conclusão: 

Conclui-se que o o sistema com célula Peltier é funcional, porém precisa de mais testes pois está em fase de 

desenvolvimento. 
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PROCESSO ELETROQUÍMICO: ANODIZAÇÃO SULFÚRICA NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA 

ENIC201742548 

 

LUCAS DE MACEDO PACHECO 

Orientador(a): SEIDE DA CUNHA FILHO 

 

Introdução: 

A eletrodeposição é o processo pelo qual um revestimento metálico é aplicado sobre uma superfície com o 

auxílio de corrente elétrica. Pode ser feita em superfícies condutoras, como metais e ligas metálicas, ou não 

condutoras, como plásticos, couro, madeira. 

O processo de eletrodeposição baseia-se na eletrólise, que é caracterizada pelo fluxo de íons, onde estão 

envolvidos eletrólito, catodo, anodo e passagem de corrente, formando uma célula eletrolítica. Em uma 

célula eletrolítica, no catodo ocorre a reação de redução enquanto que no anodo ocorre a reação de 

oxidação. 

Em eletrodeposição, o eletrólito é o que comumente chamamos de banho. É uma solução balanceada que 

conduz corrente elétrica e contém íons dos metais que desejamos depositar. 

Metodologia: 

Desta forma, este presente trabalho tem como justificativa estabelecer parâmetros quantitativos e 

qualitativos para construção e execução de uma linha de tratamento superficial de anodização sulfúrica em 

qualquer escala desejada. Estes parâmetros permitirão que o processo em estudo possa ser reproduzido tanto 

para fins acadêmicos quanto para fins profissionais. Em geral, o processo de eletrodeposição ocorre em três 

etapas: 1. Pré-tratamento: tem por objetivo remover produtos de corrosão, óxidos produzidos por 

tratamentos térmicos; sujidades, óleos e graxas de processamento ou aplicados como protetivos; 2. 

Eletrodeposição: processo de aplicação do revestimento metálico; 3. Pós-tratamento: aplicação de 

passivadores, selantes, entre outros, visando tanto o aspecto decorativo quanto a proteção contra corrosão. 

Resultado: 

O equilíbrio nas condições utilizadas no processo de anodização pode produzir óxidos com quase todas as 

propriedades desejadas, desde finas camadas de óxidos utilizadas em aplicações decorativas até as mais 

elaboradas utilizadas na engenharia. Nesse processo, o alumínio é utilizado como ânodo em uma célula 

eletrolítica, e aplicado certo valor de corrente. Como resultado, o metal pode ser utilizado em muitas 

aplicações que abrangem desde a indústria aeronáutica até a da construção civil. Este processo de 

anodização que forma este filme de óxido, o qual cresce a partir da superfície atingindo 1,0-1,2 nanômetros 

a cada volt de tensão aplicada, faz com que o metal tenha um reforço nas suas qualidades contra a corrosão, 

como em meio de cloretos, aumentando suas possibilidades de uso. Este revestimento poroso também pode 

ser colorido por uma série de métodos. 

Conclusão: 

Conclui-se que através de um processo de anodização muito estruturado, principalmente os que utilizam 

ácido sulfúrico, e o processo de coloração com compostos orgânicos já difundidos, é possível realizar um 

estudo da influência dos fatores presentes nas etapas de coloração do alumínio. Com esse estudo, o processo 

pode ser otimizado com um menor tempo de anodização e coloração, utilização mínima de reagentes e 

recuperação ou reutilização dos descartes do processo evitando assim uma contaminação em outros 

ambientes. Os resultados também apresentarão qual fator será variado para produção de um metal com a 

camada colorida mais resistente a corrosão. 
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VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA 
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CAMILA FERREIRA MOREIRA DA COSTA, KAREN LOUIZY OLIVEIRA FERREIRA, NYNA PRADO MARTINS, 

MATHEUS ASSUMPÇÃO RIBEIRO, IZABELA GEORGIA TELLES FREIRE 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

As instituições de longa permanência são locais que acolhem idosos com diferentes graus de dependência. 

Elas contam com uma equipe multiprofissional para atender as necessidades dos pacientes de forma 

holística. O trabalho tem como objetivo relatar a vivência dos alunos e seu ponto de vista quanto ao 

tratamento prestado aos internos neste ambiente. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato da vivência dos alunos do terceiro período do curso de graduação em Enfermagem, de 

uma Universidade situada em um município do interior paulista, em uma instituição de longa permanência, 

no primeiro semestre de 2017. Durante este período, os alunos realizaram procedimentos invasivos e não 

invasivos, supervisionados por professores e profissionais da área, como banhos, alimentação, verificação 

de sinais vitais, passagem de sonda, curativos e atividades de lazer. Além destes procedimentos, foi 

realizada uma intervenção educativa, direcionada aos funcionários do local, com o intuito de desenvolver a 

humanização no cuidado prestado. 

Resultado: 

Ao longo do período vivenciado na instituição, foi possível perceber as dificuldades presentes no dia a dia 

dos profissionais e internos, como a falta de recursos materiais e humanos. Quanto ao tratamento prestado, 

foi observado que, devido à grande quantidade de trabalho realizado frequentemente, o cuidado se tornou 

“mecanizado” e pouco humanizado. Os idosos demonstravam, em sua maior parte, descontentamento com 

os profissionais, assim como insegurança quanto aos procedimentos, pela falta de diálogo e empatia por 

parte dos funcionários. 

Conclusão: 

A geriatria é uma área em ascensão, graças às experiências adquiridas nesta etapa da graduação, pudemos 

expandir nossos conhecimentos quanto à esta prática e observar pontos positivos e negativos dessa área. 

Este conhecimento se mostra importante, pois colabora na escolha de cada um, com relação à área que irá 

seguir. 
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CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA NA CIDADE DE TAUBATÉ 

ENIC201742855 

 

RAFAELA DE CAMARGO MARCELINO 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

O projeto tem como proposta a criação de um centro de reabilitação motora na cidade de Taubaté que 

pretende ajudar no tratamento de pessoas que possuem possíveis dificuldades motoras. 

A elaboração do centro possui a intenção de possibilitar a restauração e o reaprendizado das dificuldades 

motoras que as pessoas possam ter, sejam hereditárias, congênitas ou adquirida. A arquitetura auxiliará na 

concepção do projeto para a realização de um edifício diferenciado. 

A proposta tem como ideia principal levar aos portadores de deficiência através dos conceitos da arquitetura 

um espaço que tenha o objetivo de ajudá-los, de restaurar e melhorar o bem-estar, físico e psicológico, 

desses sujeitos através de mudanças na concepção do edifício, proporcionando um ambiente que estimule o 

processo de recuperação através de áreas com caráter terapêutico. 

Metodologia: 

O presente trabalho apresentará as seguintes etapas: 

· Escolha e compreensão do tema por meio de leituras e referencias projetuais para que seja apresentado um 

conhecimento amplo sobre o assunto. 

· Escolha e estudo da área em que será implantado o projeto do Centro, segundo as normas e exigências do 

uso e ocupação do solo que se encontram no Plano Diretor de Taubaté. 

· Realização de estudos de caso que possua uma estrutura similar com o que será proposto, envolvendo uma 

melhor compreensão de seu funcionamento e dos ambientes existentes. 

· Realização de visitas técnicas em lugares que podem ser considerados bem planejados para está finalidade, 

com o intuito de vivenciar e adquirir dados com profissionais e pacientes e também aplicar um questionário 

para melhorar o entendimento sobre o assunto. 

· Elaboração de diretrizes para seguir no projeto. 

Resultado: 

Esta pesquisa inicial pretende por meio da revisão bibliográfica e das visitas de campo, buscar compreender 

as problemáticas dos estabelecimentos de saúde direcionada aos portadores de deficiência física e ter, no fim 

deste trabalho, conceitos como a Arquitetura Humanizada já definida. 

Espera-se também, reafirmar a colocação da ideia de humanização como parte do processo de cura dos 

pacientes que passam por tratamentos nos estabelecimentos de assistência a saúde e entender as vantagens 

que ela leva para seus usuários, por meio de jardins terapêuticos, da ventilação e iluminação natural. 

Os resultados esperados com a realização desta pesquisa é possuir embasamento teórico para a criação de 

uma proposta arquitetônica de qualidade, levado conforto ambiental para os espaços que serão realizados as 

atividades de tratamento dos portadores de deficiência motora e que este lugar seja um complemento para a 

sua total recuperação. 

Conclusão: 

O Relatório Técnico Científico proporcionou uma ampla compreensão sobre a importância da reabilitação 

para os deficiêntes que muitas vezes não possuem esperança em se recuperar, mas com o tratamento de 

fisioterapia de qualidade e um local devidamente estruturado, pode-se oferecer uma melhora na qualidade 

de vida. 

Conclui-se que a linha de pensamento da arquitetura humanizada leva a esses sujeitos uma melhora no 

processo de cura dentro dos estabelecimentos de saúde e o contato entre pacientes e profissionais se torne 

mais acolhedor, proporcionando espaços de qualidade, colocando como prioridade cada vez mais a 

qualidade de vida do ser humano. 

 



  

332 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO 

ENIC201742891 

 

AMANDA LEITE DOS SANTOS, GUSTAVO GEORGE NEME 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

O estudo de energias renováveis é de extrema importância, visto que a mesma ocasionou todo o 

desenvolvimento sustentável do planeta. A crescente demanda por energia elétrica é objeto de estudo de 

diversos institutos de pesquisa, visando sempre maximizar o uso da energia com menores custos para a 

população em geral, assim como se preocupando com a conservação do planeta. O estudo de caso engloba a 

avaliação do potencial energético, estimativa de produção, estudo de viabilidade econômica, compra de 

materiais, instalação, trâmites e conexão do sistema à rede 

Algumas formas de utilização da energia solar são: Energia Solar Fototérmica, Arquitetura Bioclimática e 

Energia Solar Fotovoltaica. 

Metodologia: 

O Sistema Fotovoltaico, através de um gerador, converte radiação em energia elétrica. O gerador é 

composto basicamente por um conjunto de módulos fotovoltaicos e respectivos suportes, que podem ser 

instalados sobre telhados, terraços entre outros, e por um conversor eletrônico. 

A energia elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos em corrente contínua é convertida em corrente 

alternada através do inversor e injetada diretamente na rede elétrica de baixa tensão do consumidor. Para 

que as células fotovoltaicas possam ser utilizadas em sistemas fotovoltaicos, onde são necessários pelo 

menos dezenas de watts, torna-se necessário associá-las. Podem ser agrupadas em série ou em paralelo, 

dependendo da característica elétrica requerida. 

O Efeito Fotovoltaico tem três efeitos físicos diretamente ligados e simultâneos que são a absorção, 

transferência e a energia elétrica e foi observado pela primeira vez em 1839 por Edmond Becquerel que 

verificou que placas metálicas, de platina ou prata, mergulhadas num eletrólito, produziam uma pequena 

diferença de potencial quando expostas à luz (BRITO; VALLÊRA, 2006), assim os autores afirmam que em 

1877, dois inventores norte americanos W. G. Adams e R. E. Day, utilizaram as propriedades fotocondutoras 

do Selênio para desenvolver o primeiro dispositivo sólido de produção de eletricidade por exposição à luz. 

Resultado: 

Atualmente, os sistemas fotovoltaicos vêm sendo utilizados em instalações remotas estando ou não 

conectados à rede elétrica para compensação em regime de empréstimo à concessionária. As facilidades 

como modularidade, baixos custos de manutenção e vida útil longa fazem com sejam de grande importância 

para instalações em lugares desprovidos de rede elétrica. No sistema em que não ha conexão com a rede 

elétrica, denomina-se: Sistema Fotovoltaico Off Grid. Esse trabalho aborda o Sistema Fotovoltaico On Grid 

que de todas vantagens, tem a restrição de não poder operar em caso de falta de energia na rede ao qual está 

conectado. Estes sistemas são capazes de abastecer a rede elétrica com energia e representam uma fonte 

complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual estão conectados, pois tem uma grande vantagem 

com relação aos sistemas Off Grid: não utilizam baterias e controladores de carga. Isso os torna cerca de 

30% mais eficientes. 

Conclusão: 

Com este trabalho, conclui-se que é possível e viável a instalação do sistema O estudo demonstrou a 

facilidade da instalação e ficou claro que, não existem dificuldades técnicas para consolidação dessa forma 

limpa de energia elétrica. 

O correto dimensionamento do Sistema Fotovoltaico implementado gera cerca de 410 kWh de energia 

elétrica por mês, que representará economia aproximada de R$ 1.713,90 (um mil e setecentos e treze reais e 

noventa centavos) por ano, podendo variar dependendo das tarifas contratadas com a concessionária local 

(CEMIG) para fornecimento de energia. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENDOSSO PARA O SUCESSO DE UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA NAS MÍDIAS 

SOCIAIS - ESTUDO DE CASO MINUTO UNITAU. 

ENIC201742941 

 

THAYS OLIVEIRA MATOS 

Orientador(a): LETÍCIA MARIA PINTO DA COSTA 

 

Introdução: 

Atualmente as mídias sociais vêm crescendo muito e sua influência mais ainda. A Universidade de Taubaté 

se faz presente para obter um contato maior com seu público. Seu principal canal é sua página no Facebook, 

que tem mais de 39 mil seguidores. O caso analisado é o da editoria recorrente da página chamado Minuto 

UNITAU, em que os próprios alunos da Universidade apresentam o pequeno jornal. Manuel Castells, em 

sua publicação do ano de 1996, já previa a grande importância que a internet teria nos anos que viriam e ele 

estava certo. Hoje em dia, no Facebook, sua relevância é medida pelo seu número de amigos. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de ter uma pessoa influente fazendo parte de sua 

campanha para que, assim, tenha sucesso. Procurou-se saber a relação entre o alcance, cliques e reações que 

uma postagem recebe e a pessoa em questão. 

Metodologia: 

Foi utilizada uma pesquisa bibliográfica para fazer a constatação. Com esta pesquisa, foi possível verificar a 

real eficácia que traz o endosso por celebridade nas campanhas de publicidade em geral. Atrelada a esta 

informação, foi feita também uma análise documental da métrica das postagens da editoria em questão, 

cruzando com as informações dos apresentadores. Normalmente, o endosso funciona quando uma 

celebridade, ou pessoa popular, realiza um trabalho, e as pessoas passam a ter vontade de ter certo produto, 

ou serviço, apenas pelo fato de a pessoa em questão dizer que é algo bom. Contando com esse fato, foi 

possível fazer a análise dos resultados de alcance para cada postagem e provar a hipótese de que os alunos 

apresentadores mais populares fazem a editoria ser mais popular. 

Resultado: 

Para obter o melhor resultado, os dados da página da UNITAU foram analisados e cruzados com as 

informações dos apresentadores da editoria Minuto UNITAU. 

A Universidade utiliza do alcance orgânico na página, que é o número total de pessoas que viram as 

publicações por meio de uma distribuição não paga. Cruzamos também o número de cliques na publicação e 

também o número de Reações, comentários e compartilhamentos. 

Após a realização desse cruzamento, ficou então perceptível que a popularidade do aluno que está fazendo a 

apresentação do pequeno jornal pode influenciar a vontade das pessoas de quererem assistir. 

Com a existência de 12 episódios até o momento, foi possível destacar os que tiveram maiores números 

também tinham os apresentadores mais populares na rede. Na tabela, é possível ver as postagens que 

tiveram maior repercussão e as que tiveram menor, colocada de forma decrescente. 

Conclusão: 

Com a análise das postagens concluídas, junto das informações adquiridas pela pesquisa bibliográfica, foi 

possível obter uma resposta positiva para a hipótese criada, assim explicitando que a popularidade dos 

apresentadores em questão pode influenciar, sim, o sucesso da editoria e, se os apresentadores forem 

selecionados com um pensamento voltado para este estudo, o desempenho e alcance da editoria só terão 

tendência a crescer. 
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REVITALIZAÇÃO E CONEXÃO DOS ESPAÇOS LIVRES E ÁREAS VERDES - TAUBATÉ/SP 

ENIC201743124 

 

LUCAS EDUARDO RAMALHO 

Orientador(a): PLÍNIO DE TOLEDO PIZA FILHO 

 

Introdução: 

Este trabalho expõe um problema que vem ocorrendo há séculos não só no país, mas em todo o mundo, que 

é a descaracterização e a falta de significado das áreas verdes e espaços livres urbanos. No contexto 

histórico, estes locais tinham grande importância, tanto social, quanto comercial e política. Com o passar 

dos séculos, as cidades começaram a ser pensada para os automóveis, não mais para as pessoas, tornando 

assim as vias o elemento estruturante principal de nossas cidades. Desta forma os espaços livres e áreas 

verdes passam a ser desenhadas pela malha viária, transformando esses espaços em ilhotas, amorfas e 

totalmente desconexas do contexto da cidade. 

Metodologia: 

- Embasamento histórico de definição de espaço livre/ áreas verdes; 

- Estudar a descaracterização dos espaços livres; 

- Realizar Percepção (percepção física e cognitiva); 

- Elementos estruturantes urbanos; 

- Elementos paisagísticos; 

- Criar Identidade/ particularidade dos espaços; 

- O imensurável (local X lugar); 

- O Spiritu loci; 

- Definição atual de espaço livre/ áreas verdes; 

- O lúdico; 

- Analisar o Contexto urbano e paisagístico; 

- Analisar a Composição da paisagem; 

- Meios de conexão urbana; 

- Vegetação adequada a área urbana; 

- Estudo de luminotécnica (Iluminação); 

- Estudo e analise de Conforto Ambiental; 

- Expressão artísticas urbanas; 

- Mobiliário / equipamentos públicos; 

Resultado: 

Tem por principal objetivo revitalizar e conectar os Espaços Livres e Áreas Verdes urbanos através do 

paisagismo (vegetação, paginação de piso, equipamentos e expressões artísticas) e intervenções urbanas, 

desta forma desfragmentando-os e reunindo-os. 

Tem por objetivo também criar corredores verdes através da vegetação urbana, de forma a incentivar o 

caminhar na cidade e assim criar espaços para convivência. 

Valorizar a paisagem urbana, ressaltando os elementos arquitetônicos, escultóricos e estruturantes da cidade, 

por meio da arquitetura paisagística. 

Valorizar também a paisagem natural, evidenciando e aumentando o efeito visual e a composição 

paisagística do todo. 

Trabalhar a percepção sensorial, trazendo de volta ou criando o sentimento de pertencimento ao lugar, 

trazendo vitalidade, fluxo e movimento às áreas verdes, dando identidade, particularidade, por meio de 

mobiliários urbanos particulares para cada local, paginação de piso e (predominação) uso específico para 

cada uma. 
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Conclusão: 

Espera-se adquirir aspectos e parâmetros para se desenvolver espaços livres e áreas verdes, de forma a 

ressaltar sua área de abrangência. 

Pretende-se também reviver o sentido desses locais, através de entrevistas com os usuários dos espaços e 

com o embasamento histórico, criaremos formas de restaurar o espírito do lugar, a partir de análises físicas e 

sensoriais que compõem nossa “imagem” de lugar. 

Além disso, almeja-se criar uma forma de conexão entre esses espaços, através de soluções paisagísticas 

(arborização especifica, mobiliário, paginação de piso, etc.) e intervenções urbanas/artísticas, criando 

visualmente elementos conectores e compositores da paisagem. 
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A FISIOTERAPIA NA SÍNDROME METABÓLICA EM IDOSOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ENIC201743220 

 

FABIANO AUGUSTO DE CASTRO OLIVEIRA, MARYA LAURA DE ABREU LEMES CORREA, VANIA CRISTINA 

DOS REIS MIRANDA, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA, ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

No processo de envelhecimento ocorrem modificações fisiológicas que ocasionam o aparecimento de 

alterações que compõem a Síndrome Metabólica (SM), que é caracterizada por uma série de fatores de risco 

cardiovascular, tais como: níveis pressóricos elevados, deposição de gordura abdominal, alteração nos níveis 

de lipídeos e glicêmicos. De acordo com a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica, o fisioterapeuta compõe a equipe multidisciplinar tanto na prevenção quanto no tratamento não 

medicamentoso, realizado por meio dos exercícios físicos. Sendo assim, o objetivo do estudo é descrever os 

achados da literatura sobre a atuação da fisioterapia na síndrome metabólica em idosos. 

Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no banco de dados da Bireme, com artigos indexados, 

estratégia de busca por meio de uma busca por relevância dos descritores: Envelhecimento, Idoso, 

Fisioterapia, Síndrome Metabólica, Tratamento e Prevenção em português e inglês. Foram analisados 

artigos publicados no período de julho de 2000 a junho de 2017. Como não há definição consensual de 

critérios para a definição da SM em idosos comumente se utiliza a classificação proposta para adultos  

seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), do National Cholesterol Education 

Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) e da International Diabetes Federation (IDF) 

estabelecendo  como diagnóstico da doença no mínimo três dos seguintes componentes: Glicemia de jejum 

aumentada, circunferência abdominal aumentada, HDL-colesterol baixo, pressão arterial e hiperglicemia 

alta. Foram excluídos os artigos que utilizaram critérios diagnósticos adaptados, que consideraram idosos 

com menos de 65 anos, que não descreveram a atuação da fisioterapia detalhadamente e que incluíam 

tratamentos medicamentosos. 

Resultado: 

Após análise foram identificados 932 artigos após análise dos resumos excluíram-se 896 artigos, pois 

abordavam sobre tratamento medicamentoso, nutricional sem dar ênfase ao fisioterapêutico. Foram 

incluídos 36 artigos, nestes evidenciaram a contribuição da fisioterapia na educação em saúde e na execução 

de programa de treinamento (exercícios físicos) e que deve ser levado em consideração a intensidade, 

duração, frequência e tipo pensando nos cuidados para a aplicação nos idosos. Os artigos reforçam que os 

exercícios têm a propriedade de aumentar a captação de glicose pelas células musculares, e os resistidos 

leva ao aumento na sensibilidade à insulina que é um principal contribuinte da SM. Ainda, descrevem que o 

treinamento em média deve ser de três sessões semanais, 40 minutos com alongamentos. Ressalta-se que há 

necessidade de mudanças no estilo de vida, bem como somente o tratamento não medicamentoso muitas 

vezes não são eficazes em idosos. 

Conclusão: 

Conclui-se que a fisioterapia é descrita na literatura como um recurso coadjuvante no tratamento da SM, 

tendo sua importância especialmente na mudança de hábitos por meio de exercícios resistidos e aeróbicos 

em sessões de até três vezes semanais com duração de aproximadamente 40 minutos, a fim de propiciar 

melhor qualidade de vida aos idosos. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) 

ENIC201743345 

 

LUDIMILA TOLEDO DOS SANTOS, MARCELLE MOLINA GOMES SOUZA DIONISIO, THABATA LUNARDI 

DAMASCENO, CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

O desenvolvimento humano ocorre no decorrer do ciclo evolutivo com a aquisição de competências 

motoras, cognitivas, de linguagem e de socialização. Na infância realizamos grandes conquistas nesse 

sentido; entretanto cercada de peculiaridades; pois estamos descobrindo o mundo e a sociedade a qual 

pertencemos. Desta maneira, a ação educativa realizada por profissionais de saúde junto às crianças e, que 

tem como objetivo promover o autocuidado e capacitá-las como multiplicadoras de conhecimento junto à  

família e à comunidade deve utilizar recursos e meios de comunicação adequados.O relato tem como 

objetivo divulgar a experiência de acadêmicas de Enfermagem da Universidade de Taubaté, no decorrer da 

prática profissional da disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente I em uma unidade 

da Estratégia da Saúde da Família (ESF) do município de Taubaté-SP, no 1º semestre de 2017, ao realizar 

uma ação educativa em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). 

Metodologia: 

A realização de estágio ou prática profissional em estabelecimentos de saúde ou instrumentos sociais; como 

escolas e espaços públicos têm como objetivo capacitar futuros profissionais de saúde para atuarem no 

Sistema Único de Saúde (SUS) junto à sociedade em suas necessidades de saúde. Desta forma, as 

acadêmicas do 6º período do curso de Enfermagem da Universidade de Taubaté (UNITAU) ao realizarem 

ações de saúde na unidade da ESF do Jardim Santa Tereza, no município de Taubaté - SP receberam a 

incumbência de realizar uma ação educativa junto às crianças da EMEI próxima à unidade e, assim atingir 

um dos objetivos da ESF que é utilizar todos os espaços e oportunidades para divulgar a sociedade hábitos 

ou estilo de vida que promovam saúde. Diante do desafio, docentes e acadêmicas realizaram um encontro 

junto à direção da EMEI para conhecer suas expectativas e assim atende-las. Recebemos a proposta de levar 

informações sobre “Higiene Pessoal” às crianças de berçário a pré-escola; isto é de 06 meses a 05 anos e 11 

meses, período importante para formação de hábitos saudáveis que perduram pela nossa existência. Para a 

realização da atividade foram estipulados data e horário pela direção da EMEI e, a partir desse momento foi 

importante o resgate de conhecimentos adquiridos na formação acadêmica sobre desenvolvimento humano, 

políticas e programas de saúde da criança e gerenciamento de atividades (planejamento de recursos, 

execução e avaliação). Foram determinados como conteúdo da ação educativa a serem desenvolvidos os 

temas: lavagem das mãos, banho e escovação dentária e como meios de comunicação com o público infantil 

ou metodologia pertinente ao desenvolvimento nos períodos sensório motor e pré-operacional, 

caracterizados pela necessidade de estímulos motores, de linguagem e de socialização, o Teatro Infantil com 

a utilização de dança e música. 

Resultado: 

As acadêmicas tiveram a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido em atendimento às 

necessidades das crianças, dos educadores da EMEI e dos profissionais de saúde da ESF. Em relação às 

crianças tiveram a satisfação de vivenciar a receptividade das mesmas cantando e dançando durante o 

desenvolvimento da ação, o que demonstra estarem aptas a adquirir conhecimento de maneira lúdica e, 

assim atingir o objetivo a que se propuseram. Quanto aos profissionais de saúde e educação a importância 

de estabelecer parcerias na resolutividade de problemas e na execução de atividades que proporcionem 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Desta maneira, a ação também cumpriu a essência da atividade 

de extensão universitária que procura atender as necessidades de formação profissional qualificada baseada 

no conhecimento e na responsabilidade social de transformação da sociedade. 
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Conclusão: 

A educação em saúde deve ser realizada por profissionais de saúde qualificados em todos os locais em que a 

população tenha acesso, seja em espaços públicos ou privados, com a utilização de meios de comunicação 

pertinentes as diferentes fases da vida dos indivíduos a fim de divulgar o conhecimento necessário a 

melhoria das condições de saúde e em atendimento aos princípios do SUS, a universalidade, a equidade, a 

integralidade e a descentralização das ações de saúde. 
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GOODWILL: ANÁLISE A PARTIR DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM CONGRESSOS E REVISTAS DA ÁREA 

CONTÁBIL NO PERÍODO DE 2010 A 2016 

ENIC201743357 

 

ARIANE ALBUQUERQUI DE OLIVEIRA, JULIANA APARECIDA VELOSO MARCONDES 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

No passado muito se valorizava o bem tangível no patrimônio das organizações, devido à facilidade de 

reconhecimento e fixação de valor,enquanto o intangível ainda estava sendo objeto de estudo, devido ao seu 

critério de mensuração e análise. Porém os conceitos começaram a ser reavaliados e o meio empresarial 

apresentava uma constante modificação em decorrência das fortes influências com a globalização, o ativo 

intangível começava a ser valorizado. No atual cenário econômico os bens imateriais têm ganhado o 

mercado tanto quanto os bens materiais, representando um significativo valor econômico. Esses valores são 

analisados de acordo com as informações estabelecidas pela contabilidade para serem equiparados ao 

mercado. 

Metodologia: 

Esse trabalho tem como objetivo elaborar um estudo bibliométrico referente ao goodwill entre os anos de 

2010 e 2016 a partir de artigos publicados em revistas e congressos da área contábil. Para atingir esse 

objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema do trabalho, levantamento dos trabalhos 

publicados em revistas e congressos da área contábil, análise dos dados obtidos, tabulação dos dados, 

elaboração de tabelas e gráficos utilizando a planilha eletrônica Excel. Quanto aos objetivos, a presente 

pesquisa caracteriza-se como exploratória, buscando assim melhores informações sobre o goodwill. 

Resultado: 

Os resultados apurados a partir dos meios utilizados de pesquisa revelaram que no período analisado foram 

publicados apenas 5 artigos pertinentes ao tema, sendo: Revista USP 155 artigos e somente 3 relacionados 

ao goodwill; Congresso de Custos 1484 artigos e somente 2 relacionados ao goodwill; Congresso de 

Contabilidade não foi publicado nenhum artigo relacionado ao tema. Dos artigos analisados todos atingiram 

seus respectivos objetivos propostos ao goodwill e sugeriram novas pesquisas de trabalho para 

aprofundamento do tema. 

Conclusão: 

Conclui-se que no período de 2010 a 2016 o tema goodwill representou apenas 0,31% do total de pesquisas 

realizadas na área contábil, resultando em um percentual insignificante perante o número de artigos 

pulicados entre Revistas e Congressos. Diante desse cenário foi possível constatar que o assunto em questão 

não é mencionado com frequência nas pesquisas, fazendo com que haja um déficit na abordagem do tema, 

devido ao goodwill ser um dos assuntos mais complexos em contabilidade, em virtude do grau de 

subjetividade que envolve sua mensuração. 
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ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS: ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO EM UMA FÁBRICA DE 

ESPUMA 

ENIC201743864 

 

MAYLA COSTA MIGOTTO, FERNANDA MONTEIRO FERMI 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Em meio às novas condições do mercado, cada vez mais as organizações precisam investir em qualidade e 

se preocupar em melhorar seus processos, para garantir a sobrevivência e a competitividade no ramo em que 

atuam. Deste modo, muitas empresas utilizam o Estudo de Tempos e Movimentos (MTM) para tornar o 

tempo produtivo eficiente, mantendo uma alta padronização e permitindo um maior controle da produção. 

Este artigo apresenta uma análise da aplicação desta ferramenta em uma fábrica de espuma. As etapas para 

realização do estudo foram: cronometragem, avaliação ergonômica, adequação do layout da linha de 

produção, analise de valor e padronização das atividades. Entre resultados alcançados, pode-se destacar o 

aumento da produtividade com a eliminação de atividades sem valor agregado e o crescimento do nível de 

satisfação entre os colaboradores devido à adaptação de instrumentos de trabalho com foco na ergonomia e 

de uma mudança no layout da linha de produção. 

Metodologia: 

Para levantamento das informações a respeito do tema, foram utilizados conceitos visto em duas aulas 

referentes a Estudo de Tempos e Movimentos, com o foco em determinar o modo mais adequado para a 

realização de um determinado trabalho, a partir da criteriosa análise dos movimentos realizados durante a 

operação. Também foi determinante a observação do estudo na prática, com o acompanhamento das fases e 

dos resultados. 

Segundo Junior e Kuratomi (1988, p.22) "[...] antes de estudar os tempos de uma operação, precisa-se 

determinar seu método de execução." 

As etapas para realização do estudo foram: cronometragem dos ciclos para coleta de tempos, análise dos 

dados, avaliação ergonômica, mudanças no arranjo físico com seleção e adequação de instrumentos de 

trabalho, análise de valor, buscando eliminar atividades sem valor agregado para otimizar o tempo, 

treinamento dos operadores e padronização das atividades. 

Junior e Kuratomi (1988, p.25), apontam a eliminação como o primeiro passo de qualquer processo de 

simplificação. E ainda, aborda como uma melhor sequência de elementos, permite economizar tempos 

perdidos na procura ferramentas e materiais. 

Para se fazer medições precisas, além da padronização dos métodos, é importante ressaltar que a alteração 

do layout e do ambiente de trabalho, tornando-o mais ergonômico, gera uma melhora significativa nos 

resultados obtidos, pois estabelece o melhor método de trabalho e o tempo-padrão de execução das tarefas, 

definindo a disposição adequada de máquinas e equipamentos. 

Tempo Padrão é o tempo necessário para executar uma operação, de acordo com um método estabelecido, 

em condições determinadas, por um operador apto e treinado, possuindo habilidade média, trabalhando com 

esforço médio durante todas as horas de serviço. (JUNIOR; KURATOMI, 1988, p.22). 

Para concretização do estudo, as ferramentas e técnicas abordadas foram definidas para alcançar as metas 

definidas e obter resultados satisfatórios. 

Resultado: 

Como resultado, foi verificado que a utilização do Estudo de Métodos Tempos e Movimentos gerou 

melhores condições para o ambiente e impactou diretamente na produtividade da empresa. Estima-se que as 

alterações realizadas após a aplicação da técnica tenham aumentado em 30% a produção final da empresa. 

Mediante uma análise dos movimentos realizados pelo operador, a mudança no arranjo físico proporcionou 

uma melhor situação ergonômica, aumentou o nível de satisfação dos colaboradores e eliminou 

movimentos, reduzindo o tempo total de produção e facilitando as operações, o que foi essencial para a 

padronização das tarefas. 
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O detalhamento dos processos com a utilização de conceitos ergonômicos, evidenciou situações que 

puderam ser melhoradas e até mesmo eliminadas. 

Durante a aplicação da ferramenta, foi observado que a colaboração de todos é essencial, uma vez que todos 

devem estar corretamente treinados para realizar as atividades de forma padronizada, sendo essa uma das 

maiores dificuldades. 

Conclusão: 

A principal motivação para o desenvolvimento deste artigo foi a busca por técnicas para agregar cada vez 

mais valor ao tempo produtivo. O foco foi apresentar a análise sobre a aplicação do Estudo de Tempos e 

Movimentos para otimizar o tempo e aumentar a produtividade, proporcionando mais qualidade em âmbito 

ergonômico. A partir da análise do tempo e detalhamento do processo produtivo, foram identificadas 

situações com possibilidade de melhorias, e novas alternativas foram cotadas. Os resultados foram 

satisfatórios, uma vez que o tempo foi otimizado e houveram impactos positivos na produtividade. 
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BENEFÍCIOS E DESAFIOS DA VISITA DOMICILIAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: A VISÃO DOS  

ACADÊMICOS DE MEDICINA 

ENIC201743934 

 

THAÍS CARVALHO DE ALMEIDA GUARNIERI, THAÍS IORI SPONDA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Visita Domiciliar (VD) constitui importante instrumento de atenção à saúde que possibilita, a partir do 

conhecimento da realidade do indivíduo e sua família, fortalecer os vínculos do paciente, da terapêutica, do 

profissional e assim atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos. Se 

caracteriza por utilizar Tecnologia Leve, permitindo o cuidado à saúde de forma mais humana, acolhedora, 

estabelecendo laços de confiança entre os profissionais e os usuários, a família e a comunidade, ampliando o 

acesso da população às ações da saúde em um dos pontos de sua rede de atenção: o domicílio, a unidade 

residencial de determinada família. Possibilita a concretização da longitudinalidade, integralidade, acessibilidade 

e interação entre o profissional e o usuário/família. Este estudo objetivou descrever a importância da VD na 

formação médica. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência dos acadêmicos do quinto ano de medicina da Universidade 

de Taubaté (UNITAU) em uma VD realizada no município de Pindamonhangaba em março de 2017, em 

conjunto com a docente e a Agente Comunitária de Saúde (ACS) responsável pela família visitada, durante as 

atividades da disciplina de Saúde Coletiva. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro fornecido pela 

docente responsável, constituído de questões sobre condições socioeconômicas e epidemiológicas. A revisão de 

literatura foi realizada em artigos científicos disponíveis no banco de dados da Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) no idioma português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, entre os anos de 

2008 e 2014, utilizando de forma conjugada os descritores Visita Domiciliar e Atenção Primária à Saúde. Após a 

VD foi elaborado um Plano Singular Terapêutico, entendido como um conjunto de propostas e condutas 

terapêuticas articuladas em discussão coletiva interdisciplinar, além de ser um dispositivo para o planejamento 

das ações em saúde na Estratégia de Saúde da Família e um Genograma, representação simbólica das relações 

entre os membros de uma família. Ao final da atividade os acadêmicos realizaram uma apresentação aos demais 

colegas de classe como parte da avaliação da disciplina. O trabalho procurou abranger a importância da VD de 

uma forma geral, para a formação médica, devido à inserção do acadêmico na realidade socioeconômica e 

cultural do usuário, destacando ainda, a fundamental importância do trabalho da equipe multidisciplinar. 

Resultado: 

Por meio da VD foi possível vivenciar na prática médica os benefícios e os desafios dessa importante ferramenta 

da Atenção Primária à Saúde (APS). Apesar da relutância de alguns usuários em receber a equipe de saúde 

dentro de suas casas, o simples diálogo na porta de sua residência tornou mais fácil o entendimento da dinâmica 

familiar e os receios em expôr as fragilidades de seus lares, permitindo conhecer sua realidade de forma integral, 

estabelecendo maior vínculo entre profissional e usuário e auxiliar na escolha de um plano singular terapêutico 

que melhor se adeque às diversas e complexas situações inerentes ao processo saúde-doença e psicossocial. A 

VD se destaca por ser uma tecnologia de interação no cuidado à saúde de fundamental importância no 

conhecimento das condições de vida e saúde das famílias sob a responsabilidade da equipe de saúde da família. 

Conclusão: 

A VD é capaz de promover aproximação com a realidade de vida do usuário e sua dinâmica familiar, conhecendo 

seu ambiente e contexto de forma singular para a elaboração de ações preventivas, curativas, de promoção e 

reabilitação da saúde. É fundamental para a concretização da longitudinalidade, integralidade, acessibilidade e 

interação entre profissional e usuário/família. Vem ganhando visibilidade com a efetivação de um novo modelo 

de atenção à saúde, rompendo com o hegemônico, centrado na doença, no qual predomina uma postura 

profissional tecnocrática e de pouca interação com o usuário, voltando-se à nova proposta de atendimento 

integral e humanizado. 
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OS AVANÇOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL – INDÚSTRIA 4.0 

ENIC201743991 

 

LUCAS FLORIO URREA VOLPINI, VANESSA ALESSANDRA NATATCHA DE MORAIS, MARIA REGINA 

HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Segundo Ballou (2006), “a cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais (transportes, 

controle de estoque, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão 

sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor”. Combinadamente, o 

conceito de Indústria 4.0 que surgiu na Alemanha como um projeto estratégico para aumentar o 

desenvolvimento da indústria do país, é a incorporação da digitalização à atividade industrial. Nesta linha, 

está sendo desenvolvido este trabalho com características de pesquisa exploratória, visando trazer para a 

comunidade acadêmica os mais recentes avanços incorporados à Cadeia de Suprimentos de modo a melhor 

atender as necessidades da Indústria 4.0. 

Metodologia: 

As pesquisas exploratórias, descritivas e casuais são as abordagens gerais de pesquisas sociais, as quais se 

diferem em função dos objetivos, problemas, coleta e análise de dados, segundo AAKER, KUMAR & DAY 

(2001). Na primeira fase deste trabalho, chamada de fase conceitual, adotou-se a pesquisa exploratória, uma 

vez que o objetivo nesta etapa era fazer um levantamento da literatura existente acerca do tema, de modo 

que a mesma pudesse auxiliar na definição do problema. A proposta de utilizar a pesquisa descritiva de 

caráter exploratório é respaldada também por CERVO & BERVIAN (1996; p.48) quando afirmam que “a 

pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os 

elementos componentes da mesma”. Na fase subsequente, em se tratando do Estudo de Casos, nas pesquisas 

realizadas dois casos se revelaram marcantes, sendo o primeiro o uso de Realidade Aumentada na gestão de 

estoques, ilustrada na Figura 1, em uma solução fornecida pela empresa SAP, e o segundo o possível uso de 

Etiquetas RFID na loja Amazon Go, ilustrado na Figura 2. 

Resultado: 

Desenvolvido pela SAP, o módulo EWM (Gestão Estendida de Armazéns), permite que todas as tarefas 

sejam executadas pelos profissionais que trabalham em armazéns, usando óculos inteligentes, em Realidade 

Aumentada, possibilitando operações sem intervenção manual, recebendo instruções por meio de recursos 

de visualização e reconhecimento de voz que facilitam a entrada de dados. No caso da Amazon Go e o 

emprego da tecnologia RFID, os clientes digitalizam um código QR em seu smartphone e entram na loja, 

permitindo que a loja os identifique. À medida que percorrem os corredores pegando itens, esses produtos 

são automaticamente associados à sua conta. 

Conclusão: 

Segundo estimativas da McKinsey, até 2025 poderão ser reduzidos de 10% a 40% os custos de manutenção 

de equipamentos, graças a adoção da Indústria 4.0, propiciando também uma redução entre 10% e 20% do 

consumo de energia e um aumento da eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Como referência, o Boston 

Consulting Group estima que, para a Alemanha, os investimentos na Indústria 4.0 trarão um aumento de €90 

bilhões a €150 bilhões na produtividade da manufatura, nos próximos 10 anos, gerando cerca de 390.000 

postos de trabalho, principalmente no setor de Engenharia Mecânica, desenvolvimento de softwares e TI. 
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A SALA DE AULA: UMA ANÁLISE PSICOSSOCIAL DE UM CONTEXTO EM TRANSFORMAÇÃO 

ENIC201744018 

 

FERNANDA JESUS DE OLIVEIRA BASSANELLI 

Orientador(a): REGIS DE TOLEDO SOUZA 

 

Introdução: 

A dialética entre a Psicologia e a Educação atingiu alcances diversos, dentre eles, o modo como as relações 

psicossociais são constituídas em sala de aula. O presente estudo busca compreender estas relações na 

atualidade, dando ênfase às contribuições da Psicologia como um determinante. 

Metodologia: 

Optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, em uma escola pública 

localizada em um município de médio porte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Após o 

levantamento bibliográfico, realizou-se a análise da Proposta Pedagógica, observações diretas e entrevistas 

com 05 professores da instituição. As entrevistas foram realizadas por meio que roteiro semi-estruturado, 

gravadas e transcritas. Os dados coletados pelos diferentes instrumentos foram posteriormente cotejados 

para análise. 

Resultado: 

A escola assume uma posição de divergência teórico-metodológica, isto é, encontra-se ciente da necessidade 

de reflexões e ações que transpassem o imaginário institucional quanto às teorias psicológicas e alcancem 

contribuições efetivas. 

Conclusão: 

Identificou-se a necessidade de promover o fortalecimento dos professores na instituição, conscientizando-

os como sujeitos de um contexto sócio-histórico em transformação. No entanto, transformá-lo, no sentido da 

superação suas contradições, implica a construção de uma emancipação pedagógica que só se dará por meio 

do domínio coletivo da ação. Neste sentido, a proposta significa ainda a possibilidade de contribuir para a 

ressignificação do lugar da Psicologia na Educação, desconstruindo antigos paradigmas ideológicos.   
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O CONSÓRCIO ULSAB E O PROJETO DE CARROS MENOS POLUENTES: INFLUÊNCIA DO 

TRATAMENTO TÉRMICO NAS PROPRIEDADES DE UM AÇO DP600 

ENIC201744053 

 

ELLEN HELENA DA SILVA, NILCELENE GENEROZA VILELA GONZAGA 

Orientador(a): REGIS ANDERSON ELIAS FURTADO 

 

Introdução: 

A crise do petróleo e a busca por alternativas aos combustíveis fósseis foram a fagulha do desenvolvimento 

sustentável. Nessa filosofia as empresas devem entregar aos clientes produtos com menor impacto 

ambiental. Uma proposta das montadoras foi utilizar materiais alternativos para reduzir a massa do veículo, 

diminuindo o consumo e a emissão de gases poluentes. 

Materiais leves como alumínio e plásticos foram cogitados em substituição aos aços. Entretanto, seu alto 

custo dificulta a aplicação em escala para veículos populares. 

Para manter o mercado automotivo, siderúrgicas de todo mundo constituíram um consórcio (ULSAB) com a 

filosofia de desenvolver uma carroceria totalmente em aço, mais leve e barata. Isso foi possível pela 

utilização intensiva de aços avançados de alta resistência. 

Nesse trabalho alguns tratamentos térmicos foram realizados em um aço DP600 a fim de comprovar suas 

melhores propriedades na fabricação de um componente estrutural de um veículo japonês produzido em 

série no Brasil. 

Metodologia: 

Esse trabalho consiste na realização de algumas diferentes rotas de tratamentos térmicos sobre um aço 

DP600, em forma de chapa laminada de 1,5 mm de espessura, doado pela empresa Magnetto Automotive. 

A partir das chapas foram confeccionados os corpos de prova para ensaios de tração, conforme a norma 

ASTM E8/E8M. 

A seguir, para realização dos tratamentos térmicos, definiu-se as temperaturas de mudança de fase por meio 

das equações de Andrews, considerando a composição química do aço em questão. 

Foram realizadas no forno tipo mufla do Laboratório da FARO- Faculdade de Roseira duas diferentes rotas 

de tratamentos térmicos: a têmpera, cujo objetivo é obter maior dureza e resistência, alcançando uma 

estrutura martensítica no material por meio de um resfriamento rápido e brusco. E a normalização, que é 

realizada a fim de eliminar os efeitos de tratamentos térmicos pelo qual o material já tenha sido submetido 

removendo assim as tensões, e conferindo maior ductilidade e redução de dureza do material. 

Os ensaios de tração segundo a norma ASTM E8/E8M foram realizados em 4 corpos de prova para cada um 

dos tipos de tratamentos térmicos. Sua execução foi no laboratório de ensaios mecânicos da FATEC de 

Pindamonhangaba. 

As microestruturas e microconstituintes finais de cada condição pós-tratamento térmico foram identificadas 

e caracterizadas por microscopia ótica, após processo de preparação metalográfica por lixamento, polimento 

e ataque por NITAL 2%. 

Resultado: 

As propriedades mecânicas de dureza, limite de escoamento, limite de resistência a tração e alongamento, 

obtidas por meio dos ensaios mecânicos, possibilitaram caracterizar o material e confirmar os resultados dos 

tratamentos térmicos. 

A análise por microscopia ótica permitiu identificar cada fase presente no aço após os tratamentos térmicos 

e fazer a sua correlação com as propriedades mecânicas, de tração e dureza, medidas também ao longo dessa 

pesquisa para cada uma das diferentes rotas de tratamento térmico proposta. 

A comparação entre as propriedades mecânicas após cada tratamento térmico e as características desejadas e 

necessárias ao processo de fabricação e funcionais do componente final permite identificar o mais adequado 

material para essa aplicação na indústria automotiva. 
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Conclusão: 

Esse estudo permitiu caracterizar microestruturalmente um aço DP600 submetido a diferentes rotas de 

tratamentos térmicos e, além disso, considerando as propriedades mecânicas medidas, definir o melhor tipo 

de material para uma dada aplicação em veículo produzido em série no Brasil por montadora japonesa, 

usando como filosofia aquela do projeto ULSAB, ou seja, um carro mais leve, menos poluente, mais barato 

e tão seguro quanto qualquer outro do mercado atual. 
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A EDUCAÇÃO POPULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

ENIC201744335 

 

THAÍS BÔTO XAVIER 

Orientador(a): CLÉZIO DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Frequentemente o processo de ensino-aprendizado é visto de maneira restrita aos ambientes escolares 

formais, contudo, há outros atores sociais que compõem o processo educativo dos sujeitos de nossa 

sociedade, que em muitos momentos são silenciados, entre eles podemos citar os movimentos sociais, 

organizações não-governamentais, associações religiosas, entre outros. O objetivo desta pesquisa é analisar 

a contribuição do ensino de geografia para a promoção de uma educação para e pela cidadania, através de 

espaços de educação popular, neste caso o Pré-Vestibular Comunitário (PVC). Os PVC’s são vistos aqui 

como movimentos sociais ligados a educação, que surgem em contraposição ao sucateamento e a 

desvalorização da educação pública, tendo como propósito a inserção de alunos e alunas privados – devido a 

questões sociais– de ter acesso a instituições de nível superior e médio de qualidade, além de impulsionar a 

formação de um jovem comprometido com o seu papel como cidadão ativo. 

Metodologia: 

Na produção da pesquisa optamos pela pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, partindo do 

levantamento bibliográfico de autores da educação e de ensino de geografia especialmente em trabalhos 

focados na aprendizagem significativa e cidadã. Dentre os referencias destacam-se: Callai (2009); 

Cavalcanti (1998), Santos (2006) Freire (2016). Além do estudo de caso, cujo intuito será compreender o 

processo de ensino-aprendizado da instituição PVC em São Mateus e as entrevistas semiestruturadas 

realizada com os professores da disciplina de geografia. 

Resultado: 

Foi possível identificar que a geografia possui aparato teórico conceitual que permite a reflexão para 

cidadania ativa, pois vê os “homens” como agentes produtores do espaço; sendo assim cabe ao ensino de 

geografia desenvolver a consciência espacial nos estudantes, para que possam compreender as práticas 

sociais cotidianas, e a partir dos conceitos chaves da geografia (espaço, região, território, lugar), os 

estudantes se enxerguem como produtores do espaço e aptos também para a sua transformação. E os PVC’s 

configuram-se como espaços que possibilitam a prática de um ensino de geografia crítica a partir do 

cotidiano, pois os professores possuem um nível maior de autonomia para trabalhar o conteúdo. 

Conclusão: 

A pesquisa permitiu que conhecêssemos mais das práticas educativas realizadas fora dos ambientes formais 

de ensino e a contribuição do ensino de geografia para problematização de questões inerentes ao cotidiano 

do lugar e a formação cidadã de sujeitos ativos por meio dos Pré-Vestibulares Comunitários (PVC’s). 
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INCLUSÃO OU EXCLUSÃO? UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE 

INCLUSÃO ESCOLAR 

ENIC201744376 

 

FERNANDA FURLAN MARQUES CAMPOS, SIMONE CRISTINA DE JESUS ARAUJO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

A inclusão escolar pode ser definida como aquela que educa todos os alunos em sala de aula regular, 

proporcionando aos mesmos, oportunidades desafiadoras adequadas às necessidades e habilidades de cada 

um. As diferenças, ao serem consideradas como parte integrante do ser humano, abre espaço para mudanças 

e respeito. O contexto da escola regular e especial, suas ações e representações, finalidades e resultados 

precisam ser revistos. Uma escola é uma entidade social e não mera reunião de indivíduos com diferentes 

papéis. A questão da qualidade do ensino é uma questão institucional. Sem o esforço institucional, o 

“aperfeiçoamento isolado docente não garante que essa eventual melhoria do professor encontre na prática 

condições propícias para uma melhoria do ensino” (AZANHA, 1990, p. 52). Desta forma, a inclusão é um 

desafio para delineamento de uma gestão escolar e de práticas pedagógicas que considerem suas 

possibilidades e sua forma de aprender. 

Metodologia: 

Foi realizado um trabalho de intervenção semanal em uma escola Pública de um Município do Vale do 

Paraíba Paulista. Totalizaram-se nove encontros realizados no período de março a junho de 2017. Como 

instrumentos foram utilizados observação sistemática e entrevista semiestruturada. As observações 

sistemáticas foram realizadas nas salas de aula com alunos  inclusivos. As entrevistas tiveram como objetivo 

coletar informações a respeito do processo de inclusão dos alunos. Estas foram realizadas com a 

coordenadora pedagógica da escola, com a professora do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado 

(N.A.P.E.) e com a psicóloga do N.A.P.E., responsável pela avaliação psicológica das crianças 

encaminhadas ao programa. O penúltimo encontro foi realizado com a coordenadora pedagógica e 

professora especialista, objetivando a devolutiva das intervenções, além da proposta para uma atividade 

voltada aos professores, tratando o assunto da inclusão escolar. O último encontro foi realizado com os 

professores. Foi proposto aos mesmos uma atividade de desenho do aluno real e aluno ideal. A partir deste, 

foi realizado uma discussão acerca da inclusão escolar, com sugestões de atividades inclusivas. 

Resultado: 

Foi possível observar comprometimento da escola na busca por atividades que proporcionassem aos alunos 

inclusivos o desenvolvimento de suas habilidades e, consequentemente, a aprendizagem dos mesmos. 

Entretanto, foram verificadas diferentes dificuldades no processo de inclusão, tais como: não ter uma 

auxiliar de inclusão diariamente (o aluno precisa de orientação em tempo integral); falta de 

preparo/experiência tanto dos professores como dos auxiliares de inclusão (o ensino superior não prepara os 

professores para tal demanda); precariedade e insuficiência dos materiais de auxílio em sala de aula; falta de 

especialistas em sala de aula e no N.A.P.E. De acordo com as atividades expressivas precedidas de 

discussão, a maioria dos professores questionou a política inclusiva a partir do seguinte questionamento: 

inclusão ou exclusão? Relatando que o atual sistema exclui os alunos ao invés de incluí-los. 

Conclusão: 

Foi possível concluir que o processo de inclusão encontra-se na esfera ideológica e que ainda há muito a ser 

feito. Atualmente, é direito da criança com deficiência ser matriculada em uma escola regular. Entretanto, a 

Instituição e os profissionais envolvidos não estão preparados para compreender, alfabetizar, avaliar e 

incluir tais alunos. Mas o que seria necessário para que a inclusão escolar aconteça? Materiais pedagógicos 

específicos, especialização de professores, de auxiliares de inclusão e psicólogos, espaço físico adequado, 

recursos financeiros, [...]? Sim. Porém, o fator primordial sempre será o DESEJO em deixar marcas de 

crescimento na vida de um aluno. 
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA SEIS SIGMA PARA REDUÇÃO DA VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA 

TORRE DO PRIMEIRO MANCAL DO MOTOR ZR 

ENIC201744417 

 

RICARDO HENRIQUE VIEIRA, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

A gestão da qualidade nos processos das empresas é primordial para que essas possam alcançar melhores 

resultados. O objetivo da metodologia Seis Sigma é melhorar o desempenho e oferecer lucros, abordando 

questões comerciais graves que possam existir. O referido trabalho tem como objetivo apresentar a 

aplicabilidade da metodologia Seis Sigma e a ferramenta DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e 

controlar), em uma empresa automobilística, explicando a estratégia de aplicação e sua eficácia para a 

redução da variabilidade da espessura da torre do primeiro mancal do motor ZR. As ferramentas adotadas 

são, em sua maioria, as mesmas que têm sido utilizadas pelos sistemas de qualidade como análise de fluxo e 

controle estatístico de processo, simulação, entre outros, a grande diferença está na estrutura de um projeto 

Seis Sigma que consegue potencializar seus resultados, uma vez que os objetivos do projeto de melhoria 

estão alinhados com as metas financeiras da empresa. 

Metodologia: 

O Seis Sigma é uma metodologia que depende de indicadores e dados confiáveis, para verificar a qualidade 

de um processo em termos estatísticos e segue um rigoroso modelo: o DMAIC, que garante uma sequência 

ordenada, lógica e eficaz no gerenciamento do projeto, quais sejam: Definir - Inicialmente foi determinado o 

problema, ouvindo a voz do cliente e analisando o que seria crítico para qualidade, calculado uma 

estimativa de custo de má qualidade e definido os participantes do projeto. Avaliando o histórico do 

problema e mapeando seu processo, criou-se um diagrama de Ishikawa e um gráfico de Pareto (Figura 1), 

listando suas possíveis causas e definir claramente o escopo do projeto, seu alcance e metas de melhoria. 

Medir - Foram coletados dados para a verificação do estado atual do processo e sua capacidade, definindo-

se aplicabilidade do Seis Sigma. Foram coletados índices de rejeitos mensais e medida a variabilidade na 

espessura das peças, construindo-se gráficos de desvio padrão, capabilidade e boxplot, para analisar 

comportamento, dispersão, DPMO e nível sigma. Analisar – Confrontando as medições com as possíveis 

causas levantadas na fase inicial, foram identificadas e priorizadas as potenciais causas do problema, 

podendo, assim, seguir para a próxima fase. Melhorar – Priorizadas as principais causas do problema criou-

se um plano de ação para checar a calibração e alinhamento da máquina CNC, sua programação e a vida útil 

das ferramentas. Foram implementadas manutenções preventivas e substituídas as ferramentas de usinagem. 

Controlar – Após as aplicações das soluções propostas o desempenho do processo foi controlado por meio 

de novas medições. A padronização das alterações foi garantida pelo novo plano de controle do processo e a 

realização de planos de ação para garantir a vida útil das ferramentas. 

Resultado: 

As novas medições na fase controlar mostraram uma redução no índice de rejeição de peças e DPMO de 

7.962,07 para 5.258,83, além da diminuição da variabilidade na espessura e um aumento nos índices de 

capabilidade e performance (Figura 2), respectivamente, de Cp=0,46 para Cp=5,99 e Pp=0,42 para Pp=5,33. 

Conforme o proposto no escopo do projeto foi obtida uma redução de 33% no índice de rejeito das peças, 

assim como um aumento no nível sigma do processo de 2,41 para 2,56. Gerando para empresa uma 

economia anual de R$ 136.272,73 de reais, podendo ser ampliada ainda mais, agindo sobre outras 

oportunidades de melhoria que não fizeram parte do escopo deste projeto e replicando estas ações em 

processos semelhantes como as operações subsequentes. 
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Conclusão: 

A metodologia Seis Sigma mostrou-se muito eficiente para a redução da variabilidade no processo 

apresentado e para a condução de negócios, sendo sua filosofia “melhorar a satisfação do cliente”, evitando 

custos pela eliminação e prevenção de defeitos e aumentando eficiência e qualidade, proporcionando ganhos 

financeiros para empresa. Sua abordagem é baseada em projetos e seu sucesso depende da metodologia 

DMAIC e do cumprimento disciplinado de todas suas etapas. Ter uma metodologia clara, concisa e 

compreensível é um dos requisitos para que seja viável implantar e manter o Seis Sigma em uma 

organização, ajudando-a a alcançar seus objetivos. 
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LEITURA DO ESPAÇO DA PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS AO CONVENTO SANTA CLARA 

(TAUBATÉ-SP) SOB OS PARÂMETROS DA VITALIDADE URBANA 

ENIC201744431 

 

MARIANA DE CASTRO CARVALHO 

Orientador(a): JOSÉ OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O presente trabalho desenvolveu pesquisa para compreender a evolução do espaço da Praça Monsenhor 

Silva Barros ao Convento Santa Clara, localizado no centro da cidade de Taubaté-SP, bem como os aspectos 

de suas dinâmicas sob os conceitos da vitalidade urbana. Este tema se refere à vida nos espaços urbanos, 

que com grande potencial de criar cidades mais saudáveis, seguras e ambientalmente eficientes, é uma 

solução nova que resgata o espaço da cidade como principal palco de atividades sociais. Diante disso, o 

trabalho buscou o conhecimento de parâmetros da vitalidade urbana para uma leitura efetiva do espaço em 

questão. 

Metodologia: 

Foram realizados estudos teóricos (GEHL, 2015; SABOYA, 2016; WHYTE, 2001) e levantamentos dos 

conceitos e questões relativas à vitalidade urbana para melhor compreensão do tema. Paralelamente foram 

realizadas pesquisas históricas (CESAR JUNIOR, 2013; ORTIZ, 1996) acerca do espaço da praça 

Monsenhor Silva Barros ao Convento Santa Clara, desde o início da urbanização da cidade de Taubaté até 

os dias atuais, a fim de entender a evolução e a dinâmica do espaço. Após os estudos teóricos, por meio de 

visitas técnicas – realizadas em diferentes horários e dias da semana - à área em questão, foram feitos 

levantamentos fotográficos, desenhos e anotações de percepção ambiental, e entrevistas informais. Esses 

registros contribuíram para a apreensão de alguns parâmetros da vitalidade urbana no espaço, como: 

segurança, lugares para sentar, exercícios físicos, caminhar, encontros sociais, atividades opcionais, espaços 

de transição, dimensão e escala, densidade, qualidade visual, variáveis ambientais, cidades pequenas e 

triangulação. Por fim, com todos os estudos e levantamentos realizados, foi possível, por meio de textos e 

mapeamentos, sintetizar e analisar os problemas e as potencialidades do local em relação a vitalidade 

urbana. 

Resultado: 

De acordo com os estudos sobre a vitalidade urbana e os levantamentos e análises do espaço da Praça 

Monsenhor Silva Barros ao Convento Santa Clara, constatou-se que a área é favorável quanto as questões de 

encontros sociais, densidade e cidades pequenas. Porém não é favorável quanto a segurança, lugares para 

sentar, exercícios físicos, caminhar, atividades opcionais, espaços de transição, dimensão e escala, qualidade 

visual, variáveis ambientais e a triangulação. Contudo, apesar do espaço se encontrar em degradação e sem 

vida, ele possui amplo potencial para lazer e para voltar a ser um local vivo, conforme os parâmetros da 

vitalidade urbana. 

Conclusão: 

Após as avaliações dos resultados constatou-se a eficaz leitura da área em questão sob parâmetros da 

vitalidade urbana, sendo assim possível analisar qualquer outro espaço urbano da cidade de Taubaté que se 

assemelhe ao espaço da Praça Monsenhor Silva Barros ao Convento Santa Clara. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

ENIC201744481 

 

JULIANA GONÇALVES DE CAMPOS, ODAIRTON GOMES, MARIA ANGELA PETRINI, TERESA CÉLIA DE 

MATTOS MORAES DOS SANTOS, MARIA BELEN SALAZAR POSSO 

Orientador(a): VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Introdução: 

Este estudo objetivou identificar se os níveis de pressão sonora gerados pelos equipamentos são capazes de 

causar alterações auditivas ou psicológicas nos acadêmicos durante o período de atendimento. 

Metodologia: 

O estudo foi descritivoexploratório com abordagem quantitativa, realizado nas dependências de duas 

clínicas odontológicas de uma Universidade do Vale do Paraíba. Para a mensuração dos ruídos foi utilizado 

um descibelímetro digital, modelo DL -4100, da marca ICEL Manaus®, uma trena a laser da marca 

HILTI®, Modelo PD – 40 e um relógio com ponteiros de segundos da marca Technos. A pesquisa foi 

realizada em duas clinicas em quatro pontos, sendo em funcionamento e sem funcionamento. 

Resultado: 

Os resultados mostraram que os valores obtidos foram considerados inferiores a 85 dB, em um período de 8 

horas de trabalho, preconizados pela NR -15, onde encontramos os valores máximos de 74,2 dBA e mínimo 

de 54,2 dBA. 

Conclusão: 

O estudo nos mostrou que o ruído pode acarretar danos fisiológicos e emocionais nos profissionais 

envolvidos, e que esses ruídos não causam danos a orelha interna, por estarem abaixo dos níveis 

preconizados pela NR 15, anexo 1. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A EDUCAÇÃO CONTINUADA NA GESTÃO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 

ENIC201744712 

 

DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, MABEL CRISTINA PETRUCELLI REIS 

Orientador(a): MARIA ANGELA PETRINI 

 

Introdução: 

A humanização é um direito do usuário da unidade de saúde, e a Política Nacional de Humanização aplica a 

responsabilidade da não humanização nos atendimentos nos serviços de saúde a sua gestora. A ação 

gerencial é determinante no processo de organização de serviços de saúde e fundamental para colocar em 

pratica as políticas sociais e de saúde, gerenciar exige muitas vezes tomadas de decisões que afetam as 

condições do local, possibilitando uma melhora na qualidade do atendimento. Educação continuada é um 

processo que proporciona a aquisição de novos conhecimentos, com o objetivo de atingir a capacidade 

profissional e desenvolvimento pessoal do indivíduo, considerando a realidade institucional e também a 

social. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência, que foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vale do 

Paraíba Paulista, a qual oferece serviços de consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta 

de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de 

medicação básica. Participamos na rotina de trabalho da equipe de enfermagem durante a realização do 

estágio na área básica por um período de 30 dias. Acompanhamos o trabalho da enfermeira responsável na 

supervisão da equipe, acolhimento dos pacientes, auxílio nas atividades diárias como a triagem, e também 

orientações sobre hipertensão, diabetes e vacinas. Objetivando relatar a experiência vivenciada ao participar 

do cotidiano da atuação da equipe de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde. 

Resultado: 

Nesse período tivemos a oportunidade de acompanhar e observar as atividades diárias da enfermeira de uma 

Unidade Básica de Saúde. Vivenciamos a importância de uma educação continuada efetiva, para rever ou 

trazer atualização, pois a execução das técnicas deve ser realizada de forma correta para trazer segurança 

tanto para o profissional que realiza quanto para o paciente que recebe o cuidado. É fundamental que a 

enfermeira gestora fique sempre atenta a atualizações em sua área de atuação para manter sua equipe 

qualificada. O acompanhamento diário das tarefas executadas faz com que a equipe confie no seu trabalho e 

tenha segurança. O estágio foi um momento no qual adquirimos novos conhecimentos sobre a importância 

de haver uma educação continuada para os profissionais se manterem sempre atualizados, resultando em 

uma assistência de qualidade para a população. 

Conclusão: 

É de grande importância que se mostre como se realiza a técnica e qual a finalidade da técnica correta, o 

conhecimento vai além de saber como fazer, é importante saber o porquê fazer. Ministrar cursos para 

aprimorar o conhecimento de sua equipe, pode-se visualizar uma melhora na qualidade de assistência, e 

consequentemente todos se mostram mais motivados assim como, estabelecer manual de Boas Pratica, 

especificando os procedimentos operacionais padrão para cada técnica com a finalidade de implantar um 

sistema de controle e atualização das condutas proporcionando um atendimento padronizado e facilitando o 

controle das ações e qualidade no atendimento. 
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CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM UMA 

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA DE TAUBATÉ 

ENIC201744763 

 

ROBERTO RODRIGUES JUNIOR 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Para Camargo (2002) o terceiro setor é aquele que têm a capacidade de gerar recursos através de doações 

voluntárias e ofertas. A sociedade está buscando participar, doar e investir em entidades do terceiro setor que 

sejam formalizadas e transparentes. As entidades religiosas compõem o terceiro setor, elas acolhem em suas 

atividades recursos oriundos de doações e ofertas. No entanto, observa-se que os gestores enfrentam 

dificuldades para atender as exigências legais, para realizar o controle do seu patrimônio e para prestar 

contas com transparência à sociedade. Verifica-se o aumento do interesse desses gestores pelos serviços de 

orientação dos contadores. Para melhor compreender essa demanda, esse trabalho busca responder: Quais as 

dificuldades enfrentadas pelos gestores das instituições religiosas do município de Taubaté na utilização das 

informações contábeis para o gerenciamento e prestação de contas? Dessa forma, esse trabalho contribuirá 

gerando informações para os contadores que pretendem prestar serviços às entidades religiosas. 

Metodologia: 

Para Rampazzo (1998, p.53) “pesquisa podem ser procedimentos reflexivos, sistemáticos, controlado e 

crítico que permite descobrir novos fatos ou dados, soluções ou leis, em qualquer área de conhecimento”. 

Dessa forma, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através dos processos do 

método científico. A presente pesquisa é de natureza básica, exploratória e qualitativa. Para coleta de dados 

serão utilizadas pesquisa bibliográfica, documental e observação. A pesquisa foi realizada em uma entidade 

religiosa de Taubaté, especificamente, uma igreja evangélica. O pesquisador por meio da observação buscou 

compreender as dificuldades enfrentadas pelos gestores com intuito de definir um modelo estruturado, 

simples e objetivo de relatórios gerenciais com o propósito de satisfazer as normas vigentes e alcançar a 

aquiescência da sociedade face à transparência na prestação de contas. 

Resultado: 

Segundo Camargo (2002, p.96) “a entidade que se conscientiza da sua responsabilidade alcança legalidade 

para publicar suas ações, e de forma segura, oferecer à sociedade a prestação de contas íntegra e aprovada 

pelas normas vigentes.”. De acordo com o quadro 1 foram identificadas diversas dificuldades na gestão do 

patrimônio da igreja,  relacionadas as ao cumprimento das normas, ao controle de patrimônio e a prestação 

de contas. Para cada dificuldade apontada pelo gestor, foi proposta solução para atender as normas e 

promover a melhor forma de controle e de prestação de contas. Para Camargo (2002, p.90), “controlar de 

forma eficaz os recursos, gera credibilidade na prestação de contas, fidelidade e unicidade nos membros da 

igreja”. 

Conclusão: 

Conclui-se que o trabalho identificou as dificuldades enfrentadas pelos gestores das instituições religiosas 

do município de Taubaté na utilização das informações contábeis para o gerenciamento e prestação de 

contas. E ainda, pôde apresentar soluções objetivas frente essas dificuldades. Ressalta-se a necessária 

consultoria do profissional da contabilidade aos gestores das entidades religiosas para solucionar suas 

dificuldades na gestão do patrimônio e para elaborar uma prestação de contas íntegra e confiável a 

sociedade. Acredita-se que o terceiro setor é um nicho do mercado que deve ser mais explorado pelos 

profissionais de contabilidade. 
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PROJETO JARDIM VERTICAL -  TECNOLOGIA SOCIAL 

ENIC201744912 

 

BENEDITO PEIXOTO, SARA CRISTINA DE SOUZA, JACQUELINE NOGUEIRA DA SILVA, FABIÉLLEN GOMES 

DOS SANTOS 

Orientador(a): LILIANE DUQUE SENE CARELLI BARRETO 

 

Introdução: 

O jardim vertical tem o intuito de deixar o ambiente escolar mais agradável e incentivar os alunos a 

plantarem e reutilizarem objetos como por exemplo a garrafa pet que serve como vaso para a planta. 

Metodologia: 

Foram lavadas todas as garrafas pets que os alunos trouxeram para a reutilização. 

As garrafas foram cortadas na parte lateral e foi feito furos na parte oposta. 

Usando linha de varal foram feitos nós em cada uma das pontas. 

A garrafa foi pendurada no local desejado. 

Os alunos trouxeram mudas, que foram plantadas na garrafa já pendurada. 

Resultado: 

Pronto, o jardim vertical já está terminado e valorizando o ambiente escolar. 

O jardim vertical tornou nossa instituição um ambiente agradável, trazendo cores e alegria para dentro dos 

muros. Consequentemente está contribuindo para o aumento da biodiversidade, atraindo pássaros, 

borboletas entre outros animais. 

Conclusão: 

Com o jardim vertical a escola ficou sem dúvida mais agradável e os alunos ao pouco estão sendo 

conscientizados da importância de reutilizar alguns materiais e como plantas são essenciais ao meio 

ambiente. 
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AVALIAÇÃO DOS TEORES NUTRICIONAIS EM MILHO PRETO 

ENIC201744970 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, JOAO LUIZ GADIOLI, VINICIUS BELLUSSI ULIANA 

Orientador(a): JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

A deficiência de macronutrientes em plantas pode comprometer o desenvolvimento da fase vegetativa da 

planta, interferindo no ganho de biomassa, principalmente de folhas para a realização de fotossíntese, na 

resistência mecânica e conformidade de sua estrutura, ou mesmo na resistência a doenças. O objetivo deste 

trabalho foi de induzir deficiências nutricionais específicas em milho preto e avaliar os teores de nutrientes 

no tecido vegetal do milho. 

Metodologia: 

O experimento foi instalado e conduzido na Estufa do Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia do 

Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU, adotando-se delineamento inteiramente casualizado com 

sete tratamentos e três repetições. As parcelas consistiram de vasos de plástico, contendo 5 kg de substrato 

de areia cada, nas quais foram semeadas cinco sementes de milho preto, com germinação de 94%, aferida 

no Laboratório de Sementes do próprio Departamento. Em cada tratamento foi induzida a deficiência em 

um nutriente (N, P, K, Ca, Mg e S) além do tratamento testemunha (com nutrição completa) através da 

fertirrigação com solução nutritiva preparada conforme os tratamentos. Aos 25 dias foi realizado o desbaste 

das plantas germinadas, deixando apenas duas por parcela. O desenvolvimento foi acompanhado e 

documentado até o último estádio vegetativo (65 dias), quando as plantas foram coletadas para contagem 

das folhas e obtenção da matéria seca total (parte aérea e sistema radicular), sendo as plantas acondicionadas 

em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação forçada a 65 ºC por 72 horas. Após a pesagem, as 

amostras foram trituradas em moinho tipo Wiley e submetidas à digestão nitro-perclórica para determinação 

dos teores de P, K, Ca, Mg e S, e digestão sulfúrica para a determinação de N. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância e no quando o teste foi significativo (P<0,05) fez-se a comparação de 

médias por Tukey utilizando-se o programa SISVAR 5.6. 

Resultado: 

Os teores observados no tratamento com nutrição completa foram de 20,2 g/kg de N, 2 g/kg de P, 28,5 g/kg 

de K, 4,9 g/kg de Ca, 4,4 g/kg de Mg e 1,6 g/kg de S. Os teores de cada nutriente, nos tratamentos em que 

sua deficiência foi induzida, foram de 5,6 g/kg de N, 0,8 g/kg de P, 3,9 g/kg de K, 5,8 g/kg de Ca, 3,7 g/kg 

de Mg e 0,5 g/kg de S.Também foi observado, com diferença significativa em relação à testemunha, que na 

falta de K, o teor de P atingiu 3,4 g/kg, e na falta de P, o teor de K atingiu 45,2 g/kg, assim como na 

ausência de N, os teores de Mg e S foram de 1,5 e 0,7 g/kg, respectivamente, e na ausência de Mg, o teor de 

N foi de 16,6 g/kg. 

Conclusão: 

O experimento permitiu obter as faixas de nutrientes para o milho preto. Permitiu-se observar uma possível 

relação de interação entre fósforo e potássio, visto que ficou caracterizado o consumo de luxo de um na 

ausência do outro. Também é possível uma relação entre o nitrogênio e o magnésio, uma vez que ambos são 

componentes da clorofila, de modo que a deficiência em um inibiu a absorção do outro. Embora tenha 

havido um comportamento semelhante entre nitrogênio e enxofre, ambos componentes das proteínas, a 

ausência de enxofre não inibiu a absorção de nitrogênio. 
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VIDROS REFLETIVOS E VIDROS INTELIGENTES: APOSTAS PARA O FUTURO DA ENGENHARIA CIVIL 

ENIC201745046 

 

ANA FLÁVIA FERREIRA BUENO DE GODOY, BEATRIZ DIAS BARROCO PEREIRA, EDUARDA DE SOUZA 

ROMAGNOLLI FONSECA 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

Conhecidos como vidros de proteção solar, vidros refletivos, vidros espelhados, ou ainda, “vidros revestidos para 

controle solar” conforme a descrição da NBR 16023, esses possuem alto grau de refletividade e, 

consequentemente, maior capacidade de bloquearem o calor e a luz. Os vidros refletivos já estão sendo 

denominados como os “vidros do futuro”. Da mesma forma, o vidro inteligente, ou smartglass, é uma categoria 

de alto desempenho que controla a passagem de luz, brilho e calor. Como resultado, obtêm-se menores cargas de 

arrefecimento e menor consumo de energia com iluminação. O objetivo deste trabalho foi estudar estas duas 

classes de vidros, elencando sua aplicação crescente. 

Metodologia: 

Como grande parte do território brasileiro concentra-se em região tropical, outra na região equatorial e uma 

terceira abaixo do trópico de Capricórnio, a radiação solar incide em diferentes ângulos nas diversas regiões. 

Mas, além do clima, a escolha do tipo de vidro de controle solar deve levar em conta as necessidades de cada 

projeto, como estética, dimensão da área envidraçada, luminosidade e climatização. A aplicação dos vidros 

refletivos contempla automóveis, refrigeradores, fachadas de edifícios e residências, coberturas, portas e janelas, 

sacadas e áreas externas de grande incidência de raios solares. A aplicação do material deve levar em conta a 

norma técnica NBR 7199, que indica se o vidro deve ser monolítico, temperado, laminado ou insulado ou se 

deverá ser combinado com outros vidros ou películas que agreguem mais funcionalidades, como segurança, 

autolimpeza ou isolamento acústico. O resultado final de desempenho dessa aplicação virá do equilíbrio entre a 

transmissão luminosa (TL) e o fator solar (FS). 

O vidro inteligente - ou smartglass - é uma categoria de alto desempenho que controla a passagem de luz, brilho 

e calor. Funciona por meio de corrente elétrica, que faz os polímeros dispersos de forma randômica se alinharem 

de modo uniforme, permitindo a passagem da luz. Como resultado, obtêm-se menores cargas de arrefecimento e 

menor consumo de energia com iluminação. O smartglass é o único vidro inteligente que proporciona ao usuário 

controlar com precisão a quantidade de luz, brilho e calor que passa através de uma janela. Além de excepcional 

eficiência energética, com controle sobre energia solar, aumenta o conforto térmico e protege contra raios UV. 

Resumindo, é o vidro ideal para quem planeja uma construção sustentável. 

Resultado: 

Os diferentes tipos de vidros têm ganhado cada vez mais espaço na engenharia arquitetônica, pois além de toda 

beleza, carrega uma proposta sustentável de redução de energia. Em 1998, o arquiteto Ricardo Monti, projetou 

um dos primeiros prédios com fachada de vidro refletivo, no centro de Florianópolis. Apesar das resistências da 

época, disse que em 10 anos todo investimento em sustentabilidade foi compensado.  Em projetos mais recentes, 

o Eldorado Business Tower, localizado em São Paulo e concluído em 2007, possui uma camada de vidro especial 

que permite aproveitar 70% da luz natural, retendo apenas 28% de calor, o que gera economia em iluminação e 

ar-condicionado.  Entregue em 2017 e assinado pelo escritório Realiza Arquitetura, o Today’s Office na cidade 

de Curitiba, conta com uma fachada (de 4330m²) de vidro refletivo, afirmando mais uma vez a aposta de vidros 

para o futuro da engenharia arquitetônica. 

Conclusão: 

Tanto os vidros revestidos para controle solar como os vidros inteligentes são as apostas para o futuro e as 

respostas para as crescentes exigências do mundo moderno com o intuito de cumprir ambiciosas metas de 

conforto, eficiência energética, sustentabilidade e estética. Possuem alto grau de refletividade e 

consequentemente, isolamento térmico, além do controle de passagem de luz, que permite a redução de custos 

com energia.  No âmbito da Engenharia Civil, tem substituído materiais comumente utilizados nas construções, 

pois além de agregar beleza, leveza e harmonia às construções garantem também reduções no custo final das 

obras. 



  

358 

 

DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIAIS NA INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

ENIC201745226 

 

FABIANA CUBA DE MORAES ALMEIDA 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

O campo teórico prático das habilidades sociais vem sendo reconhecido como um importante componente 

para subsidiar melhorias no processo de ensino-aprendizagem, por ressaltar e intervir nas interações sociais 

entre professor e aluno que são um dos aspectos que determina a ocorrência da aprendizagem. Habilidades 

Sociais (HS) referem-se ao conjunto de comportamentos emitidos em interação social, e que podem variar 

conforme a situação. No contexto escolar variadas interações são necessárias para que a meta educativa 

ocorra, nesse contexto específico há um conjunto de comportamentos sociais denominados Habilidades 

Sociais Educativas (HSE) que são fundamentais e que devem ser aprendidas pelos alunos. Por essa 

importância, o presente trabalho analisa uma experiência de intervenção desenvolvida com a professora e os 

alunos no 2° ano do ensino fundamental, à luz de elementos dos estudos das Habilidades Sociais 

Educativas. 

Metodologia: 

Fez-se a análise de registros cursivos de uma experiência estágio na área de Psicologia Escolar, foram 

coletados em relatório e que descreviam as rotinas e vivências da estagiária. Buscou-se identificar nos 

registros as demandas de intervenção advindas do professor, dos alunos e da estagiária e que se referissem 

às HSE, procurou-se categorizar elementos que apontassem para aspectos da interação social de cada ator 

do processo no contexto educacional aplicando as classes de HSE, suas classes (Estabelecer contextos 

potencialmente educativos, Transmitir ou expor conteúdo sobre habilidades sociais, Estabelecer limites e 

disciplina, Monitorar positivamente) e suas subclasses. 

Resultado: 

Os registros iniciais descrevem o afastamento físico e de comunicação entre professora e alunos, e entre 

professora e estagiária (Estabelecer contextos potencialmente educativos). Descreve tentativas de 

aproximação com a professora sem sucesso. Aproximações físicas e de comunicação entre estagiária e 

crianças são ampliadas quando a professora delega parte da tarefa pedagógica, de recreação e de controle do 

comportamento à estagiária. Descreve que buscava discutir o valor das aproximações físicas com a 

professora e sugere alteração do arranjo da sala que inicialmente é recusado e posteriormente aceito (classe 

Estabelecer contextos potencialmente educativos, subclasses Arranjar o ambiente físico e Mediar 

interações). Após o aceite do novo arranjo da sala, ampliou-se as interações, promovendo transformações, 

desconstruindo equívocos e apontando para o desenvolvimento de professora e alunos, identificou-se ainda 

que tal momento promoveu um vínculo positivo com os alunos. A intervenção mediada pelos elementos das 

HSE promoveram alteração das interações em sala de aula. 

Conclusão: 

Identificar aspectos das HSE interações na sala de aula permite operacionalizar aspectos que, apesar de 

relevantes são pouco discriminados. Os registros permitiram concluir que ao identificar com precisão 

classes e subclasses de HSE a estagiária favoreceu que a professora reconhecesse os aspectos pedagógicos 

da interação social na sala de aula e pode-se perceber o papel fundamental de um educador para com os 

alunos e perceber a necessidade de intervenção junto ao professor/educador no sentido de sua formação 

nessa área. Essas análises cumpriram a meta de contribuir para o conhecimento dos processos e dinâmicas 

envolvidas no contexto da Psicologia Escolar. 
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O TRAÇADO INICIAL DA CIDADE DE UBATUBA E SEUS PRINCIPAIS PATRIMÔNIOS ARQUITETÔNICOS 

ENIC201745301 

 

ISABELA MARIA GOMES PIMENTEL, KAROLINE RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

Marcos de episódios emocionantes da história do Brasil ainda podem ser vistos na costa do Litoral Norte de 

São Paulo. Aqui índios, colonos, jesuítas e piratas lutaram pela terra prometida onde os portugueses 

vitoriosos lançaram a base da nova nação. Restam muitos marcos da época colonial na paisagem; centros 

históricos, cadeias em ruínas ou restauradas, igrejas e capelas modestas em Ubatuba. 

Metodologia: 

Utilizou-se como metodologia inicial a leitura de livros, artigos científicos, dissertações e arquivos gráficos. 

Para compor o embasamento teórico da pesquisa, realizou-se um levantamento de dados históricos da área e 

o contato com seus moradores, que por meio de sua associação, forneceram informações históricas, gerando 

mapeamentos das localizações das primeiras edificações e sua análise construtiva. 

Resultado: 

Como resultado foi gerado um mapa com o traçado inicial da cidade de Ubatuba e fichas de catalogação dos 

patrimônios históricos principais. 

Conclusão: 

Através dos estudos realizados, percebeu-se o declínio e a atual luta tanto do traçado inicial, quanto dos 

Patrimônios em manterem-se “vivos” no meio da cidade, chamando a atenção para a necessidade de 

procedimentos de revitalização e restauração. 
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ARTETERAPIA, EDUCAÇÃO E FAMÍLIA: O SIMBOLISMO COMO RECURSO EXPRESSIVO 

ENIC201745682 

 

FERNANDA JESUS DE OLIVEIRA BASSANELLI, CELINA GOMES TEIXIRA DE FRANÇA 

Orientador(a): ANA MARIA LOURENÇO FERRARI GONTIJO 

 

Introdução: 

A Psicologia Escolar e Educacional, apesar de seus avanços, tem enfrentado algumas dificuldades no que se 

diz respeito a atuação do psicólogo na escola. Segundo MOREIRA & GUZZO (2014), o profissional desta 

área ainda é visto por alguns como aquele que irá tratar apenas problemáticas referentes ao comportamento 

ou considerados déficits de aprendizagem de alunos. Neste sentido, propôs-se 

o desenvolvimento de uma experiência com Arteterapia voltada a um grupo de familiares, proporcionando a 

exploração da consciência de si mesmo e da realidade, promovendo o desenvolvimento da capacidade 

expressiva e reflexiva, bem como possibilitando maior qualidade nas relações com os filhos. 

Metodologia: 

A população atendida constituiu-se de um grupo de familiares de alunos de uma escola municipal localizada 

em uma cidade do interior do estado São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Inicialmente foi realizada a 

verificação de uma demanda apresentada pela instituição, sendo utilizada para tanto a técnica de observação 

direta. Diante da análise dos dados apresentados, optou-se pela realização de intervenções em um grupo de 

familiares, objetivando o fortalecimento da identidade de cada um, com a utilização de técnicas de 

Arteterapia.  Dentre os instrumentos adotados, foram utilizados: desenhos, recorte e colagem, materiais e 

suportes diversos e   momentos de apresentação e reflexão coletiva das produções.  Segundo Philippine 

(2009), tais processos constituem-se como ferramentas de criação e permitem comunicações singulares que 

se constituem como manifestações da subjetividade de cada criador. 

Resultado: 

Identificou-se como necessidade central, o fortalecimento da identidade e ampliação da capacidade 

expressiva dos familiares dos alunos, de modo que pudessem contribuir mais efetivamente com as 

demandas apresentadas pelos estudantes, dentre elas dificuldades de aprendizagem e questões de ordem 

psicossocial, como envolvimento com drogas e prostituição. Ao longo do trabalho com Arteterapia, cada 

proposta ocorreu permeada por diversas resistências que representavam desde a dificuldade em exercer a 

criatividade, permitindo um desbloqueio, até a hesitação em voltar-se para si enquanto pessoas e não apenas 

no papel de “mãe”, “avô” ou “avó”. 

Conclusão: 

Após a formação do grupo e realização dos encontros propostos, pode-se considerar que o concreto e o 

abstrato, a realidade e a idealização, foram representadas inicialmente como opostos nas atividades criadas, 

demonstrando um distanciamento de cada participante daquilo que almejava para si. Processualmente, por 

meio da atividade reflexiva, o grupo passou a demonstrar esforços em encontrar mecanismos de junção, 

expressando atitudes que poderiam adotar para possibilitar tal unificação. As discussões significaram ainda 

uma interação igualitária, transformando a identificação com relatos de experiências individuais em 

aspectos coletivos e, ao mesmo, proporcionando o início de um processo de individuação. 
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GASTRONOMIA E CULTURA. UM NOVO CONCEITO PARA A RMVPLN. 

ENIC201745911 

 

GABRIELLA GONÇALVES DA SILVA 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O presente trabalho trata da gastronomia, sua importância histórica e o seu futuro no Vale do Paraíba. Na 

região é possível observar diversas comidas típicas em determinados municípios, como exemplo, o bolinho 

caipira de Jacareí, o arroz de Tremembé, a comida italiana de Quiririm, a carne na lata de São José dos 

Campos, entre outros. 

Este trabalho irá desenvolver um anteprojeto de um centro gastronômico e cultural no Vale do Paraíba, 

unindo arte, cultura e gastronomia, levando em consideração a cultural local. Assim despertar, através da 

comida, vários olhares diante do esquecido, contemplar diversos tempos e várias atividades em um único 

local, criando uma identidade única, buscando atrair a população local e a regional. 

A escolha desse tema tem a ideia central ampliação da diversidade culinária, trazendo assim, a presença de 

pratos, sabores típicos, formas distinta de preparação e degustação de bebidas. 

Metodologia: 

A Metodologia adotada nesse trabalho baseou em fazer leitura das principais bibliografias sobre 

gastronomia do Vale do Paraíba e sobre o quanto a gastronomia é importante para as pessoas. Após essas 

leituras, foram realizadas visitas técnicas a festivais gastronômicos para identificar a gastronomia local. 

Escolher um terreno e ir visitar para fazer levantamentos necessários. Foi necessário fazer alguns estudos de 

caso para identificarmos o programa de necessidades. 

Resultado: 

O Desenvolvimento do presente relatório possibilitou analisar como a gastronomia é importante e como ela 

se faz fundamental nos dias de hoje. A gastronomia vai além do ato biológico de alimentar-se. Hoje em dia 

gastronomia não é somente alimentação. É um conjunto de fatores envolvendo diversos departamentos, 

como a arte, a cultura, a economia, a educação entre outros. Além disso, também está ligada ao ato de 

preparar, servir, e maneiras de se comportar, evoluindo de geração em geração. Gastronomia também esta 

ligada ao turismo. As melhores memórias do turismo são as imagens dos pratos, dos produtos de 

determinada região, dos sabores e dos momentos que esses produtos trouxeram ao lado dos familiares e 

amigos ligando assim cada região aos seus pratos, sua cultura, suas paisagens. O ato de ir e vir, 

experimentar, é necessário, vivenciar traz um conhecimento totalmente diferente do que consultar o local 

através da internet. 

Conclusão: 

Ao realizar essa pesquisa, ler a bibliografia levantada e realizar algumas visitar técnicas acredita-se que a 

criação do centro gastronômico e cultural  trará para a RMVPLN diversos benefícios, ressaltando que a tal 

não deve ser visto apenas como produto, junto a ela, tem todo um valor agregado. Pretende-se através da 

Gastronomia passar ao turista, todo o conhecimento e experiência inovadora. Além de todo incentivo 

econômico que envolve a gastronomia, também  incentivo cultural e educacional. Será propiciado um 

espaço para exposições de experiências, de palestras entre outros, como meio de divulgação dos valores 

culinários da região. 
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DIREITO À VIDA FRENTE À LIVRE CONVICÇÃO RELIGIOSA ENVOLVENDO INCAPAZES 

ENIC201746051 

 

RENAN FELIPE DA SILVA, MARCOS BRANDÃO DE ALENCAR LIMA 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

O presente trabalho visa analisar o embate entre dois direitos fundamentais: a vida e a liberdade de crença. A 

vida é pressuposição dos direitos e liberdades contidos na Constituição, tanto que o constituinte colocou o 

direito à vida como o primeiro dos cinco direitos fundamentais enumerados no art. 5º do texto 

constitucional. Assim, onde estiver um ser humano, existe um sujeito com o direito de viver. Por outro lado, 

a liberdade de crença viabiliza o titular agir conforme sua religião. Nesse passo, aí se encontra o interesse do 

presente trabalho, principalmente acerca dos casos – enfrentados por nossos tribunais – envolvendo 

testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. 

Metodologia: 

Para sua composição foram utilizados acórdãos disponibilizados pelo TJ/SP (Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo) e STJ (Superior Tribunal de Justiça), legislação atinente ao assunto e uso de doutrina de 

renomados autores como Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco e José Afonso da Silva, 

referente aos princípios presentes em nossa pesquisa. 

Resultado: 

Constatou-se que ambos direitos devem ser valorados à luz do princípio da proporcionalidade. Nesse passo, 

nos casos de iminente risco de vida - envolvendo incapazes - os tribunais tendem a fazer prevalecer o direito 

à vida com relação à liberdade de crença. Isso porque, é possível que a criança, ao atingir a capacidade civil 

plena, possa vir a optar por outra religião, que não aquela que inviabilize a transfusão sanguínea. Por outro 

lado, com relação aos adultos, em razão da dignidade humana (fundamento de nossa Constituição), tem-se 

optado pelo respeito à crença, uma vez que para eles a dignidade, atrelada a sua escolha religiosa, deve ser 

respeitada. Noutros dizeres, a solução sempre dependerá da observância do caso em concreto (que será, 

pelos juízes, ponderada). 

Conclusão: 

Ultimamos que, tanto no TJ/SP quanto no STJ, à decisão tomada pelo Poder Judiciário foi semelhante. Vale 

dizer! No caso de incapazes, diante de dois bens jurídicos em confronto (vida e crença), deve-se dar 

preferência à vida. Não só pelo fato de a vida ser o berço de todos os demais direitos (o que inclui a crença), 

mas, por demais, pela possibilidade de a criança poder escolher outra religião quando alcançar a maioridade. 

Sem olvidar que nossa Carta Magna e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratam da 

inviolabilidade do direito à vida. 
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USO DE DORMEX® EM AMEIXEIRAS JAPONESAS (PRUNUS SALICINA LINDL) 

ENIC201746139 

 

LUCIANO DE ALMEIDA PINTO, VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES COELHO, 

ADRIANA MASCARETTE LABINAS, ELISANDRA MARIA ALBANO RIVA 

Orientador(a): ALECSANDRA DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O uso de produtos químicos para compensar a falta de frio em fruteiras de clima temperado se faz 

necessário para indução floral e uniformização da brotação, viabilizando a produção dessas fruteiras em 

regiões de pouco acúmulo de frio, como a que ocorre em Taubaté-SP. O presente trabalho teve por objetivo 

avaliar diferentes concentrações de Dormex® em duas cultivares de ameixeiras de média exigência em frio. 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado no pomar didático do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté, UNITAU – SP, com três anos de idade, conduzido em sistema de vaso moderno e espaçamento de 

4m x 2m (1.250 plantas/ha). As avaliações foram feitas durante o período de junho de 2014 a janeiro de 

2015, testando-se as seguintes concentrações de Dormex®: 0%, 0,3%, 0,6%, 0,9%, 1,2% mais 1% de óleo 

mineral, com três repetições. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 30 

plantas, sendo 15 da cultivar Reubennel e 15 da cultivar Irati. Foi avaliado o número de flores, o diâmetro e 

o peso médio dos frutos e a produção por tratamento. 

Resultado: 

A aplicação do Dormex® aumentou significativamente o número de gemas brotadas, assim como a 

frutificação. O número de flores e a produção por planta foram maiores para a cv. Irati. O uso do Dormex 

®antecipou e reduziu o período de colheita para as cvs Irati e Reubennel. 

Conclusão: 

Concluiu-se que o Dormex® na concentração de 0,9 + 1% óleo mineral resultou em maior produção para as 

cultivares Reubennel e Irati, viabilizando o cultivo dessas frutíferas em Taubaté-SP. 
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COMPORTAMENTO HIGIÊNICO DE APIS MELLIFERA AFRICANIZADA E TAXA DE INFESTAÇÃO PELO 

ÁCARO VARROA DESTRUCTOR 

ENIC201746235 

 

FLÁVIO HENRIQUE ALVES, ALEXSANDER DE MORAES, AMANDA ANTUNES PEREIRA PRIZOTO, ANDREI 

FÉLIX DE OLIVEIRA, GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS, VICTOR LOPES DAS CHAGAS MONTEIRO 

Orientador(a): LIDIA MARIA RUVC CARELLI BARRETO 

 

Introdução: 

O ácaro varroa (Varroa destructor) é um ectoparasita causador da doença denominada varroatose em 

abelhas, afetando algumas espécies do gênero Apis, inclusive a Apis mellifera africanizada encontrada no 

Brasil, alimentando-se da hemolinfa de crias e abelhas adultas. Os males aparecem em abelhas recém 

emergidas das células de cria, sendo alguns deles a redução do peso, deformação nas asas, redução do 

abdômen, além da diminuição significativa do tempo de vida. Apesar da grande proliferação deste ácaro, 

certos comportamentos surgiram nestas abelhas, auxiliando-as no controle do mesmo, um deles é o 

comportamento higiênico, no qual as abelhas fazem a remoção e limpeza de crias e formas adultas mortas 

ou doentes da colônia. O presente estudo objetivou demonstrar a correlação entre o comportamento 

higiênico de A. mellifera africanizada e a taxa de infestação por varroa. 

Metodologia: 

Todos os procedimentos foram realizados no Centro de Estudos Apícolas (CEA) da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), em julho de 2017. Para avaliação do comportamento higiênico de A. mellifera 

africanizada, utilizou-se o método de perfuração das células de crias, que consistiu na demarcação de duas 

áreas contendo cem células cada, uma destinada à perfuração e a outra para servir como controle. Em ambas 

as áreas foram contadas os números de células operculadas e não operculadas, realizando-se a perfuração 

em apenas uma das áreas com agulha de costura número oito, as quais foram avaliadas após 24 horas quanto 

ao número de células que foram limpas. O método foi aplicado em cinco caixas-colmeia modelo Longstroth 

selecionadas de forma aleatória, em um quadro central de cada contendo o maior número de crias 

operculadas de 10 a 14 dias. Para avaliação da taxa de infestação por varroa, foram selecionadas seis caixas-

colmeia, sendo cinco delas as mesmas utilizadas para o teste de comportamento higiênico e uma selecionada 

aleatoriamente, nas quais em cada uma foram coletadas e sacrificadas aproximadamente entre 100 e 250 

abelhas em recipientes contendo 200 ml de álcool etílico 70%. Posteriormente os recipientes foram agitados 

para o desprendimento dos ácaros e realizou-se a separação das abelhas e contagem do número de varroas. 

Resultado: 

Após análise dos resultados obtidos, verificou-se uma média de comportamento higiênico de 93,38% no 

tratamento teste com as células perfuradas, enquanto que no teste controle, no qual não houve perfuração 

das células, verificou-se um comportamento higiênico de 1,4%. Quanto à análise da infestação por varroa, 

verificou-se uma taxa de infestação média de 9,28% em uma média de 176,33 abelhas analisadas. 

Conclusão: 

Verificou-se a correlação entre o comportamento higiênico de A. mellifera africanizada e a taxa de 

infestação por varroa, uma vez que quanto maior o comportamento higiênico das abelhas das caixas-colmeia 

analisadas, menor foi o número de varroas encontradas, levando a conclusão de que as colmeias de A. 

mellifera africanizadas do CEA-UNITAU possuem um bom comportamento higiênico, podendo inclusive 

ser utilizadas para geração de novas colmeias. 
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PROJETO DE UM TRICICLO MOVIDO A AR COMPRIMIDO PARA APOIO LOGÍSTICO DAS LINHAS DE 

PRODUÇÃO EM FÁBRICAS 

ENIC201746261 

 

LEANDRO JONATAN FERREIRA, MARIANA ÁLGIDA MENDES FERREIRA, PAULO CESAR CORRÊA 

LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

Por muitos anos as empresas utilizam, para locomoção de um setor para outro, veículos movidos a motor a 

combustão interna, que libera CO2, ou a eletricidade, sendo que ambos geram maiores gastos e o primeiro afeta 

muito o meio ambiente. O objetivo deste trabalho visa inovar no transporte interno de peças e componentes da 

empresa, baseando-se em um triciclo movido a ar comprimido, e desta forma causando impacto zero sobre meio 

ambiente e tendo um custo consideravelmente menor para a empresa, contribuindo ainda mais para a 

modernização da logística empresarial. Foram coletados todos os dados preliminares e essenciais para este 

projeto, inclusive estimativas de custos, mercado e inovação. Foram realizadas várias pesquisas de mercado e 

pré-projetos, a partir dos quais considera-se este estudo como sendo inovador, viável economicamente e de 

significativa expressão ecológica e sustentável, podendo ser, futuramente, expandido para outros segmentos. 

Metodologia: 

Sob o ponto de vista dos objetivos deste trabalho, ele pode ser classificado como pesquisa exploratória, 

referindo-se, em termos de procedimentos técnicos utilizados para seu desenvolvimento, também como pesquisa 

bibliográfica. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), as pesquisas exploratórias buscam uma abordagem do 

fenômeno pelo levantamento de informações que proporcionam ao pesquisador a busca pelo conhecimento de 

determinado assunto. Por sua vez, Gil (2002) declara que as pesquisas exploratórias proporcionam maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais claro e objetivo, permitindo o aperfeiçoamento de idéias e a 

construção de hipóteses. No que diz respeito à abordagem técnica, as pesquisas bibliográficas dependeram da 

análise de materiais já publicados, como trabalhos acadêmicos, livros, revistas, artigos e materiais disponíveis na 

Internet. Em termos de métodos de fabricação e montagem, tem-se que os conceitos do desenvolvimento deste 

triciclo pneumático para transporte de peças abrangeram processos desde a soldagem das estruturas e da 

caçamba (gaiola), a montagem dos eixos, rodas, sistemas de direção e berço do motor, até a fixação dos 

reservatórios (cilindros) de ar comprimido e da conformação dos dutos de ar comprimido dos reservatórios até o 

multiplicador de pressão, e deste até o motor pneumático. 

Resultado: 

Conforme a representação gráfica ilustrada à Figura 1, para se construir o triciclo pneumático, cujas dimensões 

da gaiola para armazenamento são 1.000mm de comprimento x 1.000mm de largura x 600mm de altura, foi 

especificada uma estrutura tubular, com três pneus de 29 polegadas de diâmetro, montada, inicialmente, a partir 

de bicicletas velhas. A propulsão se dá por meio de motor pneumático da classe LZB77, rotativo, com 6 palhetas, 

potência de 3,15 a 3,75HP, de 80 a 1280rpm e 8,7kg de peso, alimentado por dois cilindros de ar comprimido de 

2200 l cada, com capacidade de pressão de 4500psi, acoplados nas laterais da estrutura. Fazendo uso de um 

multiplicador de pressão, com seu reservatório próprio, o triciclo tem capacidade de transportar até 200 kg, 

contando com o ciclista. 

Conclusão: 

O desenvolvimento deste Triciclo Pneumático para transporte interno de peças e equipamentos em uma fábrica 

atende a várias questões que envolvem desde a economia de combustíveis fósseis, passando pela marcante 

contribuição ao meio ambiente, pelo índice zero de emissões de gases poluentes e atendendo às prementes 

necessidades de se cortar despesas e diminuir custos em todas as operações fabris, proporcionando um meio de 

transporte de baixo custo, fáceis operação e manutenção, e elevada sustentabilidade ambiental. Ressalta-se que 

este projeto contribui com a política de eliminar veículos pesados e poluentes do ambiente interno das fábricas, 

como empilhadeiras, tratores e microtratores. 
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INFLAMABILIDADE EM TANQUES DE COMBUSTÍVEL DE AERONAVES: MEIOS DE MITIGAÇÃO 

ENIC201746268 

 

BRUNA SILVA DIAS 
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Introdução: 

Após a ocorrência de alguns acidentes relacionados à explosão de tanques de combustível de aeronaves, o 

Federal Aviation Administration (FAA) passou a criar requisitos para reduzir a inflamabilidade em tanques 

de combustível de aeronaves. Nesse trabalho serão abordados os fatores que determinam o tempo de 

exposição do tanque à inflamabilidade, as medidas que podem ser adotadas para evitar a formação de 

vapores e/ou controlar a concentração de oxigênio dentro dos tanques de combustível e as boas práticas de 

projeto, principalmente de aeronaves da categoria de transporte. A finalidade desse trabalho é expor uma 

série de alternativas que podem ser tomadas para evitar a explosão de tanques de combustível de aeronaves, 

dependendo das características de cada avião, para garantir a segurança das mesmas. 

Metodologia: 

O nível de inflamabilidade de um tanque de combustível pode ser definido através do método qualitativo, o 

qual é permitido se for comprovado que trata-se de um tanque convencional de asa de alumínio não 

aquecido. E para os outros casos deve-se usar a análise de Monte Carlo que é um método analítico que 

avalia o tempo de exposição à inflamabilidade do tanque de combustível de uma frota média. Uma série de 

parâmetros são usados na análise citada anteriormente inclusive o modelo térmico que trata-se de uma 

simulação do comportamento térmico do tanque de combustível em todo o envelope de operação do avião. 

Resultado: 

Para reservatórios que não atendam o limite de inflamabilidade é necessário trabalhar meios para reduzir 

esse fator. Pode-se evitar a formação de vapores e/ou controlar a concentração de oxigênio dentro do tanque. 

Aviões militares, geralmente, utilizam um supressor de explosão feito de espuma de poliuretano que atua 

como dissipador de calor e garante uma proteção durante todas as condições de voo. Outra técnica utilizada, 

que pode ser observada no Falcon(um avião a jato produzido pela Dassault), é a pressurização do tanque de 

combustível que diminui o risco de ignição aumentando a segurança. Caso as opções anteriores não sejam 

aplicáveis à condição necessária de determinado avião, deve-se utilizar um sistema de inertização conhecido 

como On board inert gas generation system (OBIGGS) que aumenta a concentração de nitrogênio dentro do 

tanque para evitar um perigo de explosão. Além disso, práticas de projeto que reduzam a inflamabilidade 

devem ser aplicadas. 

Conclusão: 

Este trabalho teve como objetivo citar os fatores que contribuem para a inflamabilidade dos tanques de 

combustível, mostrar os meios que determinam se a mistura é inflamável e expor alternativas para 

minimizar o perigo de explosão em tanques de combustível. 
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Introdução: 

O Diabetes Mellitus (DM) está associado ao aparecimento de diversas complicações, dentre elas as 

cardiovasculares, envolvendo o sistema vascular em sua maioria. Estas alterações na função e estrutura vascular 

representam uma das principais causas de morbimortalidade. Neste contexto, a Doença Arterial Periférica (DAP) 

é uma das mais recorrentes, favorecida por diferentes fatores de risco, sendo caracterizada pela oclusão de uma 

ou mais artérias que irrigam o membro inferior, que geralmente se apresenta de forma assintomática. Desta 

forma, o presente estudo tem por objetivo avaliar os fatores de risco de DAP em pacientes com DM tipo 2 

(DM2). 

Metodologia: 

O delineamento metodológico caracteriza-se por estudo observacional transversal e descritivo com uma amostra 

consecutiva por conveniência. O estudo foi realizado com avaliações de usuários da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) do município de Pindamonhangaba.  Como critérios de inclusão: Apresentar DM2, idade superior 

a 40 anos e inferior a 77 anos e Índice Tornozelo-Braquial (ITB) normais, com valores 1,0 - 1,4, limítrofe, 0,9 - 

0,99 ou diminuídos, 0,9 - 0,41. Os critérios de exclusão foram ser insulinodependente, indivíduos com 

incapacidade de compreensão, auditiva ou de comunicação e indivíduos que após dois agendamentos de 

avaliação, não comparecessem no local estabelecido para a realização da mesma. Primeiramente este projeto foi 

encaminhado a Secretária de Saúde e Assistência Social do Município de Pindamonhangaba, solicitando a 

autorização para o campo de pesquisa.  Mediante a obtenção do Termo de Autorização, o projeto foi submetido à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o qual obteve sua aprovação. Após o processo foi iniciada a 

busca por voluntários por meio do convite para a participação da pesquisa e aqueles que se enquadraram nos 

critérios de inclusão e exclusão participaram do estudo. Os voluntários selecionados passaram por uma entrevista 

com perguntas sobre seus dados pessoais, informações antropométricas, presença de patologias e medicações em 

uso. Foi obtido o índice tornozelo braquial (ITB) através do aparelho de Doppler Vascular (DV) modelo 

MedMega 610B e do manguito do esfigmomanômetro classificando-o conforme o grau de obstrução como um 

sinal sugestivo de DAP. Toda informação foi apresentada aos voluntários e obtido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) antes de qualquer procedimento. Para a análise dos dados sociodemográficos e 

fatores de risco foi realizada uma análise descritiva das medidas centrais e o desvio padrão (DP). 

Resultado: 

Foram estudados no piloto sete indivíduos entre 52 e 71 anos, com média de idade de 61,4 anos (DP = 6,8), dos 

quais 14,3% estavam na faixa etária acima de 70 anos. Sobre a escolaridade, 14,3% eram analfabetos e 42,9% 

possuíam até quatro anos de estudo com média de 4,4 anos (DP=2,6). Em relação ao ITB, 5 indivíduos 

apresentaram valores abaixo de 0,9, com uma média de 0,83 (DP=0,26) entre os indivíduos estudados. 

Configurou-se como fatores de risco analisados o predomínio do sexo feminino (71,4%), negros (57,1%), com 

sobrepeso (42,8%), histórico familiar presente (71,4%), hipertensão (100,0%), dislipidemia (57,1%), histórico de 

tabagismo (71,4%) e  sedentarismo (85,7%). 

Conclusão: 

Conclui-se que os indivíduos com DM2 apresentaram diversos fatores de risco que favorecem o aparecimento de 

DAP, sendo a hipertensão presente em todos os avaliados, precedido pelo sedentarismo, sexo, histórico familiar 

presente, tabagismo, dislipidemia, raça e a obesidade em porcentagens menores. Desta forma, se destaca a 

importância de uma atuação multiprofissional que busque ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

voltadas a terapêutica anti-hipertensiva, o tratamento das dislipidemias, proporcionar modificação dos hábitos de 

vida, como a cessação do tabagismo, realização de exercício físico e uma alimentação saudável para promover 

melhor qualidade de vida. 
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Introdução: 

A internacionalização é um processo fundamental de concepção do planejamento estratégico para o 

fortalecimento das empresas, mantendo seu mercado interno e expandindo o mercado internacional, 

aumentando a competitividade entre os países, tendo por base uma estrutura adequada ao conjunto de 

fatores como cultura empresarial, condições materiais e sociopolíticas, obtendo a maior quantidade de 

informações. Isso acontece a partir da parceria com membros de outros países para a transferência de capital 

e criação de projetos de cooperação, ou por meio do atendimento da demanda externa realizado pelas 

exportações ou, até mesmo, pelo investimento direto no mercado exterior. 

Metodologia: 

No Brasil, ainda encontramos pouco apoio do governo para as empresas que desejam internacionalizar seus 

produtos, desta forma empresas franqueadas como a My Shoes, especializada no ramo dos calçados e com 

diferenciais como concepção de novos produtos sofisticados, confortáveis e acompanhados por um 

ambiente adequado para atrair os clientes, uma empresa de sucesso que não foi internalizada e a Arezzo uma 

grande marca, que atende a um grande público no país e exterior. O trabalho consta de uma revisão 

bibliográfica que verifica as possibilidades de internacionalizar uma empresa estabelecida no Brasil, para 

que esta mantenha a produtividade e atue com especialização adequada ao padrão do país a ter seu produto 

oferecido. A internacionalização tem inúmeras vantagens, como exemplo a redução da carga tributária dos 

exportadores compensando os gastos internos, isenção dos impostos somente com exceção das PMEs que 

são contempladas com o Simples Nacional, diversificação de mercado e vendas sazonais. Nos últimos anos 

as empresas franqueadas no setor de calçados tiveram um grande crescimento, conforme dados anuais da 

ABF, que apontam o crescimento das vendas em 2010, de 643 milhões de calçados, sendo 44% somente de 

pares femininos. 

Resultado: 

A empresa My Shoes apresenta uma franquia com seu ciclo de modelos de calçados exclusivos que acabam 

sempre atraindo as clientes que apreciam a renovação, desta forma a empresa que está se consolidando no 

mercado interno, afirma que caso estabeleçam muitas lojas já deixarão de terem peças exclusivas. A 

internacionalização não é uma atividade separada das empresas e sim, uma consequência das atividades de 

mudanças estratégicas para expansão do mercado. A marca Arezzo, considerada a melhor franquia de 

calçados, atualmente comercializa 6 milhões de pares ano e, agrega as marcas Schutz, Ana Capri e 

Alexandre Birman, a franquia já possui o selo de excelência da ABF. A marca possui uma parceira chinesa a 

qual adquiriu 25% das ações, tornando-se competitiva em nível internacional, a partir da estratégia utilizada 

de transposição de fronteiras, mesmo com as dificuldades do posicionamento da marca no exterior e vendas. 

Conclusão: 

O Brasil encontra algumas barreiras para entrar no mercado internacional e o investimento que muitas vezes 

são ativos altos para sobrevivência da franquia no país, afetam a oportunidade deste novo processo. Os 

fatores apresentados pelas franquias demonstram as expansões do mesmo ramo por meio de diferentes 

resultados, a primeira comandada pela característica do fundador e a segunda, com base no 

empreendedorismo, responsável pelos incentivos atrativos para internacionalizar com intermediações pelos 

recursos que os encaminharam para uma parceira que foi importante para motivação e crescimento da 

marca, gerando amadurecimento, crescimento e lucratividade pelo peso das exportações. 
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Introdução: 

O turismo de montanha é uma potencial fonte geradora de renda, devendo o mesmo ser explorado pelos 

países, cidades e afins, diante disso esta pesquisa tem como objetivo a análise do turismo de montanha com 

enfoque na cidade de Campos do Jordão. 

Metodologia: 

Com base em pesquisa bibliográfica e análise de material fornecido pela Secretaria de Turismo de Campos 

do Jordão, verifica-se que lugares de montanhas e serras, tem sido explorado, o então chamado turismo de 

montanha, que visa usufruir do clima da região, desportos, gastronomia, entre outros, mas muitas vezes 

podem subestimar suas capacidades, e aliados a falta de planejamento, perdem oportunidades de 

desenvolvimento do turismo. Os Alpes Suíços têm como ponto forte suas estações de esqui; as cordilheiras 

dos Andes, localizada na América do Sul, e as Montanhas Rochosas, localizadas na América do Norte, 

exploram escaladas, caminhadas, camping, vistos que devido à grande extensão de ambas, o turismo varia 

sua atratividade conforme o local. No Brasil encontra-se em destaque o Monte Roraima, as Serras Gaúchas 

e Serra da Mantiqueira, na qual se localiza a cidade de Campos do Jordão, a principal estância climática do 

Brasil. Na qual a pureza do seu ar, o clima, a gastronomia e as belas paisagens tem movimentado a cidade 

nos meses frios, chegando a receber mais de meio milhão de visitantes em julho de 2016. Entre seus pontos 

turísticos, destacam-se os Jardins Amantikir, o Morro do Elefante, o Horto Municipal, dentre cerca de outros 

40 pontos turísticos. 

Resultado: 

Embora tenha seu espaço reservado nos meses frios, Campos do Jordão sofre com a baixa demanda em 

meses mais quentes, como janeiro que recebeu cerca de 230 mil visitantes nos anos de 2014 a 2016, dado 

que demonstra a necessidade de investimentos públicos e privados, em outros atrativos para que o fluxo de 

turistas não oscile tanto durante o decorrer do ano. No ano de 2015 a cidade recebeu 26 eventos, atraindo 

mais de 34 mil participantes, que permaneceram em média 3 dias na cidade, gerando uma receita estimada 

em 44 milhões de reais, enquanto em 2016 a cidade recebeu apenas 14 eventos, com menos da metade de 

participantes que também permaneceram em média 3 dias, com receita estimada de apenas 21 milhões de 

reais. 

Conclusão: 

Portanto, Campos do Jordão é uma cidade com grande potencial turístico e que precisa de melhor estratégia 

de desenvolvimento e exploração por parte de investidores e da prefeitura, atentando-se aos investimentos 

em atração de eventos de diversos tipos durante todo o ano, melhorando a taxa de ocupação dos leitos da 

cidade e gerando receita para o comércio, caso contrário a cidade continuará a sofrer com a falta de turistas 

fora do período de inverno. 
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Introdução: 

Este trabalho apresenta o projeto de eficiência energética em um sistema de geração de ar comprimido na 

Badische Anilin & Soda Fabrik (BASF), uma indústria química situada na cidade de Guaratinguetá, São 

Paulo. Atualmente o equipamento maior consumidor de energia elétrica no setor de Energias são os 

compressores do tipo parafuso (ATLAS, 2017) ilustrado na Figura 1, responsáveis pela geração de ar 

comprimido que abastecem três linhas dentro do site, sendo elas: para aplicação industrial, para aplicação 

em instrumentação e após um tratamento adequado, também o ar respirável de todo o complexo químico. O 

fornecimento destas e das demais utilidades deve ser ininterrupto, tanto pela questão financeira quanto pela 

questão de segurança dos processos, equipamentos e pessoas, logo a preservação destes equipamentos é 

primordial. 

Metodologia: 

Como melhoria e busca de uma diminuição do consumo de energia elétrica (PROCEL, 2005), instalou-se 

um sistema de monitoramento da potência ativa consumida e da vazão gerada de ar comprimido em cada 

compressor, tendo está indicação no sistema supervisório, historiada e monitorada por gráficos por meio de 

um controle lógico programável (CLP). Para tal fim programou-se uma lógica no configurador Step 7 da 

Siemens para manipulação dos dados obtidos através dos sensores de corrente e vazão, bobina de Rogowski 

e transmissor de vazão termal, respectivamente. 

Resultado: 

A aquisição dos dados de corrente e vazão foi possível através da elaboração dos circuitos conforme Figura 

2, com isso, implementou-se a interface para exibição no sistema supervisório WinCC também da Siemens. 

Também foram geradas telas e gráficos para controle, obtendo assim dados de operação dos equipamentos 

antes não conhecidos (RIBEIRO, 1999). O monitoramento permitiu observar o comportamento separado de 

cada compressor, manipular melhor o gerenciamento dos ativos e antecipar manutenções preventivas para 

que as máquinas estejam sempre em seu melhor desempenho. 

Conclusão: 

Assim, o sistema proposto adequou-se de maneira satisfatória às necessidades da empresa, sendo hoje mais 

uma ferramenta aplicada no sistema de gestão da manutenção e gerenciamento de discrepâncias. 
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Introdução: 

Existe uma preocupação constante nas empresas em reduzir sua carga tributária através da elisão fiscal, que 

é um meio lícito de se aproveitar alguma brecha na legislação, que convenhamos é complexa e para se 

entender exige um estudo aprofundado a fim de se ter a certeza em sua informação e que futuramente a 

empresa não tenha problemas em uma eventual fiscalização.  Sendo assim o profissional que atuar nessa 

área deve interpretar de maneira correta a legislação para não lesar a empresa e reduzir a carga tributária. 

Metodologia: 

O método de pesquisa que será utilizado será a pesquisa bibliografia em livros, revistas acadêmicas, revistas 

de órgãos de classe empresarial, Anais de Congressos, site do Conselho Federal, Estadual de Contabilidade, 

dos Órgãos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, buscando não só a revisão bibliografia bem como 

casos e exemplos práticos em diversas atividades. 

Resultado: 

Reduzir os tributos da empresa, sendo que o mesmo representa parte de seus custos e é uma ferramenta de 

extrema importância no mercado competitivo que se existe hoje onde as empresas buscam reduzir ao 

máximo seus custos para que aumente sua demanda e alcancem o lucro desejado. 

Conclusão: 

Espera-se concluir que nem todas as empresas que podem optar pelo simples nacional é a melhor opção, 

mas que a maioria das empresas optantes tem vantagem pela opção. Desse modo auxiliando os empresários 

na tomada da melhor decisão. 
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Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar a prática de estágio realizada no Estágio Supervisionado Básico I, 

do curso de Psicologia da Universidade de Taubaté. Como a proposta do estágio foi a compreensão dos 

fenômenos psicológicos em campo, a questão colocada neste trabalhado foi identificar se no relatório 

produzido pelos estagiários se evidenciava a produção de subjetividade a partir da condição humana no 

contexto sócio histórico cotidiano.   

Metodologia: 

Os dados obtidos são decorrentes de relatório a partir de estágio, no qual foram levantados os referenciais 

teóricos e instrumentos utilizados para identificar os fenômenos psicológicos, posteriormente, análise 

comparativa se as produções subjetivas que sustentavam os fenômenos apresentados se vinculavam ao 

contexto coletivo. O relatório apontou que houve observação de cerca de 400 pessoas que frequentavam o 

espaço universitário, sendo a maioria alunos. Deste grupo identificou-se que cerca de 98% das pessoas 

registradas eram brancas e apenas 2% eram negras. Posteriormente houve entrevistas com 12 pessoas negras 

e brancas, universitários ou não, sobre suas inserções na educação formal. No relatório, os registros 

conclusivos apontaram que 25% das pessoas brancas e negras estudaram em escola pública, 33% estudaram 

no sistema privado (deste grupo, as pessoas eram brancas e não estudaram nunca ou poucas vezes com 

negros) e 42% em ambas. Dos universitários, 25% trabalhavam enquanto estudavam, 25% trabalharam 

depois do término do ensino médio e 50% nunca trabalharam. Das que nunca trabalharam enquanto 

estudavam todas eram brancas. Sobre preconceito racial 12,5% dos negros disseram ter sofrido algum tipo 

de preconceito racial, 25% ter sofrido abuso verbal por outros motivos e 62,5% disseram nunca terem 

sofrido nenhum preconceito. De 100% das brancas e 25% dos negros relataram o preconceito como caráter 

histórico do Brasil, porém afirmaram que o acesso ao ensino superior estava relacionado à condição 

financeira. 

Resultado: 

O resultado do relatório apontou que embora as pessoas tenham informações e justifiquem as desigualdades 

raciais e sociais como fator histórico, suas percepções apontam que cabem ao próprio negro a 

responsabilidade individual do não acesso a graduação. No relatório, houve a identificação do fenômeno 

psicológico, desigualdade de acesso à graduação entre negros e brancos, revelado pelas pessoas por meio 

individual, mas com conteúdos próprios do contexto histórico da sociedade em que a mesmo se encontram. 

Conclusão: 

Por meio da análise realizada sobre o relatório, conclui-se que no estágio realizado foi possível identificar o 

fenômeno psicológico como uma construção contemporânea composta por elementos que mantém 

desigualdades de acesso ao ensino superior e se expressão por meio de discurso racional congruente com 

fatos históricos e incongruentes com a percepção dos sujeitos. 
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Introdução: 

O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário SUS, local de referência e tratamento para pessoas que 

sofrem com transtornos metais , psicoses, neuroses graves e persistentes. O CAPS podem ser divididos em 

tipo I, II, III álcool e drogas (CAPSad) e infanto-juvenil 

Metodologia: 

Trata-se de uma experiência vivida por nos que foi dado como parte da grade curricular do curso de 

graduação de enfermagem. Fomos ao CAPS ?(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) onde nos 

encontramos com a enfermeira, que primeiro apresentou o local do CAPS, como os pacientes são recebidos 

e alojados no local, com quartos, banheiros e áreas de lazer. Logo após tivemos um debate com a enfermeira 

onde foi esclarecido o funcionamento do lugar e os métodos de acolhimento do paciente e os métodos de 

acolhimento feito por eles, também esclarecemos nossas duvidas sobre o CAPS. 

Resultado: 

Durante a visita tivemos todas as nossas duvidas esclarecidas e adquirimos conhecimento de fatos que 

foram relevantes para nosso futuro como enfermeiro, pois conseguimos ter a real visão das dificuldades e 

métodos utilizados pelo CAPS , para com os usuários de álcool e outros.O CAPS tem uma proposta 

diferente de trabalho onde envolve a participação do paciente por meio de reuniões de equipe, triagem, 

grupos de estudo, oficinas produtivas e educacionais, imagem e autoestima, reuniões com familiares e entre 

outras atividade onde faça com que o paciente s sinta a vontade. 

Conclusão: 

A visita ao CAPS nos trouxe um grande aprendizado sobre funcionamento do CAPS e o trabalho feito pelos 

profissionais com os usuários de álcool e outras , onde eles são tratados de uma forma única, sem 

julgamentos, onde vimos que esse é o grande diferencial, para eu eles tenham  um retorno eficaz no meio 

social e se sintam acolhido, na visita conseguimos ter a noção de que os pacientes estão passando por 

problemas sociais e psicológico, mas que eles são pessoas com sonhos, que na maioria das vezes querem 

tomar um outro caminho nas sua vida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: REALIZAÇÃO DE ORDENHA MANUAL EM PUERPÉRIO MEDIATO 

ENIC201747290 

 

RAFAELA MOLITERNO DA ROSA, ADRIENE KAROLINE DOS SANTOS, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Ingurgitamento mamário é o desequilíbrio entre a produção de leite e a demanda, ocorrendo estase láctea na 

qual os alvéolos sofrem uma distensão comprimindo os ductos obstruindo o fluxo de leite, posteriormente 

ocorrera um edema devido a estase vascular e linfática. Se não houver o alivio deste quadro com a ordenha 

manual a produção de leite é interrompida e o leite represado é reabsorvido, com isso a um aumento de 

pressão onde o leite extasiado sofre um processo físico-químico mudando sua viscosidade conhecido como 

leite empedrado com isso a ordenha manual tem como o objetivo fluidificar esse leite. Em geral ocorre 

durante a apojadura, entre o 3°e 5°dia apos o parto podendo estender-se ate o 10° dia. 

Metodologia: 

Se trata de um relato de experiência, vivenciado no estágio realizado em um Hospital Universitário do Vale 

do Paraíba paulista, no período de março a abril de 2017, visando aprimorar e colocar em prática o 

conhecimento obtido durante a graduação. Objetivando-se em relatar a experiência vivenciada pelas 

graduandas durante o período de estagio em saúde da mulher na realização da ordenha manual. A ordenha 

manual inicia-se agitando as mamas, para dar inicio na fluidificação do leite, após isso se dá o início da 

massagem que deve ser realizada como método de tratamento. Sua técnica consiste em realizar movimentos 

circulares suaves com as pontas dos dedos no sentido da ampola para a base. Após a massagem inicia-se a 

ordenha, realizando movimentos manuais, desobstruindo primeiro os mamilos realizando a expressão dos 

mesmos, a fim de proporcionar o escoamento do leite ingurgitado na ampola, posteriormente faz-se a 

ordenha do leite da parte mais superior das mamas, intercalando conforme a necessidade com os 

movimentos de massagem, até que as mamas se tornem flácidas, sem pontos de ingurgitamento palpável. 

Resultado: 

Durante o período de estagio tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pela enfermeira da 

maternidade, onde nos deparamos com diversas situações no pós parto, uma delas foi o ingurgitamento 

mamário, a enfermeira nos ensinou a técnica adequada e permitiu que a realizássemos sob sua supervisão 

Pudemos notar tamanho desconforto e dor da puérpera no início do procedimento, ambas as mamas se 

apresentavam endurecidas da ampola até a base e com a temperatura elevada perceptível ao toque, no 

decorrer da massagem e expressão dos mamilos houve a fluidificação do leite como o desejado e alivio dos 

sintomas. Após todos os pontos de ingurgitamento serem dissolvidos, orientamos a puérpera quanto ao 

banho do recém-nascido, posição correta para amamentação, pega correta do recém-nascido e quando ela 

perceber os pontos de ingurgitamento realizar a massagem nas mamas. 

Conclusão: 

Com essas e outras experiências vivenciadas no campo de estágio, foi notório a importância do enfermeiro 

na maternidade, pois tem um papel importante na capacitação da equipe, bem como no ato de assegurar o 

apoio, promoção e proteção do aleitamento materno. 
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REQUALIFICAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP 

ENIC201747395 

 

CAMILA APARECIDA BRAZ, VANESSA ALVES EUGÊNIO DOS SANTOS, CAMILA APARECIDA BOLDERINE 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

A Região do Vale do Paraíba é um local de interesse por conta de seus fatos históricos, tendo um patrimônio 

regional cultural único. Desse modo, baseado no processo de preservação e requalificação do patrimônio, 

buscamos realizar um diálogo entre ciência geográfica e o desenvolvimento local.  Foi proposta uma 

intervenção projetual na preservação da paisagem e espaço, nos municípios de Lagoinha, Natividade da 

Serra, Redenção da Serra e São Luiz do Paraitinga.  Ao partimos para uma análise do espaço, a composição 

urbana e seu valor histórico, tomamos o patrimônio histórico arquitetônico de São Luiz do Paraitinga, 

tombado em 1982 pelo CONDEPHAAT para um estudo mais aprofundado. Com a intenção de desmistificar 

o espaço histórico, procuramos analisar a expansão urbana como uma prática que produz e consome espaço, 

buscando abordar o patrimônio como um conjunto de formas-conteúdo da cidade. 

Metodologia: 

Como diligência estabelecida para a prática pedagógica empregou-se o conjunto de três ações com 

procedimentos sistemáticos: o levantamento bibliográfico de documentos históricos, cartografia e da 

iconografia histórica, além de visita técnica ao local. A organização de mapas temáticos com a identificação 

das fases de expansão urbana e a elaboração gráfica com a aplicação de registros na forma de fichas 

técnicas, tendo como procedimento de análise o método interpretativo articulado a percepção do 

ordenamento do território e seu patrimônio. 

Resultado: 

Com o objetivo de preservar patrimônio histórico arquitetônico de São Luiz do Paraitinga, o diagnóstico 

resultante desta pesquisa implicou as atribuições do espaço-forma deste município, sendo o principal 

objetivo a preservação e qualificação de seu sitio histórico e a ocupação do território que se fez de maneira 

regular. Em especial destaque as fases de expansão urbana do município, reunimos informações em uma 

cartografia, que possui o traçado urbano desde sua formação até a atualidade. E também a elaboração de 

fichas técnicas contendo os bens culturais do município. 

Conclusão: 

Desse modo, atualmente, o tombamento do patrimônio, a transformação da cidade em Estância Turística e 

as intervenções urbanas decorrentes, a análise de um patrimônio foi um bom caminho para o entendimento 

das mudanças sócio-espaciais, já que essas implicam em mudanças materiais e imateriais no território. Ao 

analisarmos o patrimônio cultural e ambiental por meio do método geográfico proposto, considerando o 

patrimônio um conjunto de formas conteúdo das cidades, ficou clara a influência da esfera simbólica 

presente no território, e a importância da preservação deste patrimônio. 
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ADIÇÃO DA ALIANÇA TERAPÊUTICA A UMA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO TRATAMENTO DA DOR 

LOMBAR CRÔNICA: PROTOCOLO DE UM ENSAIO CONTROLADO ALEATORIZADO 

ENIC201748170 

 

FELIPE RIBEIRO CABRAL FAGUNDES, FRANCINE MENDONÇA DE LUNA FAGUNDES, CAIQUE DE MELO DO 

ESPÍRITO SANTO, THAIS VANELLI TONINI, FLÁVIO TURINA PRADO 

Orientador(a): CRISTINA MARIA NUNES CABRAL 

 

Introdução: 

O modelo estratificado de tratamento sido uma abordagem efetiva para o tratamento da dor lombar. No 

entanto, o tratamento para pacientes com baixo risco de envolvimento psicossocial não está claro. A adição 

da aliança terapêutica a uma intervenção mínima pode ser uma opção para o tratamento da dor lombar. Este 

artigo aborda a lógica, o projeto e o protocolo para um estudo controlado randomizado com avaliador cego 

para avaliar a eficácia da adição de aliança terapêutica a intervenção mínima em dor e incapacidade em 

pacientes com dor lombar crônica não específica. 

Metodologia: 

222 pacientes com dor lombar crônica não específica e baixo risco de envolvimento de fatores psicossociais 

serão avaliados e alocados aleatoriamente em três grupos (n = 74 pacientes por grupo). O Grupo Aliança 

Terapêutica Positiva receberá aconselhamento e orientação com ênfase na aliança terapêutica e empatia. O 

Grupo Tratamento Usual receberá a mesma informação e aconselhamento com interação limitada com o 

terapeuta. O Grupo Controle não receberá nenhuma intervenção. O tratamento será composto por duas 

sessões de intervenção com um intervalo de uma semana. Um avaliador cego coletará os seguintes 

resultados na linha de base, um mês, seis meses e 12 meses após a randomização: intensidade da dor, 

incapacidade específica, incapacidade geral, efeito global percebido, empatia, credibilidade e expectativas 

relacionadas ao tratamento. A análise será realizada usando modelos lineares mistos. 

Resultado: 

Os resultados deste estudo podem ajudar a prática clínica de profissionais que lidam com pacientes com dor 

lombar crônica não específica na sua prática profissional. O sistema de saúde pode beneficiar-se deste tipo 

de intervenção, evitando o diagnóstico e tratamentos excessivos ou desnecessários para esses pacientes. Isso 

pode levar à redução de custos em relação à medicação, testes de diagnóstico, consultas, tratamentos ou 

afastamento do trabalho. Além disso, o sistema de saúde pode fornecer acesso e oportunidade de tratamento 

para pacientes que necessitam de mais atenção na avaliação e tratamento (risco médio e alto de 

envolvimento de fatores psicossociais). 

Conclusão: 

Este será o primeiro estudo a compreender o efeito da combinação de aliança terapêutica com um 

tratamento baseado em aconselhamento, informação e encorajamento positivo (intervenção mínima). A 

adição de aliança terapêutica a uma intervenção mínima pode melhorar o tratamento da dor lombar crônica 

não específica. 
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UM ENSAIO SOBRE QUESTÕES ÉTICAS E PSÍQUICAS DA MORTE DIGNA 

ENIC201748254 

 

ERIKA SENDRETE QUIRINO, VIVIAN DE LIMA REZENDE, CARLA.ABREU.F@HOTMAIL.COM, JOSE 

MAURICIO DE LIMA, ANA CAROLINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, HELEN ROSE DE MOURA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

O presente projeto teve como objetivo contextualizar o leitor a respeito da temática da morte e do morrer, 

iniciando com a questão sobre como a morte se tornou assunto tabu, sendo interdito, escamoteado e banido da 

comunicação entre as pessoas a partir do século XX, e narrando como esse medo se expressa ao longo do tempo. 

Outrossim, teve como objetivo investigar as concepções sobre morte digna e seus correlatos: eutanásia, 

distanásia, ortotanásia, morte assistida presentes na literatura científica brasileira, mediante sua revisão 

sistemática. Para a realização desta pesquisa recorreu-se à base de dados de artigos científicos do Scientific 

Electronic Library Online – Scielo, além de PEPSIC, BVS, Medline e Pubmed. 

Metodologia: 

Esta pesquisa foi realizada a partir de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade 

denominada revisão integrativa. A pesquisa se constituiu como exploratória, para a qual foi realizada a 

“avaliação de uma situação concreta desconhecida”, e documental em que “a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escrita ou não” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). Além de empenhar-se em 

responder a pergunta norteadora – Como a Psicologia, na perspectiva psicanalítica, se posiciona diante de 

questões da morte digna e bioética? – o presente trabalho visou produzir uma síntese quantitativa da revisão 

sistemática. 

Foi consultada, como fonte principal, a base de dados da Scielo, pois a mesma engloba artigos brasileiros 

publicados nas outras bases. Os artigos encontrados constituem a amostra da presente pesquisa. Utilizou-se, 

então, artigos brasileiros disponíveis nos últimos dez anos, tendo como referência o período de 2007 a 2016. 

Esse período foi selecionado, pois o tema de estudo em questão somente foi introduzido na literatura brasileira a 

partir da década de 90. 

Os descritores utilizados para a pesquisa foram: eutanásia, distanásia, mistanásia, ortotanásia, suicídio assistido, 

bioética, morte digna, e psicanálise, bem como a expressão “cuidados paliativos” e a palavra “luto” por 

considerá-las representativas da mesma estrutura teórica. 

A partir da seleção dos estudos foi dado prosseguimento à revisão integrativa de literatura com a categorização e 

análise dos dados que foram obtidos para a composição da discussão e, com isso, consubstanciou-se a conclusão. 

Resultado: 

A partir da revisão bibliográfica realizada, foram encontrados 152 artigos. Após a exclusão de 123, restaram 

apenas 29 artigos que atendiam aos critérios desta pesquisa. 

Em relação ao periódico de publicação, verificou-se que a Revista Bioética é a principal fonte de conhecimento 

na área pesquisada nessa revisão, totalizando 12 dos 29 artigos utilizados. 

Com relação à área de conhecimento, identificou-se 9 artigos da área de Medicina, 8 da Psicologia, o restante se 

dividiu entre Bioética, enfermagem, saúde e multidisciplinar. 

Quanto à abordagem teórica mencionada nos artigos, foi possível perceber que, dentre os 8 trabalhos da área de 

psicologia identificados, somente 3 nortearam sua pesquisa na abordagem psicanalítica, não sendo possível 

especificar qual referencial utilizado pelos outros títulos. 

Conclusão: 

Verificou-se, no presente trabalho, a predominância das áreas da saúde e da Bioética ao se tratar da morte digna. 

Por outro lado, constatou-se pouca presença das Psicologias no campo referido entre os estudos revisados. Assim 

sendo, não foi possível identificar a predominância de alguma teoria psicológica como fonte explicativa sobre os 

fenômenos da morte assistida na literatura brasileira. 

O grupo considera fundamental que o debate a respeito da morte seja mais aprofundado. O pouco 

posicionamento conclusivo verificado nas pesquisas revisadas originou a idéia que ainda há muito o que se 

debater, para que estes pensamentos se concretizem em práticas. 



  

378 

 

O MERCADO DE RELAÇÕES PÚBLICAS NA VISÃO DE SEUS PROFISSIONAIS, NO ANO DE 2017 

ENIC201748283 

 

RAISSA ZITO DE OLIVEIRA, MARIANA LORENZETTI JUSTINO, OTÁVIO COUZENN MAGALHÃES, LARISSA 

PREVIATO NOGALI, ANA PAULA ARAGÃO, RENAN ENÉAS FULFARO 

Orientador(a): ANDREIA GOMES GUIMARÃES ARAGÃO 

 

Introdução: 

A profissão de relações públicas está presente no Brasil há mais de 100 anos, seus profissionais são responsáveis 

por construir e atribuir valor a uma marca, empresa, produto ou pessoa. Assim, gerando relacionamentos 

duradouros com o público, que necessitam ser repensados diante de cada organização seja ela pública ou privada. 

Nesta pesquisa, temos como objetivo conhecer melhor os profissionais brasileiros pertencentes à comunidade de 

relações públicas, promovendo uma análise acerca do mercado e da profissão. “A Universidade ensina, pesquisa 

e estende à sociedade o resultado de seus esforços para descobrir o novo e dar à coletividade que a mantém as 

respostas que lhe são necessárias para ultrapassar os seus próprios limites.” (AUTOR, 2005). 

Metodologia: 

Realizamos uma pesquisa que possui natureza exploratória e quantitativa, constituída por questões abertas e 

fechadas para profissionais formados em relações públicas, buscando identificar, na visão deles, as 

características atuais do mercado de trabalho. A pesquisa foi feita por meio de questionário autoaplicado, 

utilizando o formulário Google Docs, entre integrantes de grupos  de relações públicas online, na rede social  

Facebook, com participantes de várias regiões do Brasil, considerando uma  amostra não-probabilística por 

acessibilidade. 

Resultado: 

As questões revelaram diferentes posicionamentos dos profissionais de relações públicas sobre o mercado de 

trabalho e suas opiniões sobre a presença do CONFERP (Conselho Federal de Profissionais de Relações 

Públicas)  como órgão regulamentador da profissão. A maioria das respostas foram dadas por mulheres, 

habitantes da região Sudeste, entre 23 e 34 anos e parte dos entrevistados já pensou em mudar de profissão. 

Conclusão: 

Com os resultados, concluímos que o profissional de relações públicas está presente sim no mercado de trabalho, 

mas que ainda precisa conquistar muitos espaços hoje preenchidos por trabalhadores de outras formações e que é 

importante que pesquisas como esta sejam feitas e publicadas para auxiliarem no crescimento e consolidação da 

profissão e do próprio mercado.   
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‘ESPELHO, ESPELHO MEU’: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO A PARTIR DO PSICODIAGNÓSTICO 

INTERVENTIVO 

ENIC201748709 

 

ANA CAMILA OLIVEIRA DE PAULO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares 

(ANCONA-LOPES, 2013). Segundo o Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma linguagem 

própria e são fontes inesgotáveis de conteúdo. O arquétipo seria uma ideia preexistente. Os atributos do 

arquétipo materno são, conforme Jung salienta: “o “maternal”, simplesmente a mágica autoridade do 

feminino; o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, 

fertilidade e alimento”. Embora a figura materna seja universal, sua imagem será matizada de acordo com as 

experiências individuais do sujeito com a mãe pessoal. O complexo materno remonta a fase mais infantil e 

primitiva do ego, pode atrapalhar a aquisição de uma identidade verdadeira. Quando ativo e inconsciente 

leva a fixação na mãe e acarreta impedimento de o sujeito seguir adiante em busca de auto realização. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, I. tinha 11 anos de idade. Morava com a mãe e dois irmãos. A queixa relatada 

pela mãe diz respeito a atitudes de enfrentamento apresentadas por I. há algum tempo. Os atendimentos 

foram realizados semanalmente, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. 

Totalizaram-se 10 encontros, no período de março a junho de 2017. Foi utilizado estudo de caso a partir de 

dados obtidos por meio de relatório clínico. No primeiro encontro foi colhida a queixa inicial e realizado o 

contrato terapêutico. Na segunda sessão, realizou-se a anamnese com a mãe de I. A terceira, quarta, quinta e 

sexta sessões foram livres, que se preocuparam em levantar informações, confirmar hipóteses e criar 

estratégias para sessões mais direcionadas. A sétima e oitava sessões foram realizadas atividades expressivas 

direcionadas. Na nona sessão foi aplicado o teste CAT, com o objetivo de identificar os campos de visões da 

criança. E, na décima sessão foi feita a devolutiva à cliente e à sua mãe. 

Resultado: 

De acordo com o psicodiagnóstico, pode-se constatar que a cliente tem evidências de estar desenvolvendo 

um complexo materno negativo pela identificação com a mãe. Neste, a filha projeta sua personalidade sobre 

a mãe em razão de estar inconsciente de seu mundo instintivo materno e de seu Eros. Tende a supervalorizar 

e a idealizar a mãe e passa a experimentar sentimento de inferioridade. Pode-se verificar, em suas atividades 

expressivas e em seus relatos, que a mesma referia-se à mãe com intensa admiração, diferente da forma que 

se referia ao seu pai. No desenho voltado à projeção de si, a cliente demonstrou bastante dificuldade, 

desenhou-se de forma pequena, não coloriu e iniciou seu relato sobre as qualidades que acreditava não ter. 

Fato este que pode demonstrar uma inconsciência de si mesmo, marcada pelo sentimento de inferioridade. 

Conclusão: 

I. tem evidências de estar desenvolvendo um complexo materno negativo de identificação com a mãe. 

Assim, projeta sua personalidade sobre a mãe, idealizando-a. O modelo feminino para a menina é sua mãe. 

A partir das vivencia com ela, ocorrerão às impressões dessa futura mulher a respeito de si e do mundo. 

Entretanto, é necessário o processo de separação. Para tal, é preciso alcançar o núcleo arquetípico do 

complexo, caracterizado por imagens e representações. É no diálogo do ego com essas imagens que se tem a 

oportunidade de construir uma identidade mais consciente. Acreditando nisso, a cliente foi encaminhada 

para Psicoterapia. 
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PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM LESÕES POR PRESSÃO 

ENIC201748910 

 

LETÍCIA MOURÃO, ISABELA GONÇALVES CAMARGO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

Os pacientes hospitalizados, principalmente os desnutridos, estão susceptíveis a desenvolverem Lesões por 

Pressão (LPP). Identificar precocemente as situações de risco, no diagnóstico nutricional, permite adequado 

planejamento de ações para prevenção e o tratamento de doenças. O principal objetivo deste trabalho foi 

identificar a prevalência de desnutrição em pacientes adultos e idosos, com LPP, em um Hospital localizado 

no município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Estudo transversal retrospectivo descritivo que avaliou os dados contidos nos prontuários dos pacientes 

adultos e idosos hospitalizados no período de fevereiro a junho de 2016. As variáveis de interesse deste 

estudo foram idade, sexo, diagnóstico clínico, diagnóstico de LPP, circunferência da panturrilha (CP), 

Proteína C Reativa (PCR) Risco de Desenvolvimento de LPP e Região de desenvolvimento da lesão. Para a 

descrição da amostra foram realizadas frequências das variáveis categóricas e estatísticas descritivas (média 

e desvio padrão) das variáveis contínuas. 

Resultado: 

Foram selecionados 40 pacientes, sendo 62,5% do sexo masculino. Em relação ao estado nutricional, 62,5% 

dos pacientes se encontravam com desnutrição. Foi verificado que 87,5%, apresentavam uma lesão e 12,5%, 

desenvolveram duas lesões, sendo o maior percentual de lesões encontradas na região sacral (69%). 

Considerando os pacientes classificados com risco moderado e alto de desenvolvimento de LPP, 61,11% e 

63,63% estavam desnutridos, respectivamente. Em relação aos níveis de PCR, verificou-se que 97,5% dos 

pacientes apresentaram valores elevados. 

Conclusão: 

Conclui-se que 62,50% da população de pacientes apresentavam desnutrição, sendo maior este desfecho 

para os pacientes do sexo masculino (62,50%). 
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E-COMMERCE: A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE EVOLUÇÃO NO 

MARKETING. 

ENIC201749171 

 

DANIELA VIALTA CORREARD, PATRICK ALVES COELHO 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

O Comércio Eletrônico é um dos meios para realização de negócios que mais cresce, estabelecendo 

mudanças no perfil de compra dos consumidores e criando oportunidades das empresas se expandirem, 

contrariando o cenário econômico atual. O e-commerce é a forma mais criativa de se fazer negócio, a 

praticidade e o conforto de vender de casa ou criar um departamento de e-commerce dentro da empresa 

fazem com que lojas virtuais eliminem muitas despesas. O número de funcionários é reduzido e não há 

necessidade de aluguéis, o que reflete na formação de preços mais baixos e vantajosos. A cada novo meio de 

comunicação introduzido, um vasto leque de oportunidades se abre. As redes sociais permitem que a área de 

marketing desempenhe um papel fundamental na proximidade entre empresa e consumidor, tornou-se mais 

fácil identificar e atender as necessidades dos clientes, promover o produto/serviço, expandir a marca e 

garantir a competitividade no mercado. 

Metodologia: 

Neste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica a partir de materiais já publicados, como livros, 

revistas, mídias de comunicação, artigos científicos e internet, realizando uma análise qualitativa sobre o 

assunto proposto. Faz-se o levantamento de estudos relacionados ao marketing para esclarecer a posição do 

e-commerce no cenário econômico, bem como explicar a utilidade das redes sociais dentro do papel do 

marketing. 

Resultado: 

O estudo é capaz de ilustrar a evolução do comércio on-line e a participação da área de marketing a partir do 

uso das redes sociais para conquistar o consumidor, avaliando estrategicamente essas novas tendências do 

mercado, para apresentar as estratégias e ganhos. 

Conclusão: 

Ao final do estudo, espera-se orientar e informar aos leitores quanto aos aspectos positivos para aqueles que 

desejam ingressar no comercio on-line e como o bom marketing entrelaçado as redes sociais influenciam no 

desempenho dessa atividade. 
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PRINCIPAIS MUDANÇAS DA NBR ISO 9001:2015 EM RELAÇÃO A NBR ISO 9001:2008 

ENIC201749306 

 

WALISSON HENRIQUE DE SOUZA SILVA, TAIAN DE SOUZA SILVA 

Orientador(a): VANIA GAYER 

 

Introdução: 

A globalização vem tornando o mercado cada vez mais competitivo e exigente, o que dificulta a 

sobrevivência das organizações que têm como foco atender às especificações de seus clientes e sobrepor-se 

às empresas concorrentes. É de suma importância a implantação de sistemas de gestão nos processos para 

obter-se uma padronização em sua manufatura, atender às legislações vigentes, reduzir custos e 

principalmente, manter a qualidade contínua nos produtos e serviços oferecidos. Uma das principais formas 

de se demonstrar isso é a implantação da NBR ISO 9001, uma vez que é reconhecida internacionalmente e o 

cumprimento de seus requisitos garantem o monitoramento da eficiência do processo e consequentemente, a 

qualidade do produto final. 

Metodologia: 

A pesquisa realizada é do gênero descritivo, sendo  analisados e comparados, item a item, os tópicos da 

Norma anterior e a atual, demonstrando suas principais diferenças em relação a tópicos que serão cobrados 

em futuras auditorias e itens que não serão mais exigidos, como também itens que mudaram a 

nomenclatura. 

Resultado: 

Na análise feita até o momento da duas versões da norma, percebe-se que uma das principais mudanças está 

na estrutura. De agora em diante, a ISO 9001 segue o mesmo formato geral das outras normas dos sistemas 

de gestão ISO, conhecido como a estrutura de alto nível. A norma foi revisada para se alinhar às outras 

normas ISO de sistemas de gestão, proporcionando sua integração e tornando mais fácil para qualquer um 

usá-la em diferentes sistemas. Outra mudança notável é a atenção dada à ideia de risco. Se já havia uma 

grande preocupação na versão anterior a respeito do pensamento baseado no risco para dar suporte e 

aperfeiçoar o entendimento e a aplicação da abordagem de processo, essa última atualização empreende 

ainda mais atenção ao assunto. 

Conclusão: 

Conclui-se que a certificação da NBR ISO 9001 é imprescindível para a sobrevivência das empresas nos 

dias atuais, tornando-as mais fortes no mundo competitivo. Podem-se implantar processos que permitem o 

melhoramento do negócio em todos os níveis. Como também,  trazer confiança ao cliente de que os 

produtos e serviços da empresa serão criados de modo repetitivo e consistente, afim de que adquira uma 

qualidade, de acordo com aquilo que foi definido pela empresa. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS FISIOLÓGICOS E SANITÁRIOS EM SEMENTES DE MILHO PRETO (ZEA 

MAYS L.) EM DIFERENTES PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO 

ENIC201749455 

 

ELISANDRA MARIA ALBANO RIVA, LUCIANO RODRIGUES COELHO, ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

Orientador(a): CARLOS MOURE CÍCERO 

 

Introdução: 

A utilização de sementes de boa qualidade torna-se fundamental na implantação das lavouras de milho e na 

obtenção do bom estabelecimento da cultura no campo. A qualidade da semente é medida por um conjunto 

de características que determina seu valor para a semeadura, indicando que o potencial de desempenho das 

sementes somente pode ser identificado, de maneira consistente, quando é considerada a interação dos 

atributos de natureza genética, física, fisiológica e sanitária. Desta maneira é importante que o produtor 

analise a qualidade das suas sementes em laboratório para garantir um bom estande no campo. Este trabalho 

teve por objetivo realizar avaliações fisiológicas e sanitárias em sementes de milho preto, da safra 2016, em 

diferentes períodos de armazenamento. 

Metodologia: 

As sementes de milho preto foram colhidas, beneficiadas e armazenadas em sacos de estopa no Laboratório 

de Sementes do Departamento de Ciências Agrárias - UNITAU sem controle do ambiente.  Foram realizadas 

análises fisiológicas (umidade, germinação e tetrazólio)  e sanitárias de acordo com as normas prescritas 

pelas RAS em março de 2016 e março de 2017. 

Resultado: 

As análises fisiológicas e sanitárias das sementes de milho preto recém coletadas apresentaram uma melhor 

qualidade fisiológica (umidade 13%, germinação 87% e tetrazólio 89%) e sanitária quando comparadas com 

as mesma análise realizadas um ano depois (umidade 11%, germinação 79% e tetrazólio 81%). Os 

patógenos encontrados nas sementes de milho preto foram os mesmos nos dois períodos de análise 

(Aspergilus , Fusarium, Penicilium e Coletotrium). 

Conclusão: 

Pode-se concluir que as sementes de milho preto apresetaram perda fisiológica e maior incidência de 

patógenos após um ano de armazenamento em locais sem controle de ambiente. Vale ressaltar que a perda 

fisiológica e o aumento da quantidade de patógenos não inviabilizaram o uso destas sementes para o plantio. 
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AULA EXPOSITIVA – DIFERENÇA DE PROCESSO DE ENFERMAGEM E  SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

ENIC201749516 

 

DAVI BONIFACIO DA SILVA, ISABELA CRISTINA DE MOURA, CECILIA LEITE SILVA, ANA BEATRIZ FARIA DA 

SILVA, JÉSSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA, LETICIA CABRAL DE VASCONCELLOS VINHAS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O Processo de Enfermagem (PE) e Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem sido 

confundido, mas é de suma importância que os profissionais da área da Enfermagem compreendam a 

diferença e tenham clareza ao utilizar estas ferramentas, no que se refere á contribuição e limite. Ambos são 

importantes para a garantia de uma assistência com qualidade, são distintas, mas andam em paralelo. Este 

relato tem como objetivo enfatizar a diferença entre PE e SAE, ressaltando assim, a importância destas 

ferramentas para o fortalecimento da profissão de Enfermagem. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato reflexivo e prático realizado no mês de agosto de 2017, com o intuito de definir o PE e 

a SAE, que apresenta cinco passos, sendo eles: Coleta de Dados, Diagnostico, Planejamento, 

Implementação e Avaliação, e também é ferramenta obrigatória que reduz gastos de tempo, organiza o 

trabalho profissional por meio de protocolos, e possibilita o atendimento holístico, além de permitir a 

continuidade da assistência. Já o PE trata-se da execução das atividades prescritas na etapa de planejamento 

da SAE, não é de competência do enfermeiro, mais de toda a equipe de enfermagem. 

Resultado: 

Durante o período que vivenciamos notamos que os profissionais de Enfermagem não diferem PE de SAE, 

acham que ambos tem o mesmo objetivo e não o colocam em prática diariamente. 

Conclusão: 

Concluímos que a Sistematização de Assistência em Enfermagem e o Processo de Enfermagem se 

completam,  mas que os dois são importantes para o exercício da profissão, fazendo com que fortaleça a 

profissão e também um atendimento holístico ao individuo. 
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CRÍTICA À DITADURA DA RAZÃO PLATÔNICA: O HOMEM COMO “ANIMAL RACIONAL”? 

ENIC201749549 

 

GABRIEL ALVARENGA GRAÇA 

Orientador(a): PAULO ROBERTO GRANGEIRO RODRIGUES 

 

Introdução: 

Há aproximadamente 2500 anos o filósofo grego Platão¹, propôs a ideia do homem como um animal 

sumamente racional, assumindo a crença de que todo indivíduo por meio desta razão poderá alcançar o 

desvelamento, ou seja, a verdade²; o mais próximo do mundo das ideias e o mais distante dos simulacros. E 

com o passar dos séculos esta foi à crença predominantemente vigente; autores como Kant em a “Crítica da 

razão pura” e a “Crítica da razão prática” e Descartes em “Discurso do método” vieram a enaltecer ainda 

mais a pertinência de tal ideia³. Todavia, um questionamento se erige diante desta pesquisa: Será mesmo o 

homem um “animal racional”? 

Metodologia: 

O presente trabalho se utilizou da revisão bibliográfica da literatura filosófica e psicológica centradas no 

tema da razão humana, visando abarcar os autores responsáveis pela crítica direta ou indireta à teoria 

platônica da razão, na qual o homem é sumamente racional. Dentre eles se destacam Sigmund Freud4, com 

a proposta do inconsciente6, Heidegger, com a análise da doutrina de Platão¹ e, em especial, Kahneman5 e 

Tversky, com o olhar da “Prospect Theory”, destacando os processos de aversão à perda e vieses decisórios 

irracionais. Tendo sempre o discernimento de interpretá-los e associá-los por meio da leitura crítica e 

meticulosa, somado ao auxílio de críticos da área. 

Resultado: 

A razão se vê "de escanteio" diante de estruturas como o inconsciente4, esgueirando-se na sombra do não 

perceptível, sugestionando o comportamento e pensamento humano a variáveis não controláveis pela 

razão6. Como também, com o auxílio da Teoria Cognitivo Comportamental5 somado às neurociências, se 

desvenda a existência de dois sistemas que regem a cognição humana: o sistema 01 (rápido e automático) e 

o sistema 02 (laborioso e racional). Ambos os sistemas conduzem o percurso mental, em que o sistema 01 

gerência as informações previamente recebidas pelos sentidos e, por fim, sugestiona o sistema 02 a 

processá-las. O sistema 02 é pouco utilizado no cotidiano humano, devido a sua cansativa exigência de 

esforço - conforto cognitivo5; proporcionando um discernimento errôneo da realidade. E por fim, 

Kahneman5 e Tvesky percebem a distorção da cognição humana, provenientes de vieses cognitivos 

passíveis de ilusão. 

Conclusão: 

Com os resultados colhidos, tem-se que a cognição humana não é imperativamente racional, mas irracional; 

suas estruturas ocasionam a ilusão de racionalidade, esta disfarçada, porém, na irracionalidade. Em que a 

mente, por conforto cognitivo, opta por aceitar informações mal formadas, além dos fatores do inconsciente 

proposto por Freud4 e das ilusões de percepção dos sentidos contidas na Teoria Cognitivo Comportamental5 

que enganam a razão humana. E por fim, os vieses no processo de escolhas, presente na “Prospect Theory” 

5, reafirmam a irracionalidade. Portanto, a afirmativa de Platão se demonstra errônea – o homem não é um 

animal racional. 
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ESPECIFICAÇÃO E SIMULAÇÃO DE UM CONVERSOR BUCK PARA ALIMENTAÇÃO DE 

ULTRACAPACITORES ATRAVÉS DE PAINEL FOTOVOLTAICO 

ENIC201749713 

 

PEDRO YAGO BRIZOTI MARQUEZINI 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

Introdução: 

O presente trabalho apresenta um projeto de especificação de um sistema de conversor de potência para o 

carregamento de ultracapacitores por meio de células fotovoltaicas. Um dos maiores desafios no campo de 

energias renováveis é o do armazenamento da energia obtida. O meio mais utilizado para o armazenamento 

de energia em dispositivos não conectados à rede é a utilização de baterias, sendo assim é possível construir 

sistemas autossuficientes. A utilização de baterias, apesar de eficiente e de apresentar um baixo custo, 

acarreta em poluição quando descartada, além do seu curto período de vida útil, levando assim a um 

considerável custo relacionado à manutenção. 

Metodologia: 

O projeto em questão propõe a utilização de ultracapacitores como forma de armazenamento de energia, 

sendo que estes, apesar de apresentarem um custo elevado, tem um período de vida útil muito elevado 

quando comparado às baterias, apresentando assim uma economia relacionada à manutenção, além de ser 

possível absorver grandes quantidades de energia em um menor intervalo de tempo (MAXWELL, 2017) . 

Devido às diferenças de operação em relação à bateria, é necessário o uso de conversores de potência e, 

neste trabalho projetou-se um conversor DC-DC que reduz a tensão, denominado conversor Buck, para que 

a tensão obtida no painel fotovoltaico seja reduzida e ajustada para a tensão do banco de ultracapacitores. 

Essa tensão varia substancialmente, em torno de 50% da tensão nominal, para que 75% da energia 

armazenada possa ser aproveitada, conforme apresentado na figura 1a. Através de algoritmos 

implementados em um microcontrolador se controla o período de condução de chaveamento do conversor 

para que este se adapte à carga em questão que, nesse caso, é puramente capacitiva, buscando o ponto de 

máxima potência do painel fotovoltaico para que se obtenha a máxima eficiência do sistema, conforme 

apresentado na figura 1b (MARCELINO, 2016) 

Resultado: 

Através dos softwares de simulação, PSim e Matlab, simulou-se o sistema e pode-se confirmar o 

funcionamento esperado, sendo que o carregamento ocorre de maneira que não sobrecarregue o painel 

fotovoltaico escolhido, pois esta uma das grandes preocupações quando a carga em questão tem caráter 

capacitivo. 

Conclusão: 

A principal aplicação que esse sistema pode desempenhar é a de servir como interface entre o painel 

fotovoltaico e um arranjo de luminárias de LEDs, para que se obtenha um poste autossuficiente, que 

transforma e armazena a energia advinda da energia solar, durante o dia, para manter acessas as luminárias 

durante o período da noite. O circuito do conversor está apresentado na Figura 2 e sendo que foi necessária 

a introdução de um resistor em série com o indutor, para limitar a corrente. Em paralelo com o diodo foi 

utilizado um MOSFET para reduzir a resistência dinâmica do mesmo. 
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SÍNDROME DE ASPERGER E A ESCOLA: A ARTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO 

ENIC201749807 

 

JADE MOURA DE GODOY 

Orientador(a): ANDRÉA MARIA GIANNICO DE ARAUJO VIANA CONSOLINO 

 

Introdução: 

O espectro autista é uma disfunção global do desenvolvimento que afeta três áreas (interação social, 

comunicação e comportamento) e é definido por vários graus de gravidade, sendo classificados como 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) com destaque à 

Síndrome de Asperger (SA). Este trabalho teve como objetivo identificar estratégias pedagógicas no ensino 

da Arte para a inclusão dos alunos portadores de SA. As escolas não estão preparadas para receber alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), em especial à SA, pela falta de inovação curricular. A SA 

no âmbito educacional conta como foco o professor em Arte para que auxilie no desenvolvimento de 

técnicas e estratégias para lidar melhor na inclusão dos alunos NEE com alunos comuns no ensino regular e 

que tenham competência para desenvolver métodos pedagógicos adequados, além do conhecimento das 

limitações e das potencialidades de cada aluno; 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com base em materiais publicados em livros, artigos, 

dissertações e teses. De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), “a pesquisa bibliográfica 

constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da 

arte sobre determinado tema”, ou seja, é a construção da base para a elaboração e desenvolvimento do 

trabalho em questão. Os materiais coletados foram em todo o ambiente escolar e familiar em que os 

portadores do transtorno autista se encontra e os apontamentos de algumas lacunas para que o tratamento do 

mesmo seja conforme suas limitações e a taxa de prevalência de cada um; 

Resultado: 

Os resultados demostraram que quando se fala em inclusão no ensino regular, é um desafio devido ser 

recente as leis que amparam o direito da inclusão de crianças NEE nas escolas não voltadas somente á 

alunos especiais. Foi possível encontrar 7 (sete) estudos que correspondiam ao objetivo da pesquisa 

bibliográfica. Os estudos foram executados entre os anos de 2008/2016, sendo um deles é de Portugal e o 

restante do Brasil, dentre eles estudantes e estudiosos que publicaram em sites, revistas e afins. Em sua 

maioria, os artigos utilizados abordam as dificuldades da inclusão dos alunos de NEE, tanto com o SA 

quanto o TGD/TEA, a importância da vivência das crianças portadoras dos transtornos no ensino regular, os 

impactos positivos que trazem para o tratamento e desenvolvimento dos mesmos quando o processo de 

inclusão é feito de maneira adequada, além de abranger falhas pedagógicas que ocorrem durante o curso da 

inclusão; 

Conclusão: 

A inclusão de alunos com NEE no ensino regular dá margem a várias discussões. É necessária uma 

avaliação das peculiaridades individuais da criança com SA em todos os aspectos, incluindo a forma com 

que se aprende e seus interesses. Uma mudança pedagógica no sistema regular pode permitir ao aluno NEE 

uma experiência escolar positiva e com grandes evoluções. Verificou-se que a Arte, como ferramenta para a 

inclusão é crucial devido as abordagens em diferentes linguagens, potencializando os inúmeros canais de 

compreensão sensorial e possibilitando a expansão de suas habilidades de aprendizagens para o mundo; 
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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA USINA DE 

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA USO RESIDENCIAL 

ENIC201749985 

 

RAMON MAGALHÃES CAMPOS BATISTA, RODRIGO MAGALHÃES CAMPOS BATISTA 

Orientador(a): LUCAS GIOVANETTI 

 

Introdução: 

Seguindo a tendência mundial de mudança de paradigma com relação à matriz energética, para no fim 

contribuir com a redução de emissão de carbono na atmosfera, através do uso de fontes renováveis como 

opção frente ao uso de combustíveis fósseis, há uma crescente demanda mundial por equipamentos de 

geração de energia solar. Junto a esta demanda, criou-se também um nicho de mercado de projetos de 

engenharia envolvendo o assunto, e uma grande oportunidade de recém-formados empreenderem na área. 

Visando isto, empresas do ramo buscam fazer o dimensionamento, projeto e verificação dos equipamentos 

necessários para a instalação de micro usinas, de acordo com a faixa de consumo mensal da residência, que 

terá por objetivo ao final verificar a viabilidade técnica e econômica da mesma. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo descrever os métodos e etapas do dimensionamento, projeto e instalação de 

uma usina de microgeração de energia solar fotovoltaica. Para isto foi feito um estudo de caso de uma 

instalação residencial localizada na cidade de Cruzeiro/SP, analisando os resultados das diferentes 

simulações feitas utilizando-se software específico da área. Foram comparadas mudanças de variáveis tais 

como localização, orientação e inclinação dos painéis, otimização do sistema de acordo com a escolha de 

equipamentos disponíveis no mercado, simulações de sombreamento, layout e arranjo elétrico dos painéis, 

bem como o relatório econômico final emitido pelo software, indicando a taxa de performance global do 

sistema, seu tempo de payback, entre outros indicadores. Também serão abordadas neste estudo as etapas 

burocráticas da elaboração do projeto elétrico e documentação final para a homologação do sistema junto à 

concessionária de energia, para acesso ao sistema de compensação. 

Resultado: 

Neste estudo de caso foi constatado que após a instalação do kit, em um intervalo de 5 meses, houve uma 

diminuição de 12,85 % no consumo de energia elétrica da residência, em comparação com o mesmo período 

do ano anterior. Porém, o preço total da instalação foi de R$ 12.000, o que leva de 4 a 4 anos e meio para se 

obter o retorno financeiro (payback). 

Conclusão: 

Conclui-se que hoje há uma certa lentidão na popularização e aquisição de sistemas conectados à rede, pois, 

como se trata de um equipamento que atualmente ainda possui um custo elevado, existem no mercado 

investimentos mais atraentes e com retorno mais rápido. Por outro lado, analisando-se a sua importância na 

diminuição do impacto ambiental na geração de energia elétrica, sua eficácia já foi comprovada e pessoas 

com consciência ecológica estão cada vez mais interessadas em adquirir seu kit, e a desvantagem financeira 

tende a diminuir com o aumento da demanda e a crescente popularização dos sistemas fotovoltaicos. 
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DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS: LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015 

ENIC201750264 

 

ROSICLÉIA DE CARVALHO ROCHA, VITÓRIA ORGAL DOS SANTOS COSTA 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

O trabalho doméstico teve inicio no Brasil no período da escravidão. Era um trabalho exercido apenas por 

crianças, homens e mulheres negras que trabalhavam horas extensas sem receber muito mais que uma 

simples cama para poucas horas de descanso e restos de comidas. Era considerado um trabalho desonroso, 

em uma época em que não havia qualquer menção à dignidade, não possuindo direitos e garantias, o que 

permitia o trabalho forçado e ilimitado sem qualquer expectativa de melhoria nas condições vividas pelos 

trabalhadores. Em 1830, houve a primeira norma que contemplava o trabalho domestico, mas que se 

limitava apenas à assinatura de contrato de serviço. Desde então, surgiram várias leis a fim de regularizar 

esse tipo de trabalho, porém nenhuma eficácia igual a Lei Complementar 150/2015. 

Metodologia: 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar os direitos trabalhistas dos empregados domésticos, 

destacando as inovações trazidas pela Lei Complementar 150/2015. Através da análise da legislação e da 

pesquisa bibliográfica, realizada em livros e artigos especializados, procura-se demostrar que tais direitos 

foram conquistados aos poucos até surgirem expressamente em lei, trazendo impactos sobre a sociedade. 

Portando como a tecnologia está presente no nosso cotidiano, o governo implantou um sistema chamado e-

social que propõe-se um maior controle nos serviços prestados pelos empregados domésticos, e por se tratar 

de uma tecnologia que apresenta de forma detalhada as informações para o governo federal, os riscos com 

processos trabalhistas tendem a diminuir. 

Resultado: 

A Emenda Constitucional n º 72/2013, conhecida como PEC das domésticas, passou a garantir aos 

empregados domésticos os direitos como seguro desemprego, 13º salário, repouso semanais renumerado, 

horas extras renumeradas, férias anuais, aviso prévio proporcional, FGTS, entre outro. Todavia, deixou 

pendente de regulamentação alguns desses direitos, que só foi levado a efeito com a Lei Complementar 

150/2015. Após a aprovação da Lei Complementar identificou-se que cerca de 40,9% das empregadas 

domésticas que possuem carteira assinada e portanto, podem usufruir dos benefícios previstos. Para que os 

trabalhadores possam desfrutar dos benefícios que foram reorganizados com a Lei Complementar 150/2015 

os empregadores receberam auxilio do sistema e-social, que ajudará evitar possíveis penalizações por atraso 

de obrigações, por esse motivo os empregadores devem adotar um controle diário do sistema. 

Conclusão: 

É imprescindível que todos se conscientizem de que a Lei Complementar 150/2015 expõe os direitos dos 

empregados domésticos relatando todos os requisitos da contratação, podendo ter melhor compreensão 

sobre o trabalho doméstico, que até um tempo atrás era realizado sem nenhum reconhecimento de seus 

direitos na forma da lei. Portanto os empregadores devem adotar soluções tecnológicas, como o sistema e-

social para facilitar o cumprimento das obrigações junto aos trabalhadores, o sistema não modifica o que 

está previsto na legislação trabalhista, ele envolve diversas autoridades do governo federal facilitando as 

informações que antes não eram disponibilizadas. 
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A ATUAL SITUAÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NA VIDA DOS JOVENS BRASILEIROS 

ENIC201750914 

 

RANIERI DE FARIA BORTOLONI 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Desde criança os indivíduos são criados com a ideia de que se deve estudar, tirar boas notas, entrar em uma 

faculdade e, deste modo, encontrará um bom emprego. Porém isso não tem ocorrido atualmente. Os jovens 

apesar de possuírem tempo e disposição, não estão obtendo êxito na procura do primeiro emprego. A taxa de 

desemprego para as pessoas com essa faixa de idade está cada vez maior e não existe perspectiva de uma 

melhora. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo identificar quais são os fatores que 

influenciam o aumento da taxa de desemprego dos jovens brasileiros. 

Metodologia: 

Com o intuito de atingir o objetivo proposto, o método de pesquisa utilizado foi uma pesquisa descritiva e 

documental. Para essa finalidade foram selecionados os seguintes materiais: artigos científicos disponível de 

forma online e leitura de notícias acerca do assunto. O site utilizado para a pesquisa do conteúdo foi o Mises 

Brasil o qual foi de grande auxílio para a busca de artigos relacionados ao tema do estudo. Utilizou-se, para 

a análise dos resultados, a técnica de análise de conteúdo. 

Resultado: 

De acordo com os dados coletados são diversos os “culpados” pelo atual problema, dentre eles pode-se 

destacar três. O primeiro é que muitos jovens desejam um trabalho dos sonhos, com um bom salário logo na 

primeira oportunidade e que por causa disso acaba se tornando um desempregado voluntário, ou seja, 

prefere não trabalhar a ter que escolher um emprego “ruim”. O segundo é o governo, que dificulta a entrada 

desses jovens no mercado de trabalho, por causa das leis trabalhistas que impõem por exemplo o salário 

mínimo, que faz com que empregador prefira contratar um trabalhador com experiência na área por um 

salário mínimo, do que um jovem sem experiência alguma, recebendo o mesmo salário. O último pode-se 

dizer que são as empresas que cobram experiência que os universitários e recém-formados normalmente não 

possuem. 

Conclusão: 

Em tempos tão difíceis como esse, os jovens devem fazer o possível para almejar a vaga tão desejada. 

Procurando melhorar o currículo por meio de cursos técnicos, cursos livres, praticando uma língua 

estrangeira e participando de trabalhos voluntários e palestras. É válido pedir ajuda de amigos e familiares 

para que possam auxiliar com dicas ou até mesmo com uma indicação de vaga. Quando conseguir uma 

entrevista para um emprego ou estágio, é preciso se preparar, mostrar interesse e conhecimento sobre a 

empresa e sobre a função a ser executada. O importante é não desistir e buscar evoluir pessoalmente e 

profissionalmente. 
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VANTAGENS DA TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARÁVEL (CVT) EM RELAÇÃO A OUTRAS 

TRANSMISSÕES 

ENIC201751231 

 

MARCOS ANTONIO BLANQUE VIEIRA FILHO, ANDRE LUIZ DE ALMEIDA 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Atualmente o mercado consumidor de automóveis exige cada vez mais conforto, segurança e economia. As 

principais montadoras do mundo oferecem infinitos opcionais que propiciam esses três fatores. Uma delas é 

o sistema de transmissão que nos últimos anos vem sofrendo mudanças significativas em suas tecnologias 

melhorando cada vez mais o desempenho e a economia dos veículos. O cambio CVT que será abordado 

neste estudo está em uma crescente aceitação no mercado devido a sua capacidade de oferecer segurança, 

conforto e uma incrível dirigibilidade. O objetivo principal deste trabalho será mostrar as principais 

vantagens do sistema CVT mostrando os tipos existentes e analisando suas principais características. 

Metodologia: 

A questão a ser abordada no momento é o desenvolvimento de um mecanismo de câmbio automático que 

possa ser compatível com os preços do mercado. A Transmissão Continuamente Variável (CVT) se mostra 

uma alternativa viável pois é um cambio automático que oferece potência continua, ou seja. Não há perda de 

potencia conforme as trocas de velocidade. 

Esse tipo de câmbio oferece a segurança e a modernidade que os consumidores procuram, além de 

proporcionar economia, pois como não ocorre perda de potência o motor funciona em maior regularidade e 

maior produtividade. 

O presente trabalho de pesquisa vem com a proposta de trazer informação sobre o uso do CVT, que vem se 

mostrando alternativa viável para utilização, principalmente, nos carros populares. A indústria 

automobilística se desenvolve rapidamente e é preciso de informações para que se consiga oferecer 

respostas aos consumidores. 

Resultado: 

Os estudos em relação aos câmbios utilizados pela indústria automotiva, se motivam de maneira e encontrar 

o melhor custo benefício. A ideia atual é que seja possível encontrar o ponto de equilíbrio entre o que o 

consumidor deseja aliado a baixos custos. 

O uso do CVT, possibilita a seleção de marchas sem a interferência do condutor, ou seja, as marchas são 

passadas no momento adequado ao motor, o que garante a rotatividade do motor sempre em 3000 RPM, o 

que garante a menor utilização de combustível. 

Isso gera também um conforto percebido diretamente pelo condutor, pois o mesmo não sente as trocas de 

marcha e terá uma viável mais suave e agradável, principalmente em veículos de pequeno porte que são 

utilizados no dia a dia do brasileiro. 

Conclusão: 

Não se pode negar, devido ao estudo de mercado realizado, que os consumidores têm apresentado desejos 

diferentes em relação aos automóveis de pequeno porte. Por isso, ainda que o custo do CVT pareça ser um 

empecilho a sua utilização, ele possa vir a ser compensado pelo custo benefício percebido pelo consumidor, 

de adquirir um automóvel pequeno, econômico e estável 
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TECNOLOGIAS DE OBTENÇÃO E USO DE HIDROGÊNIO EM CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

ENIC201751420 

 

TAMIRES BORGES COUTINHO SIQUEIRA 

Orientador(a): HELLEN CRISTIANE MACIEL CUNHA 

 

Introdução: 

Há uma constante preocupação com o meio ambiente nos tempos atuais, envolvendo o aquecimento global e 

o aumento do uso de combustíveis fósseis. Por esses motivos, muitos países, inclusive o Brasil, têm buscado 

a substituição do uso desses combustíveis poluentes por novas fontes de energias alternativas. A matriz 

energética brasileira consiste em sua maior parte de combustíveis fósseis, sendo o petróleo a principal fonte. 

O hidrogênio é um elemento em potencial que poderá substituir o petróleo e derivados em curto prazo. É 

inesgotável, sendo que a maior parte da matéria existente no universo contém o elemento. Seu uso em 

células combustíveis pode ser em fontes estacionárias ou veiculares. É um combustível prático que gera 

energia eficiente, não é tóxico, polui menos e há flexibilidade em sua produção e distribuição. 

Metodologia: 

A presente pesquisa tem por fundamento principal reunir informações atualizadas sobre o hidrogênio e suas 

propriedades, bem como a sua produção e aplicação, principalmente nas células de combustíveis. 

Demonstrando assim o estado das tecnologias que envolvem o hidrogênio, bem como sua funcionalidade no 

cenário atual mundial, utilizando análise de energia, com abordagem qualitativa. 

Resultado: 

A pesquisa exploratória compilou informações sobre os diversos tipos de células de combustíveis, como 

suas características em relação à eficiência energética, suas aplicações para geração de energia limpa, 

análise das vantagens e desvantagens de cada método e os setores onde possam ser utilizados. Contribuindo 

assim para a redução da emissão de poluentes por meio da geração de combustíveis menos nocivos na 

atmosfera. 

Conclusão: 

Diante disso, conclui-se que devido a crescente preocupação com os impactos ambientais, o hidrogênio 

pode substituir fontes de energia agressivas ao meio ambiente, tendo seu uso amplificado. E para que o 

hidrogênio seja utilizado deixando de ser o "combustível do futuro" e vindo a ser o "combustível do 

presente”, as pesquisas, investimentos e aperfeiçoamento das tecnologias existentes precisam continuar, 

com a finalidade de reduzir os custos de produção, fazendo com que o hidrogênio e a célula de combustível 

se tornem acessíveis à população. 
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VANTAGENS DA APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DO SISTEMA TOYOTA NO PROCESSO PRODUTIVO 

ENIC201751597 

 

ANDRESSA FERREIRA SALDANHA ESTEFANO, ESTEFÂNIA MICAELA MARIA DE SOUZA, IVAIR ALVES DOS 

SANTOS 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

O propósito básico deste estudo é contribuir para aprimorar o conhecimento a respeito do papel 

desempenhado pela aplicação das ferramentas de Planejamento e Controle da Produção com ênfase no 

Sistema Toyota de Produção (STP), frente aos desafios enfrentados diariamente pela constate busca por 

redução de custos, qualidade e aumento dos lucros. O pressuposto adotado é que o STP pode influenciar 

positivamente no desenvolvimento das instituições e conseqüentemente na criação de vantagens 

competitivas, visto que o mercado cada vez mais exige que as instituições estejam preparadas para se 

manter frente cenário econômico atual. Para que isto aconteça, contudo, é necessário que o sistema e suas 

práticas sejam bem executadas, bem como sua gestão esteja adequadamente alinhada com as estratégias da 

instituição. Assim, este trabalho busca compreender a importância de um planejamento estratégico, controle 

da produção e as vantagens da aplicação dessas ferramentas. 

Metodologia: 

O presente trabalho se caracteriza através da utilização do método de pesquisa bibliográfica sobre o tema 

Sistema Toyota de Produção, bem como itens relacionados à CONTROLE E PROGAMAÇÃO e 

PRODUÇÃO ENXUTA, também foram conduzidas consultas no acervo da biblioteca da Universidade de 

Taubaté - UNITAU, no campus da Engenharia Mecânica e também no campus da Administração, revisão de 

literatura sobre o assunto em bibliotecas online como SCIELO e USP, pesquisas em sites de buscas como 

GOOGLE ACADÊMICO e discussões com os professores orientadores e profissionais que atuam na área de 

Engenharia de Produção como o intuito de buscar informações coerentes e confiáveis para a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso. 

Resultado: 

Identificou-se que cada vez mais vem crescendo a busca por sistemas de controle eficientes, os quais 

possam contribuir para melhoria da qualidade e desenvolvimento do sistema produtivo. 

Evidenciou-se o conjunto de estratégias as quais podem ser adotadas sob a perspectiva dos conceitos do 

Sistema Toyota de Produção (STP), sendo identificado a aplicação das ferramentas criadas por Taiichi Ohno 

que podem ser eficazes para um bom desenvolvimento de uma instituição, contribuindo para a eliminação 

consistente e completa de desperdícios e qualidade dos produtos, assim como, aumentando a produtividade 

do processo de produção. 

Conclusão: 

Este trabalho descreveu itens básicos sobre o Sistema Toyota de Produção, abordando conceitos de 

Planejamento e Controle da Produção, com o intuito de apresentar sistemas de controle que tem como 

objetivo garantir um bom desempenho em uma organização, propondo possíveis soluções para minimizar as 

perdas e desperdícios durante o processo produtivo ou quando possível eliminá-las totalmente, reduzindo os 

custos e viabilizando vantagens competitivas perante o mercado. 

As grandes vantagens na aplicação do STP são: qualidade, flexibilidade, redução de custos e retrabalho, 

velocidade na produção, confiabilidade e maximização dos resultados. 
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IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S NO AMBIENTE DE TRABALHO DE UMA EQUIPE UNIVERSITÁRIA 

PARTICIPANTE DA COMPETIÇÃO SAE BRASIL AERODESIGN 

ENIC201751623 

 

FLÁVIO OLIMPIO JUNIOR, FILIPE FERREIRA CAETANO, CAMILO HENRIQUE VALIM BISPO, BRUNO CESAR 

MOURAO DE MELO 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

O 5s é uma metodologia de organização do ambiente de trabalho, que objetiva torná-lo mais produtivo. A 

metodologia 5S é assim nomeada devido a primeira letra de cinco palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke, traduzidas respectivamente para o português como os sensos de utilização, organização, 

limpeza, higiene e disciplina. Cada um desses sensos é trabalhado e auditado de forma a garantir uma 

melhoria contínua através do programa. A metodologia foi aplicada no ambiente de trabalho de uma equipe 

de projeto de uma aeronave radio-controlada da Universidade de Taubaté. A equipe tem como objetivo a 

participação da competição SAE Brasil Aerodesign, uma competição promovida pela Sociedade de 

Engenheiros da Mobilidade. 

Metodologia: 

Os membros da equipe passaram por um breve treinamento, tomando-se por base material da empresa 

CEPROM – Consultoria e Treinamento em Engenharia Ltda. A oficina, então, passou por uma auditoria 

interna, na qual foram identificadas diversas oportunidades de melhoria. A partir disso, foi desenhado um 

novo layout da oficina que objetivava implementar essas melhorias. Toda a oficina foi esvaziada e seus 

objetos foram movidos a uma área próxima. Os móveis foram movidos de volta a oficina primeiro, seguindo 

o novo layout. Em seguida moveram-se os demais objetos desejáveis, que foram ordenados em áreas de 

fácil acesso de acordo com a frequência estimada de uso de cada um deles. Por último, os objetos 

indesejáveis foram eliminados ou realocados para outros setores da universidade, nos quais seriam mais 

úteis. As práticas foram documentadas e padronizadas para que fosse garantida a manutenção da ordem. 

Instaurou-se, então, uma nova auditoria. Os resultados foram comparados e estipularam-se metas para até a 

próxima auditoria. 

Resultado: 

Com quatro dias de trabalho em equipe, constatou-se uma notável melhoria sobre a classificação da 

auditoria inicial da oficina com um aumento de 35% para 75%. Contabilizaram-se mais de 15Kg de material 

inservível (scrap) eliminado do local de trabalho, além de diversos objetos realocados para outros locais da 

universidade. Durante os períodos de construção do projeto, houve uma considerável redução do tempo 

necessário para a localização das ferramentas, cuja demora costumava ser uma das principais queixas da 

equipe. A equipe relata também um grande aumento da sensação de conforto ao se trabalhar na oficina, algo 

de grande importância já que essa é constantemente ocupada pelos membros do time, por longos períodos. 

Conclusão: 

Durante o processo de implantação do 5S no ambiente de trabalho, notou-se o ânimo e empenho da equipe 

para aplicar aquilo que foi aprendido durante o treinamento. Ao fim da fase de implantação do 5S no 

ambiente de trabalho era notório o comprometimento da equipe em mantê-lo e melhorá-lo. A equipe 

reportou também um aumento de ânimo e produtividade da equipe no período de projeto e no período de 

construção do protótipo para a competição SAE Brasil Aerodesign. Tudo isso corrobora a importância da 

aplicação do 5S, com resultados vão muito além da simples organização do ambiente. 
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O SANTUÁRIO NACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO URBANO DE APARECIDA-SP 

ENIC201751841 

 

ARIANE GONÇALVES NUNES 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

O município de Aparecida, localizado no interior do estado de São Paulo, é uma estância conhecida por seu 

forte turismo religioso. Sede do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, acolhe milhares de 

romeiros aos finais de semana, totalizando milhões ao final do ano, exigindo, assim, grandes esforços e 

melhorias nos serviços e equipamentos do município, impulsionando não apenas a economia baseada no 

comércio ambulante e o setor hoteleiro, mas redesenhando e ditando o desenvolvimento da região central, 

visível no atual uso do solo, assim como na distribuição dos equipamentos e serviços públicos, influenciado 

pelos interesses da Igreja em comum acordo com as entidades públicas, reforçando a dependência 

econômica que existe do município em relação a ela. Essas novas configurações que estão acontecendo sob 

o plano da cidade vêm alterando constantemente a paisagem do município, tal como sua legibilidade, 

gerando diversas percepções aos moradores e turistas. 

Metodologia: 

Objetivando analisar a relação entre o desenvolvimento urbano com a economia urbana, buscou-se 

desenvolver um projeto de pesquisa que analisasse a dinâmica que se desenvolve sobre o município de 

Aparecida de modo a compreender a formação e as transformações urbanas relacionadas à prática religiosa 

e, como tais práticas decorrentes das ações do Santuário Nacional, interferem na distribuição dos 

equipamentos públicos e uso do solo, tal como sua influência no mercado de solo local e suas 

transformações na paisagem do município. A partir de uma base teórica consolidada e de estudos 

sistemáticos relacionados ao processo de desenvolvimento urbano de Aparecida, estudou-se a fundo as 

diretrizes da política pública definidas na Lei Orgânica do Município da Estancia Turístico-Religiosa de 

Aparecida promulgada em 05 de abril de 1990, e no então vigente Plano Diretor, a Lei de N.º 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 2006. Sabendo que vários processos urbanos não sustentáveis podem ocorrer dando 

margem para situações sociais de exclusão e gentrificação, foi selecionado como região de estudo a área 

central, em um período de dez anos, compreendendo de 2006 a 2016, de modo a fazer uma análise crítica 

comparando o cenário previsto com o cenário real na área selecionada através de dados e cartografias 

levantados junto a sede da Prefeitura Municipal e de experiências empíricas através de observações 

sistemáticas  “in loco” utilizando-se as técnicas da “Imagem da Cidade” (Kevin Lynch) e da “Paisagem 

Urbana” ( Gordon Cullen) relacionadas às condições de “urbanidade”  da área central do município de 

Aparecida. Por fim, todas as informações foram analisadas e sistematizadas, de modo a compor cartografias 

temáticas e de estudos temporais exemplificando as mudanças no território do município relacionados às 

práticas do Santuário Nacional de Aparecida. 

Resultado: 

Através dos estudos realizados, constatou-se um fenômeno curioso que se desenvolve sobre o território 

físico do município: a existência de dois Estados, o político e o religioso, às vezes coexistindo, às vezes se 

sobressaindo. A presença do Estado Religioso, por meio das ações dos padres redentoristas que administram 

o Santuário Nacional e as empresas dependentes, é uma instituição independente e que, por sua forte 

influência socioeconômica no município, dita a maioria das intervenções urbanísticas realizadas, seja de 

revitalização ou distribuição de novos equipamentos públicos, localizando-os em áreas estratégicas, 

facilitado, muitas vezes, pelo Poder Municipal e por parcerias com o Poder Federal. Tais intervenções 

realizadas nesses setores por parte se justificam, devido ao colapso no sistema de transporte e abastecimento 

da cidade aos finais de semana, entretanto, por esse enfoque das medidas políticas nas áreas centrais do 

município, bairros periféricos carecem de ações por parte dos administradores públicos. 
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Conclusão: 

Diante do fenômeno urbano existente no município de Aparecida, se faz urgente um planejamento urbano 

que enfoque o desenvolvimento do município como um todo, visando tanto o bem-estar dos munícipes 

quanto o bem-estar dos romeiros, através da reafirmação do Estado Político em detrimento do Estado 

Religioso, uma vez que este está perdendo espaço no cenário político, aprovando um Plano Diretor que 

promova outras formas de desenvolvimento socioeconômico, uma vez que práticas decorrentes das ações do 

Estado Religioso não contribuem para o desenvolvimento do município e sim, promove os processos de 

segregação e gentrificação, além de aumentar a especulação imobiliária. 
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ADULTOS NO CUIDADO COM A SAÚDE FÍSICA E COM O LAZER EM FAMÍLIA OU SOZINHO NA PRAÇA 

PÚBLICA 

ENIC201752132 

 

LETICIA CAROLINE LOBATO SANTOS, LEONARDO AFONSO PIRES 

Orientador(a): ANDREZA MNMANFREDINI 

 

Introdução: 

Tendo em vista a proposta do Estágio Básico I, aprendemos a observar e a compreender o objeto da 

Psicologia referente à fase da adolescência, de forma a desenvolver o aprendizado prático de instrumentos e 

procedimentos teórico-técnicos discutidos pelas diversas disciplinas compõem o núcleo de formação com 

vistas à identificação, a conceituação e a análise diagnóstica inicial do fenômeno psicológico no contexto de 

praça pública. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise do Estágio Básico I, realizado no 5º 

semestre do curso de Psicologia a partir do relatório deste estágio. A fase adulta é caracterizada por 

mudanças específicas psicossociais. No ciclo vital da família, a fase adulta começa na fase madura e termina 

na fase última. A experiência da fase adulta depende do contexto cultural e princípios de cada cultura. A fé é 

desenvolvida pelo processo cognitivo de interação com outras pessoas. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, utilizando o relatório final de estágio básico I, realizado por alunos da 

graduação da Psicologia da UNITAU. O relatório conteve a experiência de estágio que se baseou em 

observações na praça pública Santa Terezinha, que se localiza no centro da cidade de Taubaté, nas quais 

foram feitas 15 horas de observações. As observações foram relacionadas somente com a população adulta 

que frequentava a praça pública. Baseando-se no relatório, para a análise dos relatos de observação 

utilizaram-se como ferramenta analítica o uso de questionamentos, conforme indica Strauss & Corbin 

(2008) como forma de gerar ideias. Tendo sido a primeira etapa realizada, segundo estes autores, o exercício 

de rotulação de conceitos que serviu para identificar os dados nas ideias e nos significados. A segunda etapa 

consistiu em reagrupar os conceitos entre as várias subcategorias e categorias que responderam questões 

sobre o fenômeno como: quando, onde, por que, quem, como e com que consequências. Na terceira e última 

etapa, foi integrado à evolução do pensamento que ocorreu por meio do conjunto cumulativo de resultados 

que foram registrados e que formou um todo explanatório. 

Resultado: 

A partir dos resultados que obtivemos nas descrições do relatório feito no Estágio Básico I, chegamos a uma 

conclusão que o fenômeno psicológico seria “adultos utilizando a praça em prol da saúde física e como 

espaço de lazer estando em família, amigos ou sozinho”. Os adultos vão a praça pública para ter uma 

interação maior com seus familiares, amigos, ou, até mesmo, ir sozinho para passear, também a usam como 

forma de se fazer exercícios, correr, ou até mesmo para se sentar aos bancos e ficar conversando ou 

passeando com seus animais 

Conclusão: 

O objetivo do Estágio Básico I foram totalmente atendidos e foi suma importância para a formação de 

Psicologia, pois fez os estudantes de psicologia desenvolver maior amadurecimento sobre como fazer 

observação de modo cientifico para construir o entendimento de um fenômeno psicológico. Foi um estágio 

prazeroso de se realizar e de muito aprendizado, no sentido de entender a interdisciplinaridade com outras 

disciplinas além da Psicologia, para a compreensão do comportamento social e emocional que fizeram parte 

do fenômeno observado nos adultos no contexto de praça pública. 
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ANÁLISE DOS DESGASTES DA FERRAMENTA CERÂMICA (SI3N4) NA USINAGEM DE FERRO FUNDIDO 

NODULAR 

ENIC201752226 

 

THIAGO DE SOUZA BARBOSA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Uma das principais alternativas empregadas pela tecnologia atual no processo de usinagem é a otimização 

dos parâmetros de usinagem de acordo com a seleção adequada do inserto a ser utilizado. Para isso, deve-se 

considerar as características do revestimento, a geometria do inserto e o material que será usinado (TELES, 

2007). Buscam-se relações entre essas variáveis mencionadas com os resultados da rugosidade, dureza 

superficial, microdureza, calor gerado e desgastes dos insertos utilizados nos testes. Investigar se os 

mecanismos de desgastes estão correlacionados com os parâmetros de usinagem utilizados, colaborando 

principalmente na elaboração de um padrão coerente na usinagem por torneamento com altas taxas de 

remoção para um cilindro de ferro fundido especial, contribuindo com a melhoria do processo e diminuir 

custos: com insertos e ferramentas, melhorando seu rendimento; otimização no tempo gasto na usinagem 

devido da troca de insertos e calços; energia, entre outros insumos. 

Metodologia: 

Os testes de torneamento serão realizados sem o uso de fluido lubrificante/refrigerante, utilizando um torno 

de controle numérico (CN - MCS, Mod. Proteo- TMS32-G). As ferramentas utilizadas a base de Si3N4 

foram adquiridas junto ao fabricante (denominado fabricante A). Essas ferramentas apresentam geometria 

de 12,7 x 20 x 39,5 mm, com raio de ponta de 2,4mm e densidade relativa ? 98 %, dureza de 17,50 GPa e 

tenacidade à fratura de 5,60 MPa.m1/2. As ferramentas serão fixadas em um suporte de ferramentas 

desenvolvido especialmente para uso de usinagem de grande dimensões, conforme Figura 1. Os parâmetros 

de usinagem foram definidos em função das condições de trabalho em campo, objetivando melhoria do 

processo. O desgaste de flanco será medido utilizando uma lupa com aumento de 8X (em campo) e 

posteriormente um estereoscópio. Para as medidas de rugosidade superficial da peça será utilizado um 

rugosímetro da marca Mitutoyo (Surftest 402 series 178). 

Resultado: 

Analisando as Figuras 1, 2 e 3, pode-se observar que os desgastes sofreram influencia direta dos parâmetros 

utilizados, sendo que esses apresentam interferência nos resultados de rugosidade superficial das peças. 

Portanto a vida da ferramenta é avaliada em função do desgaste de flanco, fratura da aresta de corte e 

possíveis variações bruscas das rugosidades. 

Conclusão: 

Os mecanismos de desgaste que operam nas ferramentas de Si3N4 no processo de torneamento do ferro 

fundido nodular são vários (abrasão, captura, dissolução, adesão e difusão) e que são dependentes da 

profundidade de corte utilizada, enquanto que os tipos de desgastes observados foram o desgaste de flanco e 

cratera. 
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ESTUDO PARA CONFECÇÃO DE UM CARTUCHO DE ENCAIXE COM MATERIAL NANO TECNOLÓGICO 

PARA PRÓTESE ORTOPÉDICA 
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Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

As próteses ortopédicas são cartuchos de encaixe que são produzidos de acordo com a deficiência de cada 

paciente. 

Independente do tipo de material que seja escolhido para a confecção desse encaixe, o paciente precisa fazer 

uso de um lyner (espécie de meia para não ter contato direto com a pele e o encaixe), e geralmente com o 

tempo de uso da prótese, cria-se uma folga ou atrito entre o lyner e o encaixe, assim, aumentando a pressão 

no uso da prótese. 

Com o surgimento da nano tecnologia, em especifico, a liga de metal com memória de forma, é dado como 

sugestão o uso da mesma para confecção do encaixe. Este material é um material amorfo, sendo possível 

moldá-lo como um plástico e mesmo assim ser mais durável do que o silício e o aço. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a partir de uma ideia de uma situação real onde foi necessário 

juntar dois assuntos distintos para uma possível melhoria do equipamento em estudo com um material novo 

no mercado com tecnologia avançada. A ideia inicial do trabalho é modificar o tipo de material usado na 

confecção de um cartucho de encaixe para um material melhor e que se acople ao membro afetado por 

amputação de uma maneira em que ele fique justo ao mesmo e que se alterem as modificações de tamanho, 

onde ao decorrer dessas variações não seja necessário à confecção de outra prótese. A necessidade que um 

paciente com amputação tem é de que o equipamento em que ele irá usar para a locomoção de seu membro, 

seja no mínimo ajustável aos seus movimentos. Através deste estudo torna-se possível um caminho para 

uma grande melhoria tanto em questões estéticas quanto em relação à inovação de um produto já existente 

no mercado, o uso do material nano tecnológico, ou seja, o metal com memória de forma, se unindo aos 

processos de fabricação inicial de uma prótese ortopédica, em especifico a prótese de membros inferiores 

transtibiais, resultariam em um produto maleável as necessidades de pacientes com amputações, 

proporcionando uma confiabilidade e resistência maior ao uso deste equipamento pelo paciente. 

Resultado: 

A partir do conceito de todo o trabalho, os resultados serão obtidos a partir da finalização do estudo da união 

do material nano tecnológico com a prótese ortopédica, onde resultará num produto inovador e melhor para 

os pacientes que dependerem dele. A união destes dois assuntos torna pertinente a iniciativa tomada para 

este trabalho, que proporcionará um estudo mais complexo a partir dele para que esta criação se concretize. 

Conclusão: 

A partir deste trabalho foi possível obter as seguintes conclusões: 

•Verificou-se a necessidade de um material melhor para a confecção das próteses ortopédicas. 

•A partir da melhoria do encaixe o impacto sofrido pelo membro seria menor causando menos desconforto 

ao paciente 

•É de inicio uma forte ideia para o mercado de produção de próteses ortopédicas e pertinente a este trabalho. 
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FAMÍLIA: ADESÃO AO TRATAMENTO DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL 
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Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Este trabalho de graduação tem como objeto de estudo compreender até que ponto a família da pessoa com 

transtorno mental (PTM) está disposta a se envolver em seu tratamento. A relevância do tema encontrou-se 

no aparato legal de que a família da PTM não está presente em todos os momentos necessários ao 

tratamento, situação percebida também pela PTM. A proposta desta investigação foi contribuir para o 

cotidiano estável da PTM e sua respectiva família, no qual o tratamento adequado prevaleça na vida da 

PTM facilitando a aprendizagem da família em dar-lhe recursos para autonomia e convivência no âmbito 

familiar em que a PTM está inserido. Para os entrevistandos da pesquisa espera-se que os mesmos possam 

compreender seus dilemas e dificuldades e conseguir por meio das políticas públicas o apoio necessário para 

atender suas demandas. 

Metodologia: 

A abordagem de pesquisa foi qualitativa. Para coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada. O 

público alvo deste estudo envolveu um assistente social, um psicólogo, duas Pessoas com Transtorno 

Mental e suas respectivas Famílias. A análise dos dados deu-se a partir dos seguintes objetivos: 

compreender a disponibilidade de tempo da família em se dedicar ao tratamento da pessoa com transtorno 

mental, compreender o significado da família no tratamento da pessoa com transtorno mental e conhecer 

como a família tem buscado a própria qualidade de vida frente ao tratamento. As categorias Política de 

Saúde Mental, Pessoa com Transtorno mental e Família nortearam o tratamento dos dados coletados. Teve 

como hipóteses para a dificuldade da família em se envolver no tratamento da PTM: a falta de comunicação 

com o ente familiar com transtorno mental a ponto dela própria se distanciar e contribuir para o 

agravamento da doença. Mesmo se a PTM seguir em tratamento, o familiar não se envolve espontaneamente 

neste processo e ou acaba presente somente em algumas necessidades do PTM junto ao Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS II. Levando em consideração o tempo dedicado a PTM, a família sente-se esgotada, 

expressa muitas vezes pela falta de comprometimento com o tratamento da PTM. 

Resultado: 

Os resultados parciais das entrevistas com as PTMs e suas respectivas famílias mostraram que há um tempo 

e dedicação árduas da família com o cuidado da PTM de 24h, não sobrando tempo disponível para cuidar de 

si mesma. Percebeu-se diante desta questão que a preocupação da família consigo mesma torna-se ainda 

mais distante em se concretizar. Outro aspecto observado foi que a família é presente no tratamento da PTM 

frente ao CAPS II, mas por ajudar exageradamente, não permite espaço à PTM para ser autônoma da 

própria vida, dificultando o processo de tratamento e agravando a dependência da PTM. Outro aspecto ainda 

observado foi a família não conseguir se distanciar da PTM, como por exemplo, programar viagens de lazer 

ou até mesmo terem que sair as escondidas para ir cortar o cabelo ou simplesmente fazer as unhas. A família 

fica condicionada a não se distanciar da PTM em momento algum. 

Conclusão: 

Diante das temáticas envolvidas no desenvolvimento do objeto de estudo, concluí-se inicialmente que a 

família ao fazer mais que o necessário no cuidado da PTM percebe-se um medo presente no cotidiano. 

Medo de que a PTM ao sair sozinha possa vir a se perder e não mais voltar, assim a família toma a frente de 

pequenas decisões que a PTM poderia tomar comprometendo a sua autonomia. O curso de Serviço Social 

ampara o assistente social com instrumentos metodológicos que permitem uma intervenção direcionada a 

PTM e sua respectiva família, problematizando e refletindo junto para que haja bem-estar familiar e social. 
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A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA: EXERCÍCIOS DESINSUFLATIVOS 

ENIC201752710 

 

ADRIANA DE LIMA PEDROSA DOS SANTOS, ADRIANA ALVES SILVA OLIVEIRA, JESSICA RENATA DE PAULA 

VIANA 

Orientador(a): MARIA IZABEL ROMÃO LOPES 

 

Introdução: 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é uma doença que tem como característica limitação do 

fluxo aéreo não reversível, é ligada à resposta inflamatória atípica dos pulmões a gases ou partículas 

nocivas. A intervenção fisioterapêutica deve ser precoce em pacientes com DPOC, para ajudar a diminuir os 

efeitos nocivos da obstrução brônquica, propiciando melhora da função pulmonar ao paciente e assim 

também da sua qualidade de vida. Os pacientes apresentam hiperinsuflação e limitação do fluxo aéreo, que 

ocasionam a diminuição da tolerância ao exercício, que assim, conduzem a limitação das atividades. 

Exercícios como freno labial, expiração lenta e profunda e expiração ativa, são exemplos de exercícios que 

promovem a desinsuflação. O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância da reabilitação pulmonar 

em pacientes com DPOC, com ênfase nos exercícios desinsuflativos. 

Metodologia: 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, através de plataformas de artigos científicos 

SCIELO, MEDLINE, PUBMED e revistas científicas, em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Palavras-

chave: DPOC; exercícios respiratórios; reabilitação pulmonar; hiperinsuflação. 

Como critérios de inclusão deste artigo foram utilizados artigos que abordassem doenças pulmonares 

obstrutivas e exercícios respiratórios desinsuflativos. Selecionados artigos dos anos entre 2009 e 2017. 

Como critérios de exclusão deste artigo foram descartados doenças pulmonares restritivas e exercícios de 

reexpansão pulmonar, sendo também excluídos artigos anteriores ao ano de 2009. 

Resultado: 

O levantamento bibliográfico consistiu de 10 artigos, destes apenas 3 foram utilizados, pois apresentam 

interface da fisioterapia na reabilitação pulmonar, com exercícios desinsuflativos em pacientes com DPOC. 

Através da fisioterapia a reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC, consegue estabelecer a otimização 

de outros sistemas, além do sistema pulmonar. A reabilitação pulmonar consegue proporcionar melhora da 

tolerância ao exercício, diminuir a dispneia e estabelecer melhora na qualidade de vida desses pacientes. 

Os exercícios desinsuflativos fazem parte do programa de reabilitação pulmonar, e é por meio deles que 

ocorre a melhora do trabalho da musculatura expiratória, o aumento do fluxo expiratório, a diminuição da 

hiperinsuflação pulmonar e consequentemente a diminuição da dispneia. 

Conclusão: 

Durante a revisão bibliográfica verificamos que a fisioterapia através da reabilitação pulmonar, proporciona 

aos pacientes com DPOC, benefícios quanto a ventilação pulmonar, diminuição dos sintomas, diminuição 

das buscas por serviços hospitalares, melhora a tolerância ao exercício, ou seja, estabelece qualidade de vida 

a estes pacientes.  Os pacientes com DPOC apresentam além da obstrução irreversível do fluxo aéreo, a 

hiperinsuflação e dispneia. Embora haja a escassez de estudos mais randomizados e controlados, verificou-

se através da revisão bibliográfica, que os exercícios desinsuflativos quando incluídos na reabilitação 

pulmonar, proporcionam aos pacientes melhor fluxo expiratório e assim diminuem a hiperinsuflação e a 

dispneia.   
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CONEXÕES URBANAS: REDEFINIÇÃO PARA OS VAZIOS DO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU 
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Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

O processo de urbanização das cidades, impulsionado pelo desenvolvimento socioeconômico juntamente 

com o crescimento populacional, criou novas formas organizacionais do território (SANTOS, 2009). O 

bairro Granjas Reunidas São Judas Tadeu, localizado na região sul da cidade de Taubaté, São Paulo, surge a 

partir dos anos 50, com uma iniciativa privada de lotear a área afastada da malha urbana central do 

município. Na época classificada como rural, atualmente fica compreendida entre o limite urbano vigente e 

área de expansão urbana. Visando elaborar um projeto de reestruturação, através de seus vazios existentes 

devido à segregação do espaço com o urbano central da cidade, iniciou-se uma pesquisa tendo como 

finalidade de ofertar uma melhor qualidade aos seus moradores e de infraestrutura para expansão da cidade. 

Metodologia: 

Utilizou-se como metodologia inicial a leitura de livros, artigos científicos, dissertações, leis federais, 

estaduais e municipais. Para compor o embasamento teórico da pesquisa, realizou-se um levantamento de 

dados censitários da área e o contato com seus moradores, que por meio de sua associação, forneceram 

informações históricas e estudos do Plano de Desenvolvimento do Bairro São Judas Tadeu, elaborado pela 

comunidade residente junto com uma gestora que auxilia no intermédio com a prefeitura do município. 

Voltado para a parte de produção projetual, foram utilizados como métodos a leitura e análise da área e de 

seu entorno através da pesquisa de campo (visita técnica ao local), gerando mapeamentos fotográficos, 

topográfico e de caracterização das vias. 

Resultado: 

Como resultado de pesquisa foram gerados mapas de estudos e um fluxograma de diretrizes baseando-se nas 

informações fornecidas pelos moradores. Tendo-se como intenção projetual, a partir dos apontamentos 

feitos, de trabalhar os vazios urbanos presentes na área, tanto quanto lotes ainda disponíveis como também 

os possíveis espaços residuais encontrados. 

Conclusão: 

Com a ideia de pensar a coletividade e de trazer conexões como facilitador para o usuário, a proposta 

projetual traz a intenção de oferecer a melhor qualidade de um espaço, levando em conta medidas 

urbanísticas para condicionar a ocupação do vazio e preencher a falta de necessidade de estrutura local, 

prevendo mudanças para a futura ocupação e expansão do município. 
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Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

As hélices são itens extremamente importantes para as aeronaves do Aerodesign por fazerem parte do grupo 

Moto Propulsor (motor e hélice) [1], cujo o propósito é gerar a força propulsiva e a potência necessária para 

a aeronave conseguir se deslocar e vencer o arrasto gerado por ela própria [2]. No mercado atual é possível 

encontrar uma enorme variedade de modelos, com diversos tamanhos e marcas que precisam ser analisadas 

e testadas para atender a missão requerida à aeronave. Com base em relatórios e testes aplicados é possível 

verificar a grande utilização da hélice 13x6, na qual o primeiro valor se refere ao diâmetro e o segundo ao 

passo, ambos em polegadas [3,4], em conjunto com o motor O.S. 0.61fx. Visando o melhor desempenho, 

este trabalho tem por objetivo a comparação experimental de três hélices 13x6 de diferentes marcas. As 

marcas em questão foram: APC, MASTER AIRSCREW e TOP FLITE. 

Metodologia: 

A análise foi construída a partir de testes em uma bancada de tração para que fosse possível coletar os dados 

de desempenho, como a força propulsiva em função da rotação, na condição estática do conjunto motor e 

hélice. Com um modelo de motor fixo, as informações das três hélices capazes de serem retiradas foram a 

tração [N] coletada através de uma balança digital e a rotação [RPM] obtida através de um tacômetro. Para 

uma aferição válida e com base fundamentada foram realizados três ensaios para cada uma das três hélices, 

com condições similares de operação. Os ensaios foram realizados na bancada de testes do laboratório de 

Aerodesign da Universidade de Taubaté, no qual foram coletados os valores de Tração na aceleração e 

desaceleração do motor. Por fim, foi realizado um comparativo do desempenho das três hélices em estudo. 

Resultado: 

Os resultados obtidos nos ensaios mostraram valores de rotação máxima semelhantes para as marcas APC e 

TOP FLITE, atingindo 11000 RPM, já a marca MASTER AIRSCREW ficou um pouco abaixo, registrando 

1000 RPM a menos que suas concorrentes. Em relação a máxima tração os números registrados foram bem 

diversificados para os três modelos. A marca APC foi a que apresentou a maior tração gerando 38,73N, 

abaixo apareceu a TOP FLITE com 35,64N e por último a marca MASTER AIRSCREW fornecendo 

35,15N. Porém considerando a derivada de trações pode-se perceber que o tipo MASTER AIRSCREW foi a 

que menos decaía variando a rotação, assim conseguia manter em menores rotações uma tração superior as 

demais. 

Conclusão: 

Podemos concluir a partir dos resultados encontrados que a marca APC atenderá da melhor maneira nosso 

projeto, no qual se resume em carregar uma maior carga e depende da maior tração disponível. Como no 

Aerodesign se trabalha a maior parte da missão de voo com motor total, a menor derivada de tração não 

entra nos requisitos necessários, mantendo assim o modelo APC como ideal para nosso propósito. 
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Introdução: 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) compreendem os determinantes vinculados à comportamentos 

individuais e condições de vida e trabalho, bem como os relacionados com a macroestrutura econômica, 

social e cultural. São produtos da ação humana, podendo ser transformados pela ação humana. Saúde deve 

ser entendida como direito social, interligado a outros como educação, lazer e segurança. Se as Políticas 

Públicas de Saúde (PPS) não estiverem em conjunto essas outras, a saúde jamais será um objetivo 

conquistado. Dessa forma, as PPS não devem estar restritas a um conceito limitado de saúde, dicotomizada 

entre ações de cunho coletivo e individual, entre a prevenção e cura. Antes, é preciso entendê-la de forma 

abrangente, não reduzida apenas à esfera. O presente estudo objetiva descrever a importância dos DSS para 

os indivíduos e comunidades. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em documentos do Ministério 

da Saúde (MS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), publicados no período de 2007 a 2017, em português, que estivessem gratuitamente 

disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os descritores: “Determinantes sociais da saúde e 

Políticas públicas”. A busca foi realizada no mês de agosto de 2017. No total foram encontradas 34 

publicações, dos quais forma utilizados apenas 21 manuscritos, devido à repetição dos mesmos. Após a 

pesquisa, foram selecionados apenas os estudos que tinham como principal tema “A saúde e seus 

determinantes sociais” e a partir deles, foram colhidos informações sobre o que são determinantes sociais 

em saúde, como eles influenciam na ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de riscos na 

população, e a partir dessas definições, compreender como elaborar e executar as políticas de saúde pública 

efetivas, a fim de intervir, de forma eficaz, no processo saúde-doença e garantir o acesso à saúde a todos, 

como previsto na Constituição brasileira. 

Resultado: 

A relação dos determinantes sociais com a saúde envolve várias esferas, como as características individuais, 

os macrodeterminantes, estilos de vida, redes sociais e comunitárias dos indivíduos, além de fatores 

relacionados às condições de trabalho. As políticas públicas devem ser destinadas a toda população e 

permitir o acesso à alimentação saudável, práticas desportivas e minimização da pobreza por meio do acesso 

à educação, saúde, alimentação, moradia e proteção integral às crianças e adolescentes. A intervenção no 

sistema de saúde deve buscar reduzir as diferenças ocasionadas pela doença incluindo a melhoria da 

qualidade dos serviços a toda população, apoio à portadores de necessidades especiais, acesso a cuidados de 

reabilitação e mecanismos de financiamento equitativos que impeçam o empobrecimento adicional causado 

pela doença. 

Conclusão: 

O setor saúde deve se somar aos demais setores da sociedade no combate às iniquidades. Todas as políticas 

que assegurem a redução das desigualdades sociais e que proporcionem melhores condições de mobilidade, 

trabalho e lazer são importantes neste processo, além da própria conscientização do indivíduo sobre sua 

participação pessoal no processo de produção da saúde e da qualidade de vida. É preciso que as políticas 

públicas sejam de caráter transversal buscando fortalecer a coesão e ampliar o “capital social” das 

comunidades vulneráveis, promovendo a participação social e a implementação de políticas e programas 

eficazes. 
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O IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA NA GESTÃO FINANCEIRA DAS MPES 

ENIC201753124 

 

ISABELA COSTA GÖPFERT, JESSICA GOMES SANTOS 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

O mercado atual tem enfrentado várias crises econômicas impactando por vezes o planejamento das 

empresas, e o que era previsto, tem de ser revisto. Além da alta competitividade do mercado, que exige que 

as empresas tenham uma maior flexibilidade para se adequarem às adversidades. 

O administrador de uma empresa precisa estar ciente que pode haver alguns pontos críticos, e um deles é o 

setor de finanças, caso não tenha um capital disponível em curto ou longo prazo, não há como atingir seus 

objetivos. A empresa precisa de um planejamento financeiro e orçamentário, que torne possível a 

antecipação da visualização dos seus resultados. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi uma revisão da literatura, com pesquisa em bibliografias existentes sobre crise 

econômica; dados estatísticos do SEBRAE-SP e IBGE sobre dinâmica, comportamento e necessidades das 

MPES, e também informações atualizadas em artigos online sobre a questão, adicionada a uma pesquisa de 

campo em que foi aplicado um questionário nas micro e pequenas de Caçapava, com foco nos gestores que 

foram questionados sobre seu planejamento financeiro. 

Resultado: 

Os estudos efetuados apontam como resultados preliminares que as empresas do setor de comércio são 

diretamente afetadas pela crise econômica e seus gestores devem estruturar um planejamento financeiro 

para que seu empreendimento tenha resultados positivos e não vá a falência. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o planejamento financeiro deve ser feito de forma efetiva, controlando fluxo de caixa, 

investimentos, despesas e previsões, adequando-se ao cenário atual. 
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DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE: A DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES 

ENIC201753205 

 

MATHEUS WILLIAM SANTOS REGO BETTIN, FERNANDA CAPELETI DE MATOS CASTRO 

Orientador(a): ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA AUGUSTINHO 

 

Introdução: 

A discriminação no mercado de trabalho não perdoa, somente a mulher aristocrata é capaz de isentar. O 

objetivo do presente artigo é explanar a segregação salarial entre gêneros, mesmo com a existência do art. 

5º, I CF/88, um problema que se assemelha a um iceberg, a ponta emersa representa apenas o desequilíbrio 

na remuneração, contudo existe uma grande parte submersa, suficientemente capaz de frear o avanço. 

Metodologia: 

A metodologia aplicada para conduzir este estudo privilegia uma abordagem interpretativa com base nas 

pesquisas bibliográficas de materiais já publicados, constituídos de doutrinas e artigos de periódicos, por 

serem meios oficiais para vinculação de conhecimento científico, complementados com dados virtuais, além 

de dispositivos legais. De modo a apresentar um panorama das desigualdades salariais entre homem e 

mulher representada por uma oscilação nas taxas médias pagas. 

Resultado: 

A Constituição de 1988 adota o princípio da igualdade de direitos, com essência no pensamento crítico de 

Aristóteles: “devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua 

desigualdade”, ou seja, utilizando-se do discrimen sexo quando a finalidade for sanar os desníveis. No 

entanto de acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe entre 

1990 e 2014 a diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu 12,1%. As mulheres recebem 83,9 

unidades monetárias (no Brasil adota-se o Real: R$) de cada 100 unidades monetárias recebidas pelos 

homens. Este comportamento desfavorável às atividades femininas é inerente à história da sociedade, 

presente assim, no mercado de trabalho (na figura do empregador), na consciência social, e em escala menor 

no âmbito familiar que estimula os atributos de homens e mulheres de maneira distinta aos traços da 

socialização. 

Conclusão: 

A implicação deste estudo é externalizar a realidade mascarada da desigualdade entre os gêneros. Segundo a 

ONU essa igualdade pode ser alcançada até 2030; conforme diz a CEPAL somente um novo pacto social 

garantirá igualdade no âmbito do trabalho. Conclui-se que alcançar a homogeneidade não se dará mediante 

imposição da lei, mas com a intensificação da participação social na atividade econômica. 
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O PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA INFORMATIZAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA 

ENIC201753300 

 

ALICE ROSANE DE SALES, ANA CAROLINE DA COSTA 

Orientador(a): CRISTIANE GIFFONI BRAGA 

 

Introdução: 

A crescente evolução tecnológica e sua aplicação para apoiar os serviços de saúde, evidenciam a utilização 

dos sistemas computacionais como ferramenta inovadora nos registro de dados sistematizados, para 

operacionalizar o processo de enfermagem¹. 

Metodologia: 

Revisão integrativa desenvolvida em cinco etapas: formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos 

dados, interpretação dos dados e apresentação dos resultados²,³. A formulação do problema compreendeu a 

seguinte questão norteadora: quão significativo é a ferramenta de informática para operacionalizar o 

processo de enfermagem? A busca da literatura foi realizada no idioma português, abrangendo artigos 

publicados nos últimos dez anos (2007 a 2017), no período de fevereiro a março de 2017. Foram incluídos 

na revisão artigos, de acesso gratuito, independente do Qualis, que respondessem à questão norteadora, 

apresentados na íntegra e que contemplassem os descritores “Processos de Enfermagem” e “Informática na 

Enfermagem”, utilizando-se o operador booleano and. Como critérios de exclusão: artigos em outro idioma, 

com apenas resumos, acesso não gratuito e que não respondessem a questão norteadora; produzidos 

anteriormente a 2007 e teses ou dissertações. Selecionou-se as bases das ciências da saúde em geral e de 

enfermagem a saber: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Elaborou-se um 

instrumento com seguintes itens: título da pesquisa, periódico, ano de publicação, tipo de artigo, autores, 

objetivos, delineamento, descritores ou palavras chave, achados da pesquisa. As etapas de extração e analise 

dos resultados dos estudos primários foram realizadas de forma independente pelos revisores, e após 

chegou-se a um consenso dos achados.  Para análise dos dados foi utilizado um quadro sinóptico utilizando 

o programa Excel 2010 contendo variáveis que respondessem à questão norteadora do estudo e os resultados 

tabulados e expostos descritivamente. 

Resultado: 

19 artigos compuseram a amostra final, considerando-se critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Em 

relação a abordagem metodológica e método de investigação escolhidos, observou-se a predominância de 

estudos de natureza quantitativa, metodológica. O período de publicação prevalente no estudo foi entre o 

ano de 2012 a 2013, correspondendo 26,3% dos artigos. Evidenciou-se que a ferramenta informática 

potencializa e propõe melhorias na implementação do processo de enfermagem, agilizando e resgatando 

dados do paciente, sendo um estimulo para aquisição de habilidades técnicas e tecnológicas, a estruturação 

lógica dos dados, e a acurácia diagnóstica, além do julgamento clinico e apoio nas tomadas de decisão de 

cuidado, contribuindo para o monitoramento das ações de enfermagem na segurança do paciente. Por meio 

dessa modalidade de aprendizagem, a informatização no processo de enfermagem constitui-se uma base 

estruturada de conhecimento, porém alguns autores apontam a necessidade de maturação em sua 

usabilidade. 

Conclusão: 

As evidencias cientificas quanto informatização no processo de enfermagem na realidade brasileira revelam 

essa ferramenta computacional como estimulo a acurácia diagnostica e tomada de decisão no cuidado 

contribuindo para o monitoramento das ações de enfermagem e otimização dos processos gerenciais. 
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HIDROTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE IDOSOS PORTADORES DE OSTEOARTOSE DE JOELHO 

ENIC201753382 

 

SUELLEN CARDOSO TEIXEIRA 

Orientador(a): MARIA IZABEL ROMÃO LOPES 

 

Introdução: 

O joelho é a articulação mais complexa e de maior sustentação do corpo. Podendo ser acometido pela 

doença degenerativa, denominada osteoartrose, caracterizada pela degeneração da cartilagem . Segundo 

vários estudos, foram constatados que o uso da hidroterapia é de extrema eficácia nestas situações, podendo 

até mesmo retardar alguns casos. Seus benefícios estão ligados aos princípios e temperatura da agua, o 

grande intuito deste tratamento é a realização de exercícios , sem impactos e com maior eficiência. O 

objetivo desta revisão bibliográfica é analisar os benefícios da hidroterapia. 

Metodologia: 

Para a elaboração desta revisão, foram utilizados vários artigos e livros, nas linguagens português, inglês e 

espanhol. Nas bases bibliográficas dos dados eletrônicos LILACS, SciELO, MEDLINE, Google 

Academico. Com as palavras chaves: hidroterapia, osteoartrose de joelho, idosos. Os artigos pesquisados 

para a realização do trabalho, foram de 2007 até 2016. 

Resultado: 

Foram encontrados 18 artigos bibliográficos, porem foi desconsiderado 2 deles por se tratarem somente de 

exercícios aeróbicos, 2 artigo por ser outra possibilidade de tratamento, 7 por não estar relacionado a 

hidroterapia, 3 por ser trabalho de pós graduação . Resultando em apenas a utilização de 3 artigos 

específicos. Efeitos da hidroterapia em pacientes idosos com osteoartrose de joelho.De acordo com o estudo 

foi constatado melhora significativa com o uso da hidroterapia, diminuição da dor e rigidez, aumento de 

flexibilidade e força muscular. Capacidade funcional de idosos com osteoartrite submetidos a fisioterapia 

aquática e terrestre. De acordo com os resultados obtidos. Constatou que a Fisioterapia Aquática é mais 

indicada para este tipo de tratamento. Com resultados significativos na Capacidade Funcional. Efeitos 

fisiológicos e evidencias cientificas da eficácia da fisioterapia aquática. Foi constatado melhora na 

flexibilidade articular, dor e aumento de força muscular. 

Conclusão: 

A conclusão da presente revisão , de acordo com as referências e artigos utilizados, foram constatados que 

realmente a hidroterapia tem grande benefício para a reabilitação da osteoartrose. Pois é capaz de unir a 

cinesioterapia, de maneira eficaz, segura e diferenciada dos tratamentos tradicionais 
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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: A INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NO DESEMPENHO DO 

COLABORADOR DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

ENIC201753482 

 

THAÍS CORRÊA MORAES, ELIZA FERNANDES 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Nos dias atuais, com o grande avanço da tecnologia e a busca intensa das empresas por alcance de metas e 

obtenção de lucros tem levado aos colaboradores grandes cobranças, acúmulo de serviços, falta de incentivo 

e abusos por parte dos gestores, os quais tem ocasionado grandes reflexos como desmotivação e doenças 

causadas por tais fatores. Por essa razão, essa monografia justifica-se pelo grande questionamento acerca 

dos fatores que influenciam os indivíduos a sentirem-se motivados. Diversas são as pesquisas realizadas 

constantemente por reconhecidos sociólogos e estudantes do assunto em busca do entendimento de tais 

questões. Com base nisso, este estudo visa levantar a relação entre a motivação dos funcionário com o seu 

desempenho no ambiente de trabalho, além de decifrar os diferentes estímulos que podem interferir neste 

processo. Buscando identificar também, a relação do comportamento organizacional com os resultados e 

incentivo dos colaboradores. 

Metodologia: 

Utilizando o método de revisão bibliográfica no qual foram feitas pesquisas sobre os fatores influenciadores 

da motivação e comportamento do indivíduo e que afetam o desempenho do colaborador, buscando analisar 

principalmente as teorias que explicam tais ações, as consequências da motivação e a falta dela para o 

colaborador e os benefícios gerados para a organização quando se estabelece uma boa relação entre 

colaborador e gestor. 

Resultado: 

Através do desenvolvimento desde trabalho, observou-se diversos pontos onde a motivação do colaborador 

é deixada de lado para que os interesses do gestor sejam realizados, desprezando a satisfação das 

necessidades básicas do colaborador dentro da organização. Mesmo passando muitas horas do seu dia 

dentro das organizações realizando atividades cansativas, muitos colaboradores não têm um reconhecimento 

merecido, gerando a desmotivação e consequentemente o começo de uma transmissão de desgosto através 

do seu comportamento dentro da empresa com atitudes como: faltas, stress, comportamento agressivo ou até 

mesmo adquirindo doenças decorrente do trabalho. Em contrapartida, a maioria dos gestores só tomam 

alguma iniciativa quando percebem que as atitudes dos colaboradores começam a interferir nos resultados 

da organização. Porém, ao invés de buscarem uma solução, alguns gestores acabam demitindo os 

funcionários sem ao menos saber quais fatores influenciaram o mesmo a agir de tal forma. 

Conclusão: 

A pesquisa elaborada concluiu a importância da motivação de um individuo dentro de seu ambiente de 

trabalho. A motivação é gerada através da realização das necessidades do colaborador dentro da 

organização. Essas necessidades são diversas, e abrange desde as necessidades fisiológicas até a auto 

realização, onde a organização deve manter seu colaborador satisfeito com seu ambiente de trabalho. A 

motivação deve ser um dos principais objetivos do gestor, pois garante uma satisfação e segurança do 

colaborador em seu ambiente de trabalho, gerando uma probabilidade maior de resultados satisfatórios e um 

crescimento profissional junto à organização. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE QUANTO A HIPERTENSÃO 

ENIC201753565 

 

BIANCA RODRIGUES SILVA, DEBORAH EVELIN DE MORAES GODOY, MABEL CRISTINA PETRUCELLI REIS, 

MICHELE DOS SANTOS CARVALHO, STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema de grande proporção no Brasil e um dos principais 

fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A conscientização quanto à hipertensão 

e seus riscos é importante não só para a população em geral, como também para os profissionais de saúde, 

que em geral, preocupam-se apenas em orientar e conscientizar a população, e acabam esquecendo de dar 

atenção à si mesmos e de auto cuidar-se. Os profissionais de saúde estão expostos a condições ambientais 

tumultuosas, são submetidos à extensas cargas horárias de serviço, vivenciam situações geradoras de 

estresse físico e mental, deixando de se preocupar com a própria saúde, o que aumenta os risco de 

desenvolverem Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

Metodologia: 

O objetivo desse trabalho é relatar a vivência de acadêmicas graduandas de Enfermagem da Universidade de 

Taubaté diante de uma ação para alertar profissionais de saúde de um hospital sobre os riscos da HAS e 

salientar a importância de praticar meios de prevenção da doença.  Trata-se de um estudo descritivo com 

informações baseadas nas impressões das estudantes ao realizar uma ação sobre o Dia Internacional da 

Enfermagem, em um hospital geral no município de Taubaté, voltada aos profissionais de saúde que 

trabalham no local, a ação foi realizada no 1° semestre de 2017. 

Resultado: 

Sabe-se que os profissionais de saúde sabem indicar as melhores maneiras para prevenção de doenças à 

saúde dos pacientes, mas muitas vezes esses mesmos profissionais escolhem não utilizar esses meios 

sugeridos, para com sua saúde. A ação contou com a aferição da pressão arterial dos profissionais 

participantes, orientação sobre os cuidados e riscos da HAS, e reforço sobre a importância de auto cuidar-se, 

realizados pelas acadêmicas. Mesmo tendo ciência que é necessário dar atenção a própria saúde, a maioria 

não se preocupava com esse fato, e não praticava nenhum meio de prevenção da Hipertensão, eles alegavam 

que por falta de tempo, correria e cansaço, não dava tempo de se preocupar, observou-se também, outros 

profissionais que não viam problema com a saúde, pois achavam que possuíam conhecimento suficiente 

para identificar qualquer situação de risco e doença, ignorando a importância do autocuidado. 

Conclusão: 

Diante dessa ação, pudemos ver que os profissionais daquele hospital sabiam a importância de auto cuidar-

se, porém, notou-se a falta de cuidado que muitos profissionais de saúde possuem com a própria saúde, eles 

preocupam-se mais em cuidar da saúde do próximo e orienta-los quanto ao risco de doenças, do que consigo 

mesmo. Essa experiência fez com que refletíssemos sobre a necessidade de após a formação não repetirmos 

o mesmo erro desses profissionais de negligenciar o cuidado com a própria saúde, a ação permitiu relacionar 

o conhecimento teórico com a vivência prática. 
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DIFICULDADES PROFISSIONAIS NA GESTÃO DA EMPRESA FAMILIAR 

ENIC201753693 

 

NATÁLIA SANTOS ROLLA, GABRIELA TAVARES POMBO 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

Nos dias atuais o impacto das empresas familiares tem uma grande importância no cenário da economia 

brasileira, pois o mercado nacional é composto por muitas dessas empresas. Entretanto muitas delas 

encerram suas atividades com a morte de seu fundador, enquanto outras duram no máximo até a sua 3ª 

geração, tais resultados são fruto da má administração, na qual muitas recebem interferência de sujeitos 

pertencentes á família, mas que não estão diretamente na administração delas. Há uma mistura do ambiente 

pessoal e profissional, não estabelecendo uma cultura organizacional definida e com disciplina para o 

andamento dos seus negócios, fatores como estes impedem essas empresas de obterem o sucesso. Um 

levantamento indicando as dificuldades e soluções cabíveis em cada situação pode contribuir para o 

crescimento dessas futuras empresas. 

Metodologia: 

O objetivo desta pesquisa é destacar a importância de uma administração consciente e profissional nas 

empresas familiares, identificando as principais dificuldades que as mesmas enfrentam no dia-a-dia, do 

mesmo modo, analisar quais os melhores instrumentos administrativos aplicáveis a tais tipos de empresa, 

assim como desvendar o que é necessário para que os administradores das empresas familiares adquiriram 

consciência da importância de um plano de sucessão empresarial. A presente pesquisa se utiliza dos 

métodos, Pesquisa Bibliográfica e Documental; Pesquisa Descritiva e Pesquisa Participativa em dois 

estudos de caso, na qual o primeiro diz respeito a uma empresa voltada para área tecnológica em Gestão 

Pública e a segunda refere-se a uma empresa comercial no ramo da beleza. 

Resultado: 

Os resultados preliminares apontam que por meio das ferramentas de gestão empresariais é possível 

prolongar o ciclo de vida das empresas familiares, solucionar problemas decorrentes em tal tipo de empresa, 

assim como torná-las mais profissionais em todos os âmbitos 

Conclusão: 

Espera-se concluir que apesar de atuarem em diferentes ramos, muitas empresas familiares têm o mesmo 

problema para gerenciar a organização. Tais problemas podem ser solucionados ou minimizados com 

ferramentas da administração se adequadamente aplicadas, fazendo assim a empresa crescer e tornar-se 

profissional. 
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EXPERIÊNCIA DO PAPEL DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO ESCOLAR 

ENIC201753864 

 

THAIS PIRES QUINTANILHA LARA 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

O estágio curricular possibilita maior aprofundamento teórico-prático na formação profissional, por permitir 

o exercício reflexivo compartilhado. Ao futuro psicólogo a experiência do estágio em uma instituição 

escolar proporciona compreender papel do psicólogo escolar, que tem como função principal ser um agente 

de mudança e promover o bem-estar biopsicossocial dos que fazem a escola. O tema Habilidades Sociais foi 

escolhido pela relevância no contexto interacional escolar. Del Prette (2001) afirma que um comportamento 

social é classificado como habilidade social quando pode melhorar uma interação e que problemas de 

aprendizagem podem ser decorrentes de falhas nas inter-relações. Assim o objetivo deste trabalho foi refletir 

sobre as experiências da estagiária, ao implantar uma atividade grupal, de intervenção sobre as habilidades 

sociais junto a alunos do ensino médio, que promovesse desenvolvimento de comportamentos sociais como 

comunicação e assertividade e suas reflexões sobre essa intervenção. 

Metodologia: 

Foi aplicada a observação reflexiva nos textos de descrição de uma experiência de estágio no campo escolar 

de uma aluna de um curso de Psicologia. A atividade descrita foi realizada com alunos do ensino médio de 

uma escola pública de Taubaté, São Paulo. Buscou-se nos relatos indícios indicadores da apropriação do 

conceito de Habilidades Sociais, da Psicologia Escolar e os impactos de intervenção sobre os alunos e sobre 

a estagiária. A descrição foi analisada por categorias como aproximação com a instituição (descrição de 

diagnóstico e planejamento com observação e de entrevista aberta), definição de tema de intervenção 

(habilidades sociais, tendo como alvo a alteração, redução ou prevenção de problemas comportamentais por 

meio da atuação do psicólogo na escola), intervenção propriamente (dinâmicas em grupos e escuta ativa, 

com foco nas seis categorias das habilidades sociais: empatia, assertividade, civilidade, enfrentamento, 

expressão de sentimento positivo e de trabalho). 

Resultado: 

Os relatos apontam para a satisfação da estagiária ao verificar o cumprimento dos objetivos relativos a 

apropriação dos conceitos de habilidades sociais identificado no surgimento de novos repertórios dos 

alunos. Descreve o empobrecimento de vocabulário de expressão de sentimentos manifestado nas 

dificuldades dos alunos em verbalizar o vivido. A equipe da escola é apresentada como sensível ao trabalho 

que de voz aos alunos, mesmo que se sinta com dificuldades em fazê-lo. Ao mesmo tempo, verifica-se nos 

relatos a apropriação dos conceitos pela estagiária e a descrição de postura profissional mais proativa, ao 

propor o espaço de escuta ativa por avaliar a ausência de condições de diálogo entre alunos e entre eles e a 

escola, reconhecendo assim que papel do psicólogo na escola não é trazer respostas prontas, mas 

compartilhar a construção de soluções viáveis para aqueles a quem dirige seu trabalho. 

Conclusão: 

No estágio, a integração do necessário aprofundamento teórico conjugado ao exercício prático na formação 

do Psicólogo permitiu verificar as transformações do comportamento do estagiário, que passou a assumir a 

postura profissional de agente de mudanças, isto é, atuar pautando-se na promoção e prevenção da saúde, 

proporcionando um espaço para reflexão e reconhecimento de si e do outro a partir da atuação conjugada 

com todo o contexto escolar. Nesse sentido, esse foi um trabalho relevante para ampliar o olhar diante a 

psicologia escolar e contribuir para a construção do saber psicológico de futuros profissionais no contexto 

da formação. 
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COMPOSTEIRA COM USO DOS RESÍDUOS DE ALIMENTOS DO REFEITÓRIO DA ESCOLA 

ENIC201753927 

 

BENEDITO PEIXOTO, STHEPHANY GUERRA DE MOURA, GUILHERME FERREIRA DE CASTILHO 

Orientador(a): LILIANE DUQUE SENE CARELLI BARRETO 

 

Introdução: 

A compostagem foi o método que utilizamos para reaproveitar os resíduos de alimentos  como cascas de 

frutas, de ovos e de legumes que iriam para o lixo da escola, para a produção de adubo para as plantas da 

escola. 

Metodologia: 

Confeccionamos as composteiras de tonéis de 100L  perfurados e de uma caixa com tela. Utilizamos  para 

reaproveitar os resíduos de alimentos  como cascas de frutas, de ovos e de legumes que iriam para o lixo da 

escola, para a produção de adubo para as plantas da escola. 

Resultado: 

Com as composteiras, foi criado um sistema de coleta dos resíduos orgânicos (cascas de alimentos) em 

vários ambientes da escola, como no refeitório e na sala dos professores, criando uma nova mentalidade de 

sustentabilidade e de reaproveitamento do lixo escolar. 

Conclusão: 

Sustentabilidade, manejo e gestão dos recursos biológicos. Isto foi o que a compostagem permitiu criar no 

ambiente escolar. Junto com a criação do sistema de coleta dos resíduos orgânicos (cascas de alimentos) em 

vários ambientes da escola, como no refeitório e na sala dos professores, criando uma nova mentalidade de 

sustentabilidade e de reaproveitamento do lixo escolar. 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA 

PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ENIC201754004 

 

ANA MARIA PIRES 

Orientador(a): MÔNICA MARIA NUNES DA TRINDADE SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Este projeto teve como objeto de estudo compreender o que levam os pais a não participar da vida no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em uma organização social sem fins econômicos. A 

pesquisa apresentou conhecimento para o Serviço Social, pois o intelectual orgânico participa das 

articulações entre organização e as famílias uma vez que sua intervenção deve ocorrer pelos interesses da 

criança, adolescente e da própria família para que permitam o acesso aos serviços e a seus direitos. É 

também relevante para o mundo acadêmico, pois com a realização desta investigação trouxe aos 

profissionais de outras áreas o acesso aos conhecimentos científicos da participação da família na vida dos 

filhos no SCFV em uma organização social sem fins econômicos. 

Metodologia: 

A pesquisa iniciou-se com a escolha dos pais de crianças/ adolescentes que partilharam suas experiências de 

forma espontânea com o Serviço Social. A pesquisa envolveu abordagem qualitativa e como instrumento, a 

entrevista semiestruturada. Para análise dos dados partiu-se dos seguintes objetivos: conhecer a trajetória 

social e econômica da família das crianças e adolescentes, identificar as especificidades dos conflitos 

presentes no contexto da relação familiar e compreender o que pensa a família frente ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A análise dos dados foi obtida a partir das seguintes categorias: 

Família, Participação e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O estudo foi realizado na 

instituição Casa Criança do município de Caçapava. Envolveram como público três (03) famílias 

monoparentais podendo ser chefiadas por mãe ou pai. São famílias expostas ao convívio das drogas, 

prostituição, violência doméstica, abuso e exploração sexual, pobreza, que residem no bairro Pinús do 

Iraguassu situado no município de Caçapava. 

Resultado: 

A participação desperta no participante uma hegemonia que provoca modificações em si, ou seja, uma 

construção/reconstrução sobre seu modo de pensar e agir. A pesquisa trouxe como dados parciais que a 

família tem uma participação ativa na construção da vida do filho (a), pois alguns entrevistados, após 

perceber que o temperamento de filho era semelhante ao seu passou a sentar para conversar com ele, 

verificar as tarefas escolares, perguntar como foi o seu dia. O pai percebeu mudanças no comportamento do 

filho (a). Por outro lado, alguns pais ao passar a responsabilidade do acompanhamento escolar para outros 

filhos mais velhos, a sua participação na vida do filho se tornou passiva. A falta de trabalho da família 

interfere na participação das reuniões, ou seja, quando aparece um “bico” priorizam o trabalho para 

sustentar a família. 

Conclusão: 

A participação das famílias no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos fortalece suas relações 

com os filhos. O serviço propicia orientação na educação do filho, esclarece e encaminha para as políticas 

sociais do município, melhorando assim sua qualidade de vida. As famílias adquirindo informações sobre os 

seus direitos passam a usufruir mais dos serviços socioassistenciais. A conscientização sobre a participação 

nas reuniões é de suma importância para o desenvolvimento da criança e adolescente que consequentemente 

irá somar no fortalecimento de vínculos com os filhos. 
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ANÁLISE DE FALHA EM COMPONENTE AERONÁUTICO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

ENIC201754007 
 

DAIANY SILVA SOUTO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 
 

Introdução: 

Os componentes de aplicação aeronáutica passam por rigorosos processos de controle da qualidade e 

ensaios severos, até que os mesmos estejam prontos para atender às solicitações exigidas. Neste artigo, será 

analisada a causa da falha de uma engrenagem pertencente ao sistema de transmissão, que liga o rotor 

principal ao rotor de cauda, em um helicóptero, a qual havia sido trocada durante a manutenção da 

aeronave. Essa engrenagem falhou quando a aeronave realizava um voo pairado, a aproximadamente um 

metro e meio do solo. Com a falha, o piloto perdeu os comandos do rotor de cauda e veio ao solo num 

pouso brusco e desgovernado. A aeronave foi submetida a exames laboratoriais completos até que fosse 

possível detectar o motivo da falha, tendo sido tomadas as devidas ações com intuito de alertar sobre os 

riscos da manutenção indevida, afim de melhorar o processo de prevenção de acidentes para aviação em 

geral. 

Metodologia: 

Optou-se pelo método do estudo de caso para o desenvolvimento deste estudo, pois o método busca 

examinar e obter respostas para “como” e “porque” de situações complexas, onde permite-se investigar a 

evolução do caso atual, com base em fontes de dados recolhidas tanto do caso analisado em questão como 

do ambiente em que se encontra. Os investigadores devem exercer grande cuidado ao planeja e realizar 

estudos de casos para que não ultrapasse o tradicional criticismo do método. Yin (2003). 

Para se dar início ao estudo de caso foi necessária uma análise dos acontecimentos e pessoas envolvidas. A 

aeronave passou por análise completa até que fosse possível detectar a peça que falhou e casou o acidente, 

dando, assim, início ao estudo para se obter a causa da falha de tal peça submetendo-a a exames 

laboratoriais. 

A engrenagem em questão foi analisada macroscopicamente, com o emprego do estereoscópio Numak 

Modelo Ltz-3. Após a análise estereoscópica os componentes foram submetidos a exames metalográficos 

utilizando o método ASTM E3-80 Preparation of Metallographic Specimens. As amostras foram embutidas 

e submetidas ao processo de lixamento, no qual foram utilizadas as lixas de granulometria 180, 240, 400, 

600 mesh (abrasivos/pol2) na lixadeira a água da marca Struers modelo Knuth Rotor 2. Em seguida, para 

eliminar quaisquer riscos, as amostras passaram por um processo de polimento, primeiramente utilizando 

um abrasivo de diamante com granulometria 0,5 µm e em seguida sílica coloidal 0,05 µm, como abrasivo 

para acabamento. A politriz utilizada foi da marca Pantec, modelo Polipan-2. 

A fim de revelar a microestrutura das amostras, estas foram submetidas a ataque químico no qual foi 

utilizado o reagente Nital 3%, (97% etanol e 3% ácido nítrico), foi adotada a técnica de cinco segundos por 

imersão a fim de revelar sua microestrutura e finalizar a análise. 

Resultado: 

Após análise das duas engrenagens, pode-se verificar que a engrenagem fraturada apresenta material de 

qualidade inferior à engrenagem original. Foi possível identificar várias microtrincas (Figura 1) nas raízes 

dos dentes da engrenagem fraturada, devido ao processo de tensão residual de compressão induzida (shot 

peening) ter sido precariamente aplicado, gerando concentradores de tensão nessas regiões. Detectaram-se 

“marcas de praia” (Figura 2), na engrenagem fraturada, caracterizando-se fratura por fadiga. 

Comparando-se a engrenagem fraturada com uma peça original do mesmo sistema, percebeu-se que na 

fraturada faltavam a gravação de “número de peça” (Part Number) e número de série (Serial Number), 

características fundamentais para identificação de quaisquer componentes aeronáuticos originais. 

Utilizando-se da microscopia óptica, observou-se microestruturas diferentes para ambas as peças. A 

engrenagem com PN e SN apresentou microestrutura martensitica revenida enquanto que a engrenagem sem 

PN e SN apresentou microestrutura somente martensitica, não apresentando evidencias de revenimento, que 

seria um tratamento obrigatório. 
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Conclusão: 

Sendo fundamental para evitar a ocorrência e a recorrência de acidentes como este estudado, reforçando-se 

na Prevenção a obrigatoriedade de uma análise rigorosa dos fornecedores e das peças e componentes 

adquiridos, garantindo-se a procedência e inspeção de recebimento, onde se comprovam a presença de itens 

fundamentais como identificação da peça e componente e certificados de autenticidade. Seria importante um 

programa de busca e substituição de componentes “não originais” como este, que proporcionaria uma 

economia aproximada de US$ 20 milhões, considerando-se a frota global do modelo, em prevenção de 

custos e de perdas materiais, e de indenização de acidentes fatais. 
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SOLDA À FRIO – MATERIAIS E DISSIMILARES 

ENIC201754214 

 

JULIO CESAR PRADO RIBEIRO, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

Existe um grande número de processos de união por fusão que podem ser separados em subgrupos. Dentre 

estes, os processos de soldagem a arco voltaico são os de maior importância na atualidade. Devido a 

tendência de reação do material fundido com os gases da atmosfera, a maioria dos processos de soldagem 

por fusão utiliza algum meio de proteção para minimizar estas reações. Mais recentemente, testaram a 

corrente pulsada junto com o processo MIG/MAG, chamando-o “pulsed spray-arc”. Este tipo de soldagem 

vem sendo muito utilizado nas industrias, devido ao avanço nas fontes de energias empregadas, às altas 

taxas de deposição obtidas, versatilidade de posições, baixo custo comparado a outros tipos, além facilidade 

de treinamento do soldador. Hoje em dia, por meio de um método inovador chamado CMT- Cold Metal 

Transfer (Transferência de Metal Frio) é possível fazer a união de materiais dissimilares e de baixa 

espessura. 

Metodologia: 

A soldagem CMT baseia-se em um novo método de separação e destacamento da gota. Quando comparado 

ao processo GMAW convencional ou STANDARD Input, o calor é muito baixo daí o nome COLD. O 

movimento de adição do arame foi finalmente integrado ao processo de solda e controlado de forma precisa. 

Foi revolucionariamente modificado e agora se move alternadamente para a frente e para trás, de acordo 

com cada fase do arco elétrico. O comprimento do arco é muito preciso pois seu controle é feito por um 

servo motor ligado a um processador, não se tendo a tensão (V) “amarrada” ao parâmetro de comprimento 

de arco. A ajustagem de processo é toda digital, percebendo o curto circuito e ajudando com o recolhimento 

do arame, na liberação da gota, sendo esta a primeira diferença comparada à solda convencional. A segunda 

diferença é uma transferência entre o arame e o metal-base quase sem corrente. Na fusão, o próprio arco 

voltaico aporta temperatura por um curto espaço de tempo. O curto circuito é controlado e a corrente do 

curto circuito mantida baixa. Com isso, o resultado da solda é uma transferência de material sem respingos. 

A tecnologia da solda CMT permite não apenas brasagem e soldagem com menor aporte térmico, mas 

também um arco voltaico estável. No processo GMAW de solda convencional, a superfície da peça a ser 

soldada e a velocidade da soldagem podem influenciar a estabilidade do arco voltaico. No processo CMT, o 

ajuste e a detecção do arco voltaico ocorrem de forma mecânica, ou seja, o arco voltaico fica estável, 

independentemente do tipo da superfície da peça ou da velocidade que se quer soldar. 

Resultado: 

Como no processo CMT se trabalha com menos aporte térmico, surge, automaticamente, mais uma 

vantagem: baixa emissão de poluentes. Como demonstrado nos resultados de análise, a concentração de 

poluentes no processo CMT é significativamente menor que nos processos de solda MIG. Quase 90 % 

menos de resíduos de cobre e uma redução de até 63 % de zinco, se comparado com a tecnologia tradicional 

de solda em curto circuito. Uma solução limpa, que preserva a saúde do soldador. Em comparação com 

outros processos, o processo CMT apresenta uma solda mais limpa, pois os respingos de solda quase não 

existem. Como mostrado na Figura 1, a quantidade de respingos entre Arco Curto (Kurzlichtbogen), Pulsado 

(Puls) e CMT, medido em 1m (40”) de solda com gás M21 mistura Ar/Co2. 

Conclusão: 

Após várias análises e comparações, pode-se perceber que este processo apresenta uma grande vantagem 

sobre os demais processos, pois a possibilidade de fazer a união de aço e alumínio e soldar chapas com 

espessuras a partir de 0,3mm, faz com que seja um processo versátil, capaz de atender todas as áreas da 

indústria, como a automobilística, soldando os revestimentos dos automóveis, passando pelas indústrias 

aeronáutica, naval e até da construção civil. Importante reforçar o seu reduzido impacto sobre o meio 

ambiente, contribuindo para a sustentabilidade tão buscada pela indústria moderna. 
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A EFICÁCIA DO PRESS-RELEASE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ NOS 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO VALE DO PARAÍBA 

ENIC201754222 

 

LEONARDO NICOLINI BARBOSA, HELOISA FARIA DA COSTA, RAFAELA VIEIRA PINTO PEREIRA, LUCAS DA 

SILVA AZEVEDO 

Orientador(a): MARCELO TADEU DOS REIS PIMENTEL 

 

Introdução: 

A assessoria de imprensa é responsável em fazer a ponte entre uma instituição e os veículos de 

comunicação. Dentro da rotina de trabalho, o contato com os jornalistas é essencial, já que esse profissional 

sugere as pautas que irão compor o noticiário. 

Para isso, o assessor de imprensa deve descobrir a forma mais eficaz para que suas sugestões de pauta 

enviadas por meio de press-releases cheguem aos repórteres e possam compor o noticiário. 

O objetivo é checar se o press-release é eficaz como ferramenta de sugestão de pauta, verificar quais 

assuntos sobre a Universidade de Taubaté são de interesse dos repórteres e como as informações sobre a 

Instituição chegam até eles. 

O cruzamento dessas informações irá beneficiar diretamente o trabalho realizado pela Assessoria de 

Imprensa da Universidade de Taubaté, já que este setor tem contato diariamente com os repórteres e envia 

sugestões de pauta via press-release. 

Metodologia: 

O método de pesquisa utilizado será o quantitativo, uma vez que será aplicado um questionário com 

questões fechadas aos participantes. A escolha se deu pela necessidade em identificar a preferência de um 

grupo. 

Serão entrevistados jornalistas das cidades de Taubaté, São José dos Campos e Pindamonhangaba, que 

atuem em emissoras de TV, jornais impressos, rádio, portais de notícias e revistas. O critério de escolha dos 

veículos se deu pela presença dos mesmos na internet, ou seja, eles devem ter sites de acesso para o 

conteúdo publicado. 

O formulário de pesquisa será online e enviado para os participantes por e-mail. O termo de consentimento 

também será online, de forma que o entrevistado deverá concordar primeiro para que o formulário com as 

questões seja aberto para as respostas. Não será necessária a identificação do profissional. 

Resultado: 

Nossa pesquisa foi respondida por 24 jornalistas, sendo a sua maioria (75%) homens, com idade entre 26 e 

35 anos (58,3%), formados pela Universidade de Taubaté (58,3%), que atuam no mercado a cerca de 5 a 10 

anos (29,2%). Grande parte trabalha em portais online (37,5%) ou em televisão (29,2%). 20,8% consideram 

os releases sua principal fonte de informação, enquanto 79% os utilizam eventualmente. Os releases 

enviados pela Central de Comunicação da UNITAU (ACOM) são a principal fonte de informação sobre a 

Universidade (75%). 

Conclusão: 

De acordo com os dados coletados, os releases da Central de Comunicação da UNITAU (ACOM) são 

eficazes, pois representam uma importante fonte de informação para a elaboração de pautas. Entre os 

assuntos mais interessantes para os veículos estão: pesquisas e projetos acadêmicos e informações sobre 

processos seletivos. Os jornalistas preferem receber os releases pelo email de trabalho (79,2%), no início da 

semana (91,7%) logo pela manhã (75%), proposta já aplicada pela ACOM. Entretanto, alguns profissionais 

demonstraram interesse em receber informações por meio do aplicativo de mensagens instantâneas 

WhatsApp(12,5%). 
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INTERVENÇÕES PSICOTERÁPICAS NA ABORDAGEM HUMANISTA/EXISTENCIAL: ANÁLISE DE RELATÓRIO 

SOBRE UM CASO DO CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA DA UNITAU 

ENIC201754448 

 

LAURA PEREIRA TEODORO 

Orientador(a): ROSA MARIA FRUGOLI DA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e Processos 

Clínicos III, na modalidade de psicoterapia, com abordagem Humanista Existencial, no Centro de Psicologia 

Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). Dentre inúmeros serviços prestados pelo CEPA, a psicoterapia se 

inclui no estágio da Ênfase de Saúde e Processos Clínicos, o qual possibilita ao estagiário fortalecer o 

embasamento teórico, condutas éticas, a compreensão e intervenções adequadas às necessidades dos clientes. 

Como a Psicologia trabalha com fenômenos psicológicos expressados por meio da subjetividade formada por 

relações nos variados âmbitos do contexto histórico (BOCK, 2001), a questão colocada neste trabalho se refere a 

seguinte questão: a psicoterapia na abordagem humanista existencial considera que a subjetividade é produzida 

também num contexto de relações cotidianas? As intervenções possibilitam mudanças de atitudes e de 

comportamentos na pessoa atendida no referido estágio? 

Metodologia: 

Os dados obtidos são decorrentes de documento, relatório psicológico de um caso clínico de estágio, de uma 

mulher na faixa etária de quarenta anos, solteira, sem filhos, nível acadêmico de graduação completa, mas 

trabalhando como empregada doméstica e cuidadora de idoso, morando com pais, tendo como queixa 

insatisfação nas relações sociais, familiares, principalmente no trabalho. No relatório, identificamos e analisamos 

a ocorrência de 15 sessões de psicoterapia, os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos utilizados no 

atendimento que sustentaram a identificação e intervenção dos fenômenos psicológicos encontrados no caso. 

Nestes, para evidenciar a subjetividade da cliente foram utilizados pela estagiária: entrevistas, relato da história 

de vida; e como intervenções, a autenticidade, empatia, escuta ativa e aceitação positiva incondicional 

(ROGERS, 1992), discussões e reflexões sobre os conteúdos subjetivos apresentados pela cliente. 

Posteriormente, comparamos os registros de relatos das demandas iniciais da cliente ocorridas nas 03 primeiras 

sessões com os outros das 12 sessões e analisamos se houve ou não diferença de mudança de atitude e 

comportamentos quanto aos conteúdos indicados como insatisfatórios na vida da cliente. 

Resultado: 

A partir dos registros em relatório: a) foi possível manter a hipótese de que no processo psicoterapêutico a cliente 

tinha capacidade para reorganizar de forma construtiva seus conflitos e potencialidades ao alcançar a percepção 

consciente de suas atitudes;b) o material subjetivo da cliente pode se manifestar;c) a cliente teve suas atitudes 

compreendidas e aceitas, com espaço para discutir e analisar material subjetivo expressado nas sessões;d) o 

processo permitiu que a cliente passasse pelas fases da psicoterapia; e) as preocupações de futuro e insatisfações 

do presente deslocavam os afetos da cliente para um campo perceptivo desvinculado de seu cotidiano; e,f) 

durante sessões psicoterápicas a cliente começou a perceber a si mesma como sujeito de sua própria vida e agir 

sobre esta, mesmo diante de opressão familiar. Portanto, houve mudanças de comportamentos e atitudes, pois ao 

reorganizar suas percepções, pode atuar em seu cotidiano de maneira diferenciada do inicio das sessões. 

Conclusão: 

No processo psicoterápico ocorreram atitudes e procedimentos interventivos que permitiram a cliente expressar 

seus sentimentos, ouvir a si e refletir sobre suas atitudes e escolhas. Os registros mostraram que a cliente em 

psicoterapia apresentou novos comportamentos em seu cotidiano e se responsabilizava por seus atos. Nos 

fenômenos psicológicos, embora a subjetividade tenha sido explicitada por meio individual, revelaram contextos 

que desestimulam sua autonomia e emancipação social enquanto mulher. Portanto, a cliente reagiu ao campo 

fenomenológico se direcionando a metas mais objetivas de seu cotidiano, revelando que a abordagem utilizada 

considera o contexto coletivo em que as subjetividades são produzidas. 
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TINTA FOTOVOLTAICA - EVOLUÇÃO, ECONOMIA E PRESERVAÇÃO 

ENIC201754570 

 

GUSTAVO GEORGE NEME, HEBERT HENRIQUE MAFRA SANTOS, ÉRICK LIMA DOS SANTOS 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

O aumento do consumo e consequentemente uma demanda maior de energia, o uso de combustíveis fósseis  

(constitui a maior parcela de energia total do mundo) e uma atenção maior para com o meio ambiente são os 

fatores que levam ao desenvolvimento de energias renováveis. O sol, cujas radiações incidem sobre o 

planeta que habitamos é uma fonte predominante de ondas eletromagnéticas. Sendo a estrela mais próxima 

da Terra, constitui a principal fonte de energia do planeta e gera energia limpa e renovável, portanto 

apresenta muitas vantagens em termos de economia e preservação, se utilizada de forma consciente. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre tintas fotovoltaicas, que absorvem o calor do Sol e o 

converte em eletricidade. 

Metodologia: 

Este trabalho visa a aplicação de um novo tipo de coletor fotovoltaico no mercado com o intuito de facilitar 

a instalação desses sistemas, como também minimizar custos. O produto é uma faixa de plástico na qual é 

impressa uma espécie de tinta orgânica com capacidade de gerar energia por meio do efeito fotovoltaico, ou 

seja, pela incidência dos raios solares. Para ser compreensível a importância dessa tecnologia, pode se 

elencar que, ao contrario das células de silício, estas tiras orgânicas são produzidas com polímeros e 

plásticos leves flexíveis e transparentes, desta forma, a instalação torna-se muito mais versátil além de 

eficiente, pois não será mais necessária a aplicação de suportes para as placas nem a disponibilização de um 

espaço especifico para o sistema. Isso porque a tinta pode ser aplicada em qualquer parede que receba a luz 

solar. Esta tecnologia  é usada em países como o Japão e Alemanha, mas foi através do CSEM (Centre 

Suisse d’Electronique et Microtechnique) localizado em Minas Gerais que o processo de produção das fitas 

foi dominado. A tecnologia empregada no produto é a OPV (Organic Photovoltaic), material que combina 

polímeros orgânicos e plásticos num filme flexível. 

Resultado: 

O trabalho apontou que existe uma grande oportunidade de mercado para a tinta fotovoltaica, que tem 

capacidade de revolucionar a maneira de coletar energia elétrica proveniente do sol. As vantagens de sua 

utilização são a versatilidade do produto, a minimização dos custos em termos de energia elétrica,  para a 

população em geral, sua eficiência e finalmente a facilidade de transporte. 

Conclusão: 

Com a popularização da energia solar e frequente uso, a tinta será uma opção muito viável, visto que sua 

utilização pode substituir os sistemas atualmente utilizados. Interessante salientar sua aplicação e utilização 

em locais onde ainda não existe o fornecimento de energia elétrica. Nestes casos, este produto de fácil 

aplicabilidade,  facilitaria a iluminação de locais que até então estão restritos ao uso de energia solar, o que 

só é possível até determinado período do dia. 
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O SISTEMA PREVENTIVO DE DOM BOSCO E SUA APLICABILIDADE NO AMBIENTE EDUCATIVO NAS 

ESCOLAS 

ENIC201754923 

 

KARINA PRISCILA AVELAR DOS SANTOS, ANA LUIZA FARIA SANTOS 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

D. Bosco depara com uma realidade escolar na Itália do século XIX, marcada notadamente por um Sistema 

Repressivo, no qual as palavras e o semblante do superior devem constantemente ser severos e até 

ameaçadores, e ele próprio deve evitar toda a familiaridade com os dependentes. Em contraposição ele 

desenvolve um Sistema Preventivo, o qual consiste em tornar conhecidas as prescrições e as regras de uma 

instituição, e acompanhar os alunos, de modo que estejam sempre sob os olhares atentos do diretor ou dos 

assistentes. Estes, como pais carinhosos, falem, sirvam de guia em todas as circunstâncias, deem conselhos 

e corrijam com bondade. Desse modo, o propósito desse estudo é compreender como Dom Bosco utilizou 

esse método e como é a sua aplicabilidade no ambiente educativo nas escolas hoje. 

Metodologia: 

Esta pesquisa tem como referência a experiência dos autores com a proposta salesiana de educação e como 

suporte teórico textos do próprio Bosco e estudos atuais sobre o sistema preventivo, que se baseia em três 

pilares: Razão, Religião e Amorevolezza. De acordo com Dom Bosco o jovem, mesmo nas situações mais 

complexas, conta com uma corda sensível ao bem, e o educador tem a missão de descobrir essa corda e 

estimulá-la e tirar bom proveito. 

Resultado: 

Resultados preliminares apontam que uma escola onde se aplica o sistema preventivo facilita o 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente. O Sistema Preventivo propicia um clima de 

aproximação, capaz de vencer resistências, evitar desvios e quebrar barreiras que podem dificultar a 

integração dos alunos no ambiente educacional. 

Conclusão: 

Num mundo tão globalizado como hoje, o sistema preventivo proposto por Dom Bosco continua sendo uma 

referência na educação desta e das futuras gerações. Como educadores, cabe nos aprofundar o conhecimento 

sobre os tempos atuais, visualizando uma sociedade que está com suas estruturas sociais abaladas e 

demanda novas práticas a fim de garantir um futuro melhor para a juventude, formando o ser integral de 

cada um. 
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ABORDAGEM FISIOTERAPEUTICA EM IDOSOS: FORÇA MUSCULAR X QUEDAS 

ENIC201755099 

 

MAYARA NASCIMENTO DE MELLO, WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

Orientador(a): LUCIANA CRISTINA STEINLE CAMARGO 

 

Introdução: 

A queda em idosos vem se tornando cada vez mais frequente nos tempos atuais, acarretando diversas 

implicações, culminando muitas vezes no óbito. A queda é um evento de etiologia multifatorial, que pode 

envolver a interação entre os diversos fatores de risco, entre eles o grau de força muscular principalmente 

dos membros inferiores (MMII). Este fator é um componente importante para o controle postural e 

consequentemente, responsável por uma melhor qualidade de vida neste grupo, deste modo, o estudo tem 

como objetivo correlacionar a força muscular de MMII com a quedas em idosos em tratamento 

fisioterapêutico. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo de dados secundários com todos os prontuários dos idosos em atendimento 

fisioterapêutico no setor de gerontologia de uma clínica escola de Fisioterapia do município de Taubaté. 

Foram excluídos os prontuários que não haviam informações relevantes completas, ou que tinham apenas 

uma avaliação física. Foram colhidas informações da primeira avaliação do idoso (admissão no setor) e a 

última realizada no primeiro semestre de 2017. As variáveis consultadas para analise foram os valores de 

força muscular dos MMII, inventario de quedas, teste Timed Up & Go (TUGT) e os dados sócio 

demográficos. Foram realizadas uma análise descritiva e a correlação de Spearman para verificar a relação 

entre os instrumentos com significância de 0,05%, analise realizada no programa estatístico Stata versão 

13.0. 

Resultado: 

A amostra foi formada por 45 prontuários de idosos com média de idade de 74,8 anos (DP=7,3), a maioria 

era do sexo feminino (77,7%). Sendo que a média de tempo de fisioterapia foi de 36,3 sessões (DP=22,4). A 

média de quedas ocorridas inicialmente foi de 3,2 (DP=1,8) e na segunda avaliação de 1,7 (DP=0,6) 

(p=0,000). Quanto ao TUGT o tempo na primeira avaliação foi de 20,4 segundos (DP= 10,1) e na ultima 

18,5 segundos (DP=10,9) (p=0,04). Quanto a força predominou em MMII força grau três (66,6%) e após as 

sessões grau quatro (84,4%) (p=0,023). Houve uma correlação positiva entre o aumento da força muscular e 

com a menor quantidade de quedas relatadas (r=0,893; p=0,000). 

Conclusão: 

Diante dos resultados concluiu-se que para estes idosos o aumento da força muscular sugere menor risco de 

quedas, uma vez, que a força é um dos componentes do controle motor, Faz-se relevante ressaltar o fato que 

durante as sessões de fisioterapia os idosos realizaram além do fortalecimento, aspectos como treino de 

equilíbrio, estimulação do sistema vestibular , cognitivo e visual, não sendo somente a força a responsável 

isolada pela ausência e/ou diminuição de quedas. 
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SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL NA CULTURA DO ARROZ 

ENIC201755128 

 

NICHOLAS TABORDA NORDI, GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, PLÍNIO HONORATO MUELLA 

PEIXOTO, VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, JOAO LUIZ GADIOLI 

Orientador(a): JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O Brasil produz anualmente em torno de 12 Mt de arroz (Oryza sativa L.), o que lhe garante 

autossustentação desse alimento. Desse total, em torno de 70 % é cultivado em solo alagado, especialmente 

nos dois Estados do extremo sul (Azambuja et al., 2004). A deficiência de macronutrientes em plantas pode 

comprometer o desenvolvimento da fase vegetativa da planta, interferindo no ganho de biomassa, 

principalmente de folhas para a realização de fotossíntese, na resistência mecânica e conformidade de sua 

estrutura, ou mesmo na resistência a doenças. Existe relação entre o suprimento de nutrientes pelo solo e os 

seus teores na planta e que aumentos ou decréscimos nas concentrações dos nutrientes se relacionam com 

produções mais altas ou mais baixas, respectivamente (Evenhuis & Waard, 1980). Objetivo do experimento 

foi omitir nutrientes específicos para a cultura do arroz e Identificar os sintomas de deficiência nutricional 

das plantas.   

Metodologia: 

O experimento foi realizado no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté - SP, 

cultivou-se Oryza sativa L. em solução nutritiva, tendo como tratamentos a solução completa e as omissões 

individuais de N, P, K, Ca, Mg, S. Utilizaram-se vasos com capacidade de 5 litros, preenchidos com areia 

lavada. Os tratamentos foram dispostos delineamento inteiramente ao acaso com três repetições. 

Diariamente irrigaram-se os vasos com as suas respectivas soluções nutritivas. Nos tratamentos onde foram 

empregados N, P, K, Ca, Mg e S, foram fornecidos nas doses respectivas de 210, 31, 234, 200, 48 e 64 

mg/L, respectivamente. Foram plantadas 10 sementes em espaçamentos aleatórios dentro de cada vaso, após 

a emergência das plântulas, foram selecionadas as 5 mais vigorosas e desbastadas as outras. 

Circulou-se diariamente, quantidade suficiente para deixar a areia úmida, caso houvesse necessidade. As 

soluções foram substituídas quando apresentavam baixa quantidade. 

As plantas foram colhidas 60 dias após a semeadura. O material foi lavado com água deionizada e separado 

em parte aérea, raízes, e colocado para secar em estufa a 65°C por um período de 72 horas. Após a secagem 

o material foi pesado e moído para ser analisado em laboratório, para determinações dos teores dos 

nutrientes na matéria seca da parte aérea e das raízes. 

Fez-se o acompanhamento da manifestação dos sintomas visuais de deficiência durante 60 dias de 

crescimento após a semeadura, avaliou-se a produção de matéria seca (MS), número de perfilhos (NP). Para 

a análise estatística procedeu-se a análise de variância e comparou-se as médias com o teste Tukey (P?0,05). 

Resultado: 

Pode-se verificar que os tratamentos –N e –P foram os que mais limitaram o desenvolvimento das plantas e 

consequentemente a produção de MS. Onde foi omitido N, as plantas alocaram maior parte da produção de 

biomassa no sistema radicular. O tratamento –P apresentou clorose seguida de arroxeamento, necrose e 

curvamento marginal. O fósforo desempenha importante papel no desenvolvimento do sistema radicular e 

no perfilhamento da gramínea, sendo o N o principal constituinte das proteínas (WERNER 1971). Nos 

tratamentos -K foi observado sintomas a partir da terceira semana após a semeadura, apresentando necroses 

nas margens das laminas foliares e folhas mais estreitas. -MG resultou em maior quantidade de MS 

produzida e apresentando clorose nas folhas. -S houve reduções significativas na produção de MS e número 

de perfilhos quando comparado ao completo. -Ca apresentou a segunda maior produção de MS e o segundo 

maior número de perfilhos. 
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Conclusão: 

Conclui-se que a deficiência dos nutrientes comprometem o desenvolvimento das plantas. Nos tratamentos, 

podem-se notar características típicas da falta de nutrição logo na primeira semana. Todos os tratamentos 

sofreram algum tipo de dano na planta por falta de nutrientes, podendo variar na quantidade de matéria seca 

até necrose nos tecidos. Recomenda-se o uso de uma solução que tenha todos os elementos necessários para 

o crescimento sadio da planta acompanhado de cuidados no manejo da cultura. 
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MAPEAMENTO DO USO DA PALAVRA VULNERABILIDADE PELO JORNAL FOLHA DE S. PAULO 

ENIC201755230 

 

GABRIEL PINELLI FERRAZ, LUIZ GUILHERME SILVA, ABNER NUNES, GERALDO ANTUNES NETO 

Orientador(a): GABRIEL PINELLI FERRAZ 

 

Introdução: 

O objetivo dessa pesquisa foi mapear o jornal Folha de S. Paulo para compreender como a palavra 

vulnerabilidade foi empregada por suas publicações. O objetivo foi proposto por reconhecer a importância 

dos meios de comunicação de massa na produção simbólica na modernidade. 

Para John B. Thompson (2009), a comunicação de massa transformou os processos de troca simbólica da 

sociedade. As trocas deixaram de estar restritas às interações face-a-face, passando a ser mediada de 

maneira ampla pelos meios de comunicação de massa. Todo esse processo produziu a midiação da cultura 

moderna. 

O mapeamento do uso da palavra vulnerabilidade pela mídia impressa permitiu conhecer como ela tem sido 

utilizada pela sociedade. Sua utilização foi analisada a partir dos temas a ela associado e dos sentidos que 

lhe foram conferidos. 

Metodologia: 

O método adotado foi a pesquisa documental. Os dados foram coletados do site da Folha de S. Paulo, na 

seção acervo. Utilizou-se o campo de pesquisa para buscar a palavra vulnerabilidade. O site permite que a 

busca seja feita nos jornais: Folha da Manhã, Folha da Noite e Folha de S. Paulo. A busca se restringiu ao 

jornal Folha de S. Paulo. A pesquisa produziu um resultado de 3.679 citações do vocábulo. As citações 

ocorreram no período entre os anos de 1973 e 2015. Entretanto, o período de coleta de dados foi restringido 

aos meses de agosto, setembro, outro e novembro de 2015. Dentro do período delimitado foram encontradas 

31 citações ao termo. 

As 31 publicações que empregaram a palavra foram analisadas. A análise organizou e descreveu cada 

publicação a fim de contextualizar o uso do termo. O objetivo da análise foi identificar: o mês de 

publicação, o caderno do jornal, o gênero textual, o assunto, a parte do texto jornalístico onde o vocábulo foi 

empregado, a aparição da expressão entre aspas e o sentido conferido a palavra. 

Resultado: 

A análise mostrou que a palavra teve maior número de publicação nos cadernos Poder e Cotidiano. O 

caderno poder veicula textos que abordam a política, o Estado, as instituições e os movimentos sociais. O 

caderno Cotidiano veicula publicações que retratam o cotidiano das cidades a partir das áreas de segurança, 

educação e direito do consumidor. 

A palavra vulnerabilidade ao ser utilizada foi relacionada com maior frequência aos temas Segurança, 

Economia, Arte e Política Internacional. Os temas associados a palavra estão diretamente ligados aos 

cadernos que mais a mencionaram. A palavra foi empregada pela maior parte da amostra dentro do corpo do 

texto. 

Quase metade das publicações examinadas utilizaram a palavra vulnerabilidade para se referir a risco. O 

segundo sentido mais conferido a palavra foi fragilidade, seguido de fraqueza, carência e desamparo. 

Conclusão: 

Os resultados obtidos pela análise permitiram compreender o contexto no qual a palavra foi empregada. Tal 

conhecimento viabilizou um mapeamento do uso do vocábulo pelo jornal. A identificação das situações de 

uso possibilitou conhecer os diferentes sentidos que lhe foram atribuídos. Os resultados surpreenderam ao 

mostrar a diversidade de contexto que situavam o termo. 
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DIREITO DE GREVE NOS SERVIÇOS PÚBLICO E PRIVADO 

ENIC201755264 

 

AMAURI CANAVEZI TAINO JUNIOR, ALAN FARIAS ZANDONADI 

Orientador(a): ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA AUGUSTINHO 

 

Introdução: 

Com este trabalho visaremos demonstrar a função social da greve, a qual consiste em uma cessação coletiva 

e voluntária do trabalho realizada por trabalhadores com o propósito de obter benefícios, como aumento de 

salário, melhoria de condições de trabalho ou direitos trabalhistas, ou para evitar a perda de benefícios. Por 

extensão, pode referir-se à cessação coletiva e voluntária de quaisquer atividades, remuneradas ou não, para 

protestar contra algo. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento deste artigo foi realizado levantamento bibliográfico que permitiu o embasamento 

jurídico necessário para que fosse possível estruturar o texto acerca do tema em análise. Além da consulta 

de doutrinas, elencadas nas referências bibliográficas, também foram utilizadas a Constituição Federal de 

1988, a Lei de Greve (Lei nº. 7.783/1989) e a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 

Resultado: 

O instrumento de greve em nosso ordenamento jurídico passou por um processo de evolução, pois como 

vimos a greve já foi considerada um ato ilícito depois passou a ser um direito, hoje em dia faz parte do rol 

de garantias fundamentais, o que foi um grande avanço social. Observamos os seus efeitos que vão desde a 

suspensão do contrato de trabalho e do dever de remunerar o empregado, até a proibição do empregador de 

contratar empregados substitutos, a não ser em casos específicos definidos em Lei. 

Conclusão: 

Diante do exposto, podemos concluir que o direito de greve não é direito absoluto, não devendo atentar 

contra as liberdades individuais e sociais. E, a própria Constituição Federal apresenta limitações ao direito 

de greve, uma dessas limitações diz respeito ao que se entende por serviços ou atividades essenciais que são 

inadiáveis para a comunidade, esse qualificativo circunstancial é importante para que a realização do 

movimento paredista seja considerada constitucional e consequentemente legal. Há outra restrição, em que 

as condutas paredistas, por mais que sejam amplamente franqueadas, não significam permissão normativa 

para atos abusivos, violentos ou similares pelos grevistas. 
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O PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: SUAS FALHAS E CONSEQUÊNCIAS NA VIDA DAS JOVENS 

ENIC201755300 

 

VANESSA DE OLIVEIRA LOPES 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

O processo de desinstitucionalização vivenciado por adolescentes institucionalizadas merece atenção e 

cuidado dos profissionais que atuam na área bem como dos alunos de Serviço Social. O processo de 

desinstitucionalização corresponde à saída da criança ou adolescente da instituição de acolhimento a qual 

pertencia, seja pelo retorno a família de origem, seja pela colocação em família substitutiva, ou por atingir a 

maioridade. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar quais são as perspectivas de futuro, os medos e anseios 

das adolescentes acolhidas em determinado município do Vale do Paraíba que perpassam pelo processo de 

desinstitucionalização e como objetivos específicos: conhecer a percepção das adolescentes acerca da 

instituição de acolhimento; verificar quais são as políticas públicas que respaldam o processo de 

acolhimento institucional e de desinstitucionalização. Por fim, almeja-se compreender quais são os 

sentimentos das jovens sobre do processo de desinstitucionalização. 

Metodologia: 

Esta pesquisa se deu com a abordagem qualitativa, utilizando-se da metodologia da história oral: “A 

História Oral, como metodologia de pesquisa, se ocupa em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre 

determinada realidade” (CASSAB, 2003, p.1). Como instrumento de pesquisa utilizou-se a entrevista guiada 

por um roteiro. Foram entrevistadas duas adolescentes institucionalizadas próximas à maioridade e ainda 

uma jovem recém-desinstitucionalizada.  As narrativas foram analisadas pela técnica da triangulação, a qual 

permite ao pesquisador alinhar diferentes técnicas com o objetivo de interpretar o contexto no qual estas 

foram produzidas, articuladamente as perspectivas teóricas que estudam a temática. 

Resultado: 

O acolhimento institucional é uma medida protetiva estabelecida pelo ECA ao público entre 0 a 18 anos. 

Desta forma, a desinstitucionalização torna-se obrigatória com a maioridade. Às instituições de acolhimento 

cabem preparar a criança/adolescente para a desinstitucionalização, fomentando, durante o período de 

acolhimento sua autonomia, suas habilidades e potenciais, viabilizando o acesso à educação e 

profissionalização (ECA 1990, p. 33-34). Porém, quando esse caminho não é percorrido seja pela falta de 

políticas públicas direcionadas a tal público, seja pela deficiência de profissionais qualificados à execução 

dos serviços, a criança/adolescente sente-se despreparado (a) a prosseguir sua trajetória fora da instituição; 

realidade esta vivenciada com maior intensidade pelas jovens entrevistadas, visto que se aproximam da 

maioridade. Suas emoções e sentimentos refletem tamanha insegurança. A frágil relação com a comunidade 

e o preconceito vivenciados pelas adolescentes por encontrarem-se em situação de acolhimento, também são 

agravantes ao desenvolvimento social e emocional das adolescentes. 

Conclusão: 

Como conclusão preliminar, entende-se a importância desse processo se dar a partir de uma relação 

dialógica entre poder público, profissionais da instituição e as/os adolescentes, na perspectiva da preparação 

à vida fora da instituição, entendendo que esse processo é atravessado por medos e inseguranças, 

requerendo comprometimento por parte do poder público e dos profissionais e muito esforço e coragem por 

parte das/os adolescentes para enfrentar a nova situação. 
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REVITALIZAÇÃO FÁBRICA DE TAPETES SANTA HELENA ESPAÇO DE MÚSICA 

ENIC201755835 

 

MARIANNA MOREIRA SCIAMMARELLA 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

Este Trabalho tem como objetivo revitalizar uma antiga fábrica localizada no município de Jacareí, à 

transformando em um espaço cultural voltado a música, suprindo assim uma carência existente na área da 

cultura na cidade. 

Através deste projeto, prever-se uma melhora no desenvolvimento cultural da cidade, na área de lazer, tendo 

assim uma diminuição do desenvolvimento apoiado nos municípios vizinhos, fazendo o município se tornar 

cada vez menos uma cidade dormitório. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma nova função ao prédio da antiga fábrica de tapetes Santa 

Helena, a qual é tombada pelo CONDEPHAAT, propondo assim um espaço cultural voltado a música. 

Ao analisar cuidadosamente sobre a história da fábrica e sua importância para a cidade, a revitalização 

tornou-se o ponto de partida para outros objetivos estudados para o desenvolvimento do projeto. 

Com isso os objetivos propostos ao trabalho foram: 

Revitalização do prédio; 

Suprir a carência da área da cultura na cidade; 

Elaborar um plano, voltado a um espaço, focando o na música; 

Analise do fluxo de desenvolvimento, ligado a área de lazer; 

Inversão do conceito do cidadãos. 

Resultado: 

A proposta está voltada a dois partidos o arquitetônico e o urbanístico. Primeiramente, o arquitetônico, trata-

se do processo de Revitalizar a antiga fábrica Manufatura Santa Helena dando a ela uma função cultural. 

Em segundo temos as questões urbanísticas, que trata-se do incentivo de diminuição do processo de 

desenvolvimento urbano apoiado na cidade de São José dos Campos. 

Através deste projeto, está sendo proposto um espaço de lazer, voltando-se à música, tornando-se assim um 

espaço de aprendizado e acolhimento às pessoas. 

Além de tudo procura aumentar o interesse na requalificação dos prédios antigos de Jacareí, mostrando que 

o velho pode se tornar novo, a partir de um incentivo para fornecê-los numa nova atividade. Com esse 

projeto carrega-se uma visão de abranger muitas áreas decadentes no município, dando a elas maior valor e 

melhorando assim a vida das pessoas que nele habitam. 

Conclusão: 

Com base nos estudos feitos, será proposto transformar o local em um espaço de convivência privada e 

pública.  Dando às pessoas um local de acolhimento e conhecimento. Na parte interna do prédio foi 

proposto uma escola de música, tanto para crianças quanto para adultos, e na área externa uma praça de 

convívio múltiplo. 
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O USO DE TÉCNICAS NARRATIVAS NA REINSERÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE: 

ANÁLISE DE UMA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

ENIC201755947 

 

ERIKA DINIZ DE PAULA 

Orientador(a): ANDREZA MNMANFREDINI 

 

Introdução: 

Considerando a proposta do estágio básico II,  o principal objetivo foi elaborar uma avaliação em relação à 

dinâmica de interações e percepções entre os diversos segmentos que compõem o cotidiano institucional. 

Este trabalho consiste em desenvolver uma análise do estágio básico II realizado no 6 semestre do Curso de 

psicologia, da Universidade de Taubaté, a partir do relatório de estágio. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, que segundo Gil (1996) são elaboradas a partir de documentos. Foi 

analisado o relatório final de estágio supervisionado básico II, realizado por alunos da graduação da 

Psicologia da UNITAU. Este relatório é um documento de segunda mão, que segundo as ideias de Gil 

(1999), que de alguma forma já foram analisados por ser um relatório de estágio. O relatório conteve a 

experiência de estágio que se baseou em entrevistas e observações com funcionários que estavam sendo 

reinseridos nas atividades ocupacionais da empresa após terem sofrido algum tipo de problema de saúde 

advindo do trabalho. Esses funcionários ficaram afastados da empresa, por no mínimo 6 meses, para 

tratamento de saúde. 

Resultado: 

Foi possível constatar que, diante da experiência relatada no relatório, baseados nos recursos "árvore da 

vida" e "time da vida" trouxeram para a aluna uma nova perspectiva de pensamentos e possibilidades de 

novos entendimentos da realidade organizacional. A partir dos recursos utilizados da abordagem narrativa, 

os participantes das atividades realizadas no estágio sentiram-se estimulados a refletir sobre suas redes de 

apoio e de amizade e sobre o valor que elas têm para ajudá-los na superar dos problemas cotidianos, o que 

antes era negligenciada pelos funcionários e, a partir da construção de uma nova narrativa desses valores, o 

problema da reinserção deixou de ser dominante no discurso. Outro aprendizado dessa prática de estágio, foi 

que os recursos utilizados na entrevista possibilitaram novas narrativas, trazidas pelos próprios 

participantes, uma vez que estavam vivendo situações problemáticas, assim, entenderam que precisa partir 

deles próprios o desejo de mudança para construção de um mundo melhor. 

Conclusão: 

A partir dessa experiência da prática de estágio na graduação de Psicologia, consta que, diante do contexto 

organizacional dos funcionários reinseridos, os recursos da abordagem narrativa auxiliam na ampliação do 

olhar esperançoso perante situações difíceis e promove uma maior motivação e detecção novas 

possibilidades. Essas narrativas são passíveis de se tornarem histórias dominantes. Acredita-se que, por 

meio de uma escuta acolhedora, de um olhar mais compreensivo, e aplicando recursos técnico-científicos 

que promovam um maior diálogo, o estágio se torna um caminho eficaz para estagiários de Psicologia 

alcançarem experiências produtivas, além de possibilitar maior compreensão sobre o fenômeno psicológico. 
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APLICAÇÃO DE ENGENHARIA ROBUSTA PARA PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO DE SOLDAGEM DO 

PARASOL 

ENIC201756045 

 

CAROLINE STEFANIE AKAMATSU, CAIO MARQUES LUIZ DOS SANTOS 

Orientador(a): JULIO MALVA FILHO 

 

Introdução: 

Com a evolução da tecnologia a necessidade de otimizar processos e recursos se faz necessária, visto que, 

grandes concorrências no setor diminui a margem de lucro da empresa, sendo assim um fator primordial 

atender aos requisitos de qualidade e produção a baixos custos. O setor automotivo é considerado um ramo 

que sofre mudanças repentinas no mercado e para se destacar, a engenharia tem uma grande preocupação 

com a qualidade dos produtos oferecidos e implementa ferramentas e métodos que contribuem para que a 

variação do produto final sejam minimizados. Há muitos fatores que podem acarretar problemas de 

qualidade, fatores esses que devem ser controlados e gerar um produto ‘ robusto’. Produto ‘robusto’ é 

definido como um produto que atende aos requisitos específicos e de qualidade, sem que tenham influências 

de fatores que não podem ser controlados 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado em uma empresa de injeção plástica e montagem de autopeças. O estudo foi 

realizado já na fase de vida série (período de produção e venda para o mercado). A peça em questão é um 

componente plástico de proteção à luz solar (Parasol). 

A principal função do sistema era de produzir peças que atendam as especificações exigidas em projeto 

(buscando menor incidência de variação). A medição foi realizada através de um dispositivo de teste de 

tração, de alta precisão. 

Após definidos os fatores de controle e ruído, o arranjo ortogonal adequado ao estudo de caso foi o L8. Para 

garantir o rastreamento correto de cada teste, as amostras foram identificadas conforme as datas e horário de 

produção. 

Para cada dia do experimento, foram recolhidas 10 amostras, com intervalos de tempo e períodos diferentes, 

resultando em 50 amostras. O objetivo era a uma solda eficiente com menor variação possível. 

Concluída a etapa de planejamento, iniciou a fase de testes durante cinco dias: no primeiro dia retiramos 5 

amostras no período da manhã e 5 amostras no período da tarde, com intervalo mínimo de 45 minutos; no 

segundo e terceiro dia retiramos 10 amostras apenas no período da manhã, com intervalo mínimo de 10 

minutos; no quarto e quinto dia retiramos 10 amostras apenas no período da tarde, com intervalo mínimo de 

10 minutos. 

O critério de avaliação das peças foi definido como, a maior variação de tração existente, entre os limites 

superiores e inferiores definidos em projeto. Conforme observado, os melhores resultados encontrados entre 

as amostras programadas foram do dia 2 e 3, onde o somatório máximo de desvio é de 27,15N. Enquanto o 

somatório máximo de desvio do dia 1 alcança o valor de 97,43N. 

Resultado: 

Os resultados evidenciam que os testes realizados em amostras retiradas com longo intervalo de tempo, 

possuem maior variação (97,43N), enquanto os testes realizados em amostra de um só período apresentam 

variação reduzida (21,65N). Este fato está diretamente ligado à temperatura ambiente e umidade relativa do 

ar, pois ao longo do dia estes dois fatores passam por grande amplitude, conforme a localização geográfica e 

estação do ano. A diferença apresentada entre as amostras de um turno inteiro de produção em relação às 

amostras retiradas de apenas um período do turno é de 22%. Com estes resultados, pode-se supor que se o 

Método de Taguchi  tivesse sido aplicado na etapa inicial do desenvolvimento deste processo, os custos com 

perda por conta da falta de qualidade das soldas e suas altas variações teriam sido substancialmente 

reduzidos, onde possivelmente os valores de refugo (scrap) estariam dentro dos limites admitidos pela 

empresa. 
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Conclusão: 

Concluímos que o método de Engenharia Robusta impacta diretamente na qualidade de um produto e/ou 

processo. Com aplicação do Método de Taguchi é possível concluir também que a máquina de solda de alta 

frequência deve trabalhar em espaço confinado com temperatura controlada, entre 15° e 18° Celsius, 

baseado nos dados dos testes 2 e 3. Sob as condições sugeridas, prova-se a eficiência dos valores de 

parâmetros citados na ficha técnica da máquina, sem que haja necessidade de adequar qualquer um deles ao 

longo do turno para garantir a qualidade da solda. 
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EXPERIÊNCIA EM UMA VISITA DOMICILIAR DO PONTO DE VISTA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA 

ENIC201756112 

 

JÉSSICA SIQUEIRA LEMOS DE ANDRADE, JULIA NICIOLI, CAMILA SCARPELLINI LIMA RIBEIRO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988, passou a oferecer acesso 

integral, universal e gratuito à serviços de saúde, além de garantir a equidade da assistência. Assim, a saúde 

passou a ser promovida e a prevenção de doenças a fazer parte do planejamento das políticas públicas. A 

Atenção Básica à Saúde é a porta de entrada das Redes de Atenção à Saúde (RAS). A Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) presta assistência integral ao usuário, tendo como objeto de ação o indivíduo, o meio 

ambiente e os comportamentos interpessoais. Uma das atividades da ESF é a Visita Domiciliar (VD), que 

busca acompanhar a situação de saúde das famílias. O ensino da medicina na Atenção Primária à Saúde tem 

a VD como ferramenta de aprendizagem, contribuindo para a sensibilização e humanização do cuidado. Este 

estudo objetivou relatar a experiência de acadêmicos de medicina em uma VD. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo realizado por acadêmicos do quinto ano de Medicina da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), a partir da experiência em uma VD durante o estágio em Saúde Coletiva. Foi utilizado 

um roteiro pré-elaborado pelas professoras da disciplina, abordando aspectos relativos à saúde e ao perfil 

sociocultural do paciente e sua família, o qual serviu de base para apresentação de um Caso-família para o 

restante do grupo como finalização do estágio, além da elaboração de um Genograma e um Projeto 

Terapêutico Singular referentes a esta família. A VD ocorreu no mês de agosto de 2017, no município de 

Pindamonhangaba-SP, sob orientação e acompanhamento de um Agente Comunitário de Saúde (ACS) da 

unidade da ESF e da professora responsável pela disciplina. Teve a intenção de aproximar os alunos da 

realidade social do paciente e avaliá-lo como um todo, não somente sua doença. A revisão literária foi 

realizada a partir de pesquisa na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), em artigos na 

língua portuguesa, publicados entre 2004 e 2017, disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: Visita Domiciliar e Promoção da Saúde. No total, foram encontradas onze publicações. Após 

leitura completa e análise, dez se mostraram compatíveis com o objetivo do estudo. 

Resultado: 

A experiência possibilitou aos acadêmicos enxergarem a importância da VD no contexto da Atenção 

Primária à Saúde. Trata-se de um instrumento que propicia acesso facilitado ao sistema de saúde, além de 

fortalecer a ampliação do olhar sobre as necessidades de saúde das famílias. Durante a visita, foi possível 

conhecer os usuários e o ambiente em que viviam, o que possibilitou correlacionar as 

comorbidades/patologias destes com os determinantes sociais de saúde (DSS). Os acadêmicos, junto com o 

ACS e a professora da disciplina, puderam ter contato direto com a realidade dos pacientes, estando, dessa 

forma, mais aptos a fornecer informações acerca da situação de saúde, orientar sobre medicações em uso, 

estilo de vida, hábitos de alimentação e higiene, cuidados com a horta e animais, bem como alertar sobre os 

benefícios sociais dos quais os pacientes tinham direito, além de esclarecer dúvidas gerais.   

Conclusão: 

A VD é um importante veículo de operacionalização da assistência à saúde, possibilitando a concretização 

da integralidade, acessibilidade e interação entre profissional da saúde e usuário. Essa experiência 

possibilitou compreender que a VD fortalece o cuidado familiar, cria vínculo entre comunidade e equipe de 

saúde e permite o cuidado mais humanizado. Ao tomarmos contato com o indivíduo inserido em seu espaço 

domiciliar, foi possível entender, de certa forma, sua dinâmica familiar, o que facilita a elaboração de um 

plano singular terapêutico e propicia a oportunidade de se estabelecer um cuidado individualizado, que 

levasse em conta a realidade da família atendida.   
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O NOVO PERFIL PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E SUAS 

REPERCUSSÕES PARA O PROJETO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 

ENIC201756129 

 

KETRYN FERNANDA DOS SANTOS 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

O projeto objetivou conhecer o “novo” perfil profissional dos Assistentes Sociais que atuam no município 

de Taubaté, tendo em conta a expansão dos cursos de Serviço Social na região, e, sobretudo a expansão das 

modalidades semipresencial e à distância, fato que pode interferir fortemente no perfil dos profissionais 

formados dada a precarização dessas novas modalidades, às quais são mediadas por relações mercantis.  O 

projeto Profissional do Serviço Social, construído coletivamente desde os anos 80-90 do século passado, 

explicita os valores e modos de ser da profissão. O projeto ético-político do Serviço Social “tem em seu 

núcleo o reconhecimento da liberdade como valor central”, “[..] como possibilidade de escolha entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 

indivíduos sociais”( NETTO, 2006, p. 15). 

Metodologia: 

A pesquisa ensejou conhecer o “novo” perfil dos profissionais de Serviço Social, dada à expansão dos 

cursos na região, para tanto se propôs um estudo quanti-qualitativo visto que não se pretendeu apenas 

conhecer o perfil, mas problematizá-lo, a fim de compreender o processo no qual os profissionais estão 

inseridos. Dessa maneira, o instrumento utilizado foi o questionário on line, com o uso da ferramenta 

Google Docs. O questionário, segundo Chizzotti (2000, p. 55) “consiste em um conjunto de questões pré-

elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa”.  No 

referido instrumento foram abordadas questão relativas ao perfil sócio demográfico, bem como questões 

voltadas aos valores defendidos pelo Projeto ético-político da do serviço Social. A seleção da amostra se deu 

após o levantamento junto aos Conselhos Municipais de Assistência Social e de Saúde e Secretaria da 

Educação, a fim de identificar o número de profissionais atuantes, formas de contatá-los, tanto em 

instituições públicas, como privadas. Após o referido levantamento, de posse do número de profissionais 

foram enviados os questionários. Para a validade da pesquisa, esperava-se que do total de questionários 

enviados, pelo menos 10% fosse respondido. A segunda etapa da pesquisa constituiu-se em enviar email aos 

profissionais que atuam nas organizações sociais e prefeitura, visando abarcar todos os espaços sócio- 

organizacionais. Destaca-se que de acordo com os dados disponibilizados pelo Conselho Regional de 

Serviço Social- CRESS/SP há em Taubaté, 333 profissionais registrados. Contudo, apesar desse número, 

não se tem meios de verificação se todos os inscritos estão em exercício da profissão. Nesse sentido, não foi 

possível estabelecer uma amostra precisa, na medida em que não se dispunha do número exato de 

profissionais atuantes no município. Obteve-se a adesão de 18 profissionais. 

Resultado: 

Ao construir o perfil dos profissionais respondentes da presente pesquisa observa-se a incidência da idade 

concentrada entre 35 (16,7%) e 37 anos (11.1%), bem como o tempo de formado com maior incidência 

entre 10 e 15 anos na modalidade presencial . Estes aspectos nos levam a compreender que as 

determinações das mudanças operadas no âmbito do Serviço Social, assim como nos demais cursos de 

graduação, ganham maior expressão a partir dos anos 2002. Relacionando-se a modalidade de ensino ao 

tempo de formado pode-se perceber que há o predomínio do ensino presencial, expressando um período 

anterior à invasão da mercantilização do ensino por meio dos cursos semipresenciais e EAD, com a 

massificação do ensino superior, visto que a partir desse período. Quanto aos valores profissionais se refere 

às influências do pensamento da pós-moderno, com a re-emergência do conservadorismo, irracionalismo , 

um déjà vu no que tange ao tecnicismo.   
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Conclusão: 

A pesquisa que ora se conclui, ainda que não tenha alcançado o conjunto dos profissionais que atuam no 

município de Taubaté, permitiu compreender a influência do pensamento pós-moderno. Nessa direção, 

evidencia-se que o Projeto Ético Político do Serviço Social cada vez sofre os impactos da conjuntura 

contemporânea, e, nesse sentido, ressalta-se, a importância do debate junto à categoria, na formulação de 

estratégias coletivas de fortalecimento do Projeto ético político 
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REALIZAÇÃO DE EXAME PREVENTIVO, REALIZADO EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: VISÃO DE UMA 

ACADÊMICA DE ENFERMAGEM. 

ENIC201756135 

 

CAMILA SILVA CALDAS, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

O exame preventivo ou chamado também de Papanicolau, cujo o objetivo é de detectar alterações nas 

células do colo do útero. Deve ser realizado em mulheres entre 25 à 59 anos, ou para aquelas que já 

iniciaram a vida sexual. É recomendado que se faça anualmente e é oferecido pelo serviço básico de saúde, 

que é executado por um profissional de enfermagem, onde durante a consulta, o profissional além de 

realizar o exame, irá realizar uma anamnese, e exame de mama, além oferecer de orientações. Tem como 

objetivo relatar a experiência vivenciada pela acadêmica da graduação de enfermagem do 6º período e a 

importância do exame para a saúde da mulher. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo realizado durante o estágio de graduação na disciplina de saúde da mulher, 

em uma unidade básica de saúde no município do Vale do Paraíba paulista, onde consegui observar o papel 

do enfermeiro na realização do exame ginecológico na área básica de saúde e as ações prestadas as mulheres 

que utilizam o serviço. 

Resultado: 

Com as ações feitas durante o período de estágio, como: educação em saúde, consulta de pré natal, ações na 

sala de espera, acompanhamento de consulta médica, sala de exames, abertura do SIS pré-natal e a 

realização de exame preventivo. No período de estágio, consegui observar na prática o que foi aprendido em 

sala de aula, pude realizar o exame ginecológico e dar orientações às mulheres que procuraram o serviço. 

Conclusão: 

As informações fornecidas as mulheres que utilizam o serviço de saúde pelo enfermeiro, são necessárias 

para que elas entendam a  importância de se cuidarem, realizando o auto exame de mama mensalmente e o 

preventivo anualmente. Foi uma experiência enriquecedora, que acrescentou muito na minha formação 

acadêmica, que serão levados por toda a vida profissional. 
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COMPLEXO DO ÓRFÃO: A RELAÇÃO PERSONA E SOMBRA NO SETTING TERAPÊUTICO 

ENIC201756137 

 

GISELE VIEIRA 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Este trabalho se baseia na Psicologia Analítica. Parte do princípio de que teoria e prática se desenrolam com o 

objetivo de promover  a reconciliação dos opostos (WHITMONT, 2004). Jung (2002) atribui em sua teoria uma 

função importante ao que ele denominou de inconsciente coletivo. Este, formado por arquétipos, refere-se a 

imagens decorrentes de sucessivas experiências milenares e que se manifestam influenciando o comportamento 

humano. Persona e sombra são exemplos de arquétipos. A persona refere-se a uma máscara, um papel que o 

indivíduo utiliza para atuar na vida social. Em contrapartida, a sombra refere-se a conteúdos obscuros, não 

conhecidos conscientemente e, por isso, atuam de forma projetiva. Este estudo de caso retratará sobre a 

integração dos opostos à consciência, isto é, a integração da sombra à consciência. 

Metodologia: 

Pedro (nome fictício), 11 anos de idade, morava com o pai e com a irmã de quatro anos.  Esta condição atual era 

decorrente de um segundo abandono. Quando Pedro tinha dois meses de idade, seu pai, José (nome fictício), 

após separação conjugal, ficou com a sua guarda. Nesta situação, José voltou a morar na casa de seus pais e de 

sua irmã, Tereza, na época adolescente. Tereza pretendendo ajudar o irmão passou a cuidar de Pedro, exercendo 

um papel materno a este. Em decorrência disso, Pedro passou a chamá-la de mãe. Entretanto, quando Tereza 

casou e saiu de casa, não levou Pedro consigo, mesmo a partir de pedidos incessantes de Pedro para que o 

fizesse. Assim, Pedro foi abandonado duas vezes por suas ‘mães’. A queixa trazida pelo pai era que, apesar das 

boas notas, Pedro era constantemente conduzido à direção da escola, sendo advertido por falar muito durante as 

aulas e apresentar hiperatividade motora. O pai salientou ainda que Pedro não se adaptava ao meio, pois era 

extremamente agressivo, desobediente, provocador e inquieto. Os atendimentos foram realizados semanalmente,  

no período de abril de 2016 a junho de 2017, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São 

Paulo. Totalizaram 12 encontros. Foi utilizado estudo de caso a partir de dados obtidos por meio de relatório 

clínico. Nos primeiros atendimentos estabeleceu-se o contrato terapêutico com os pais, enfatizando a importância 

da participação destes no processo. Seguida pelas sessões de anamnese. Com Pedro, foram realizadas sessões de 

hora lúdica, aplicação do teste CAT-A,  relaxamentos e atividades expressivas com argila e desenho. As duas 

últimas sessões foram devolutivas, para a criança e depois para o pai, respectivamente. 

Resultado: 

Este caso se relaciona, arquetipicamente, ao Complexo do Órfão.  O órfão tem uma sensação de profundo 

abandono, falta de valor e culpa. Ao ser abandonado, passa a acreditar que não merece sobreviver, pois é inferior. 

Acreditando que este não merecimento é porque fez algo horrível, portanto, merece ser punido. Ao constelar o 

tirano, sua identidade de ‘órfão’ projeta no outro o arquétipo correspondente, a vítima, características 

arquetípicas observadas no pai, mãe adotiva e diretora da escola. Nas atividades expressivas precedidas pelo 

relaxamento, Pedro refere a si mesmo, no setting terapêutico, como “calmo, relaxado e branco” (sombra), mas 

atribuindo tais sentimentos como não pertencentes a si, projetando-os na psicoterapeuta. Em contrapartida, refere 

a si mesmo fora do setting terapêutico como “agitado, bagunceiro e preto” (persona). Assim, pode-se constatar 

que Pedro, desde cedo magoado pelo abandono, mantém sentimentos disfarçados por uma persona de 

agressividade, colocando-se em situações de perigo e afrontamento. 

Conclusão: 

Pedro é uma criança que constela o arquétipo do órfão. Possui um profundo sentimento de abandono, falta de 

valor e culpa. Sentimentos estes disfarçados por uma  persona de “agitado, bagunceiro e preto”. Corroborando 

com a sua persona, coloca-se, constantemente, em situações de morte, perigo e afrontamento. Entretanto, ao 

longo do processo e dos relaxamentos, Pedro conseguiu vislumbrar sua ‘luz’ ao referir-se a si mesmo como 

“calmo, relaxado e branco”.  Assim, o processo de psicoterapia se objetiva na integração da sombra à 

consciência, promovendo, dessa forma, a ampliação da consciência. 
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GESTÃO DE PROJETO AERONÁUTICO PARA APLICAÇÃO NA EQUIPE AEROTAU AERODESIGN PARA 

COMPETIÇÃO SAE BRASIL AERODESIGN 2017 

ENIC201756273 

 

FILIPE FERREIRA CAETANO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

O planejamento e o controle de gestão de um projeto é essencial para a obtenção um projeto de sucesso. 

Visando projetar, construir e voar uma aeronave radio controlada competitiva na competição SAE BRASIL 

Aerodesign 2017, foi desenvolvido toda uma metodologia de gestão com conceitos de projeto aeronáutico 

para aplicação na equipe da Universidade de Taubaté, AeroTau Aerodesign 2017, na concepção do primeiro 

protótipo do ano. 

A presente metodologia foi aplicada nesta equipe na busca de ter eficiência nas realizações das tarefas, 

otimização do tempo de construção e distribuição de atividades uniformes e coerente a cada membro do 

grupo, visando aproveitamento e desenvolvimento dos componentes da equipe. 

Metodologia: 

O projeto aeronáutico trata-se de um projeto de engenharia, sendo assim um projeto multidisciplinar o qual 

envolve enormes desafios a níveis de gestão de recursos humanos envolvendo conceitos aeronáuticos, 

portanto é fundamental definir o objetivo final da equipe, que no caso era o sucesso do voo do protótipo 

comprindo os requisitos de projeto e consequentemente uma ótima campanha na competição. 

Definido o objetivo, o projeto foi subdividido em macro etapas, que envolvem a fase de desenvolvimento, a 

fase de produção e a fase de teste. Dentro dessas macros etapas, existem outras diversas micro etapas (figura 

01), que vão desde o projeto conceitual, passando pelas etapas de manufatura, até os testes de qualidade de 

voo. 

Para um bom andamento de suas etapas e a segurança dos membros envolvidos, a equipe introduziu 

diversos conceitos em sua organização, como por exemplo, a ferramenta Kanban Board, desenvolvido em 

uma das paredes da oficina, um quadro com as fases “não iniciada”, “em processo” e “concluído” de cada 

atividade que foi fundamental para uma gestão visual e transparente, e assim obter uma melhor 

administração dos recursos humanos. A implantação do programa de melhoria contínua do conceito de 5s, 

originalmente japonês e traduzido como cinco sensos: utilização, organização, limpeza, higiene e disciplina. 

No qual é de grande importante para organização, convivência, produtividade e a segurança dos membros 

durante a produção. E para melhor comunicação, foi adotado o web service Slack, um serviço de 

compartilhamento de mídia e mensagens instantâneas, voltado para o desenvolvimento de projetos. 

Resultado: 

A equipe enfrentou problemas durante a fase de produção pela falta de recursos, e por isso notou-se que era 

fundamental a adaptação de um novo plano de manufatura, na qual amenizou o tempo ocioso e solucionou 

tais problemas como também a atraso de fornecedores, de uma forma mais efetiva. Desta forma, todas as 

etapas foram concluídas com sucesso, aumentou a eficácia e o desempenho dos membros e a boa gestão dos 

mesmos, a equipe conseguiu produzir (figura 2) e testar seu produto final com sucesso. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que o bom planejamento e aplicação dos conceitos de gestão foram fundamentais para o 

sucesso da equipe na construção do protótipo. Foi feito uma reunião de feedback com todos os membros no 

final desta fase e serão estudadas as melhorias que podem ser feitas para que a equipe tenha um desempenho 

cada vez melhor. 
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PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA NR-12 (SEGURANÇA EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS) EM UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA. 

ENIC201756322 

 

AMANDA DE SOUZA GARCEZ, LUIZA RAMOS BOVO 

Orientador(a): LUIZ ANTONIO BOVO 

 

Introdução: 

Acidentes de trabalho com máquinas e equipamentos normalmente ocorrem ou por falha humana, muitas 

vezes em decorrência da falta de capacitação dos operários e ausência de equipamentos de proteção 

individual ou pela ausência de proteções nas máquinas, sejam elas mecânicas ou eletroeletrônicas. 

A Norma Regulamentadora NR-12 foi elaborada para mitigar esses efeitos, definindo princípios 

fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, 

estabelecendo os requisitos mínimos necessários para prevenir acidentes, bem como metodologia de 

implantação. 

Este estudo tem como objetivo apresentar um estudo de caso da implantação da NR-12 em uma indústria 

metalúrgica de médio porte. Salienta-se que sua implantação é de suma importância para a indústria tendo 

em vista que indenizações devido a acidentes que venham a ocorrer em empresas não adequadas à NR-12 

terão os custos arcados pela própria empresa, e não mais pelo INSS. 

Metodologia: 

A metodologia baseia-se na aplicação estrita de conceitos e ações regidos pela norma na Hydrostec 

Tecnologia e Equipamentos LTDA, localizada em Taubaté, na qual teve a implantação conduzida pelos 

próprios colaboradores. Através de inspeções visuais e análise de documentações das máquinas e 

equipamentos, foram implementados aparatos mecânicos, elétricos e visuais para atender a Norma. A 

avaliação de riscos, usada na definição de prioridades, foi feita pelo método HRN (Hazard Rating Number), 

em que o perigo de cada máquina é classificado por critérios específicos, onde notas são atribuídas.Dessa 

forma, define-se a ordem de prioridades a ser cumprida na adequação do parque de máquinas. Para controlar 

o bom andamento da implantação foi incialmente definido um plano de ações com as diversas etapas da 

implantação, englobando: laudo de apreciação de riscos, projetos, levantamento de custos, aquisição e 

implantação de componentes de segurança, manuais de operação e manutenção, capacitação dos operadores 

e, finalmente, relatório de implantação. 

Resultado: 

Apresentamos a seguir o que foi executado efetivamente em três máquinas:  Calandra IMCAR SIHR 17/5, 

Pórtico rolante 20+20t e Furadeira radial CASER. São ilustrados o projeto e instalação dos dispositivos 

fixos, móveis e eletroeletrônicos, manuais de operação e manutenção e capacitação dos operários 

culminando com a emissão do Relatório de Implantação. 

Conclusão: 

Observou-se drástica redução dos riscos de acidentes de trabalho nas máquinas e equipamentos após a 

implantação dos dispositivos de segurança. A implementação das exigências da Norma NR-12 pelos 

próprios colaboradores refletiu em uma redução considerável dos custos se comparado à contratação de uma 

empresa especializada neste tipo de implantação. 
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DESAFIOS DA PSICOLOGIA EM SUA INSERÇÃO NA ESCOLA 

ENIC201756414 

 

SELMA RODRIGUES SOARES 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Introdução: 

A inserção do Psicólogo na escola tem o objetivo de proporcionar, numa intervenção interdisciplinar, o 

desenvolvimento pleno da comunidade escolar que envolve alunos e suas famílias, professores e técnicos, 

cuja meta final inclui a aquisição dos conteúdos escolares para o domínio do conhecimento produzido pela 

humanidade, mas também o desenvolvimento humano pleno, já que não se pode pensar em aprendizagem 

sem interação. Assim, foi objetivo deste trabalho compreender a percepção do aluno de Psicologia, 

envolvido na formação no campo da Psicologia Escolar, em termos de escolha da área para atuação e sobre 

essa prática profissional. 

Metodologia: 

Utilizou-se a pesquisa de campo qualitativa através da observação reflexiva da descrição e análise da 

experiência de estágio em Psicologia Escolar, que foi desenvolvido em uma escola da rede pública 

municipal do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), que atendia cerca de 400 alunos da cidade de Taubaté, 

interior do estado de São Paulo. A análise procurou entender variáveis da realidade escolar em suas 

dimensões pedagógica, política, econômica, social e cultural, a partir dos textos da estagiária que 

descreviam a experiência. 

Resultado: 

A análise permitiu verificar aspectos que são desafios ao exercício da Psicologia, por serem as demandas da 

escola centradas na ênfase ao modelo clínico de atenção psicológica na escola e a patologização do 

aprender, constituindo as identidades dos indivíduos-alunos pelas suas “deficiências” e não pelas suas 

potencialidades. Os alunos foram representados a partir de seus problemas comportamentais, de seus 

transtornos, de sua imaturidade, de suas famílias disfuncionais e de suas carências, e então são consideradas 

em situação de patologia, e, portanto, com necessidade de tratamento extra pedagógico. A experiência revela 

o sentimento de impotência do estagiário frente ao campo, ao mesmo tempo a compreensão da necessidade 

em ampliar as intervenções em Psicologia Escolar que incluam a compreensão dos papéis da Psicologia e da 

escola para o desenvolvimento humano. 

Conclusão: 

Considerando os resultados obtidos, a partir da análise da observação reflexiva desenvolvida em campo de 

estágio em Psicologia Escolar, foi desvelada a demanda institucional pelo atendimento individual das 

crianças. A função do psicólogo escolar esperada era consertar o que se encontrava “estragado” no aluno-

criança, sem considerar as diferenças individuais construídas nas desigualdades sociais e do contexto 

cultural, político e econômico nos quais o aluno e sua família e a própria escola estão inseridos. Sugere-se o 

planejamento de intervenção para a conscientização do papel do psicólogo escolar e sua inserção na escola. 
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CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO: A SUGESTÃO ACADÊMICA MODIFICANDO A PRÁTICA 

ENIC201756533 

 

LAÍS CLAUDIA WALKER MORAES PELLENZ, JAQUELINE TEIXEIRA FRANCO, ANA LUCIA DE FARIA, TERESA 

CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A central de material esterilizado (CME) é uma unidade funcional de apoio técnico e responsável pelo 

processamento de materiais nas instituições de saúde, onde é realizada a esterilização dos materiais para o 

uso hospitalar. A esterilização pode ser realizada de diversas maneiras e umas delas ocorre por meio do 

vapor. Alguns testes são utilizados para garantir o processo de esterilização, o emulador é um deles, trata-se 

de um integrador que reage ao calor acima de 121ºC, classificado como indicador químico classe 6, a 

esterilização a vapor atinge uma linha de segurança acima da linha da morte das bactérias, onde estes 

integradores reagem a temperatura e mudam de cor confirmando o processo de esterilização. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) criou em 2008 o protocolo de cirurgia segura, como prevenção de eventos 

negativos no Centro Cirúrgico (CC), o qual possui 10 itens, dentre eles destaca-se o controle da esterilização 

do material. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência da observação das estagiárias do curso de graduação em Enfermagem, 

durante o estágio na disciplina de Enfermagem Cirúrgica I, relacionado às atividades realizadas na CME, e 

da sugestão das acadêmicas, em tornar o integrador visível pela equipe antes do iniciar o procedimento 

cirúrgico. Foi sugerida a colocação do integrador na pinça de antissepsia, “Cheron”, devido à mesma ser o 

primeiro instrumental utilizado na cirurgia. Acompanhando assim um dos itens do protocolo de cirurgia 

segura que é a certificação do processo de esterilização, diminuindo assim os riscos de infecção do sítio 

cirúrgico. 

Resultado: 

A enfermeira da CME avaliou a sugestão das acadêmicas levando para instâncias superiores da instituição.  

A sugestão da colocação do integrador na pinça de antissepsia “Cheron”, após análise a sugestão foi aceita e 

implantada na rotina da CME e do Centro cirúrgico. E durante o período de estágio foi possível verificar 

que está ideia foi aderida com sucesso, proporcionado a todos da equipe verificar o controle da esterilização 

do material, antes do início do procedimento cirúrgico. 

Conclusão: 

O estágio na CME surpreendeu as acadêmicas por oferecer uma visão geral do cuidado indireto ao paciente, 

proporcionando segurança e prevenção de possíveis complicações, como as infecções. Cabe ressaltar que a 

teoria mais o estágio levam o acadêmico de enfermagem a desenvolver o pensamento crítico, e por meio do 

conhecimento sugerir modificações importantes na prática profissional. 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE BIOGÁS GERADO DE ATIVIDADE ORGÂNICA DE ATERRO 

SANITÁRIO 

ENIC201756813 

 

MARILLIA PEREIRA COSTA, LAIS MARQUES RIBEIRO DE SOUZA 

Orientador(a): HELLEN CRISTIANE MACIEL CUNHA 

 

Introdução: 

Nos últimos anos vem aumentando significativamente o interesse mundial pela busca de formas alternativas 

e mais sustentáveis de obtenção de energia, a fim de colaborar com a matriz energética dos países e reduzir 

os impactos ambientais provenientes da queima de combustíveis fosseis. Os aterros sanitários são umas das 

formas mais utilizadas de disposição de resíduos sólidos urbanos no mundo, sendo classificados como uma 

espécie de reator biológico, pois possuem como principal entrada os resíduos despejados e água proveniente 

da chuva e como produto gases e chorume. A decomposição do material orgânico presente em aterros 

sanitários libera grande quantidade de biogás, constituído de dióxido de carbono e metano, com alto poder 

calorífico, que viabiliza sua captação e tratamento. O biogás captado é convergido por meio de sua 

combustão controlada, transformando a energia química armazenada nas moléculas em energia mecânica, 

que é transformada em energia elétrica com o auxílio de um gerador. 

Metodologia: 

O desenvolvimento do presente trabalho foi realizado por meio da síntese de diversos artigos científicos, 

nacionais e internacionais, publicados recentemente e dados nacionais disponíveis em mídias do governo. O 

processo de captação e transformação do biogás gerado em aterro, em energia para uso industrial deve ser 

estudado, em função da análise de vantagens e desvantagens do uso da técnica e da avaliação qualitativa do 

potencial energético de diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos 

Resultado: 

As etapas de geração de gás duram de acordo com a distribuição dos componentes orgânicos no aterro, a 

quantidade de nutrientes disponíveis, a umidade presente nos resíduos, o fluxo de umidade pelo aterro e seu 

grau de compactação. É previsto que a geração de biogás em um aterro desativado, perdure por cerca de 

vinte anos, já em aterros em funcionamento não é possível estimar, visto que novos resíduos são depositados 

diariamente. O volume de biogás gerado deve ser transformado em energia elétrica e utilizada como uma 

das principais fontes da matriz energética brasileira, visto o volume de biogás produzido no país 

Conclusão: 

Conclui-se então, que o estudo em questão pretende-se comprovar a viabilidade técnica, econômica e 

ambiental da captação do biogás de aterro, que pode garantir renda a partir da venda de energia elétrica e de 

créditos de carbono, alem de diminuir o potencial de poluição do gás emitido em até 21 vezes. 
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A EDUCAÇÃO EM UMA SOCIEDADE DE CLASSES 

ENIC201756898 

 

TALITA DE LIMA BARBOSA 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

Esta pesquisa estuda as influências da luta de classes, conceituada por Marx, no sistema educacional. Desde 

sua origem observa-se o papel da escola no sentido de contribuir para manter a hegemonia das classes 

dominantes. Desse modo, essa pesquisa reflete como em uma sociedade de classes todos os setores, logo, o 

sistema educacional, carregam as influências de uma classe hegemônica. 

Metodologia: 

A pesquisa, de natureza bibliográfica, fundamenta-se em teóricos clássicos da sociologia e da história da 

educação. Seguindo Marx (1999) “a história de toda sociedade é a história da luta de classes”, e, nem 

poderia ser diferente, os reflexos de uma sociedade desigual repercutem no sistema educacional. Contribui 

Ponce (1981) nessa leitura ao mostrar que a educação desde tempos mais remotos configurou a forma como 

os homens se organizam para a produção e para a troca, com a finalidade determinada a partir da estrutura 

social, identificando os interesses e necessidades de variados grupos sociais. Explicitando essa relação entre 

a educação e as estruturas desiguais da sociedade, Bourdieu e Champagne (2001) revelam que o fato da 

ampliação do acesso à educação não garante uma redução das desigualdades, se a expansão da escola não 

vier acompanhada de condições que favoreçam o sucesso escolar dos setores desfavorecidos da sociedade. 

Resultado: 

Na pesquisa bibliográfica sobre a temática, observa-se preliminarmente, que o ideal democrático e 

igualitário presente na expansão do acesso à escola, acabou-se configurando em mais um mecanismo de 

dominação das classes populares. Dessa forma, uma escola de má qualidade oferecida para as camadas 

desfavorecidas se torna um divisor de águas dos grupos sociais, pois os benefícios advindos dos anos 

escolares acabam sendo acumulados de forma desigual. 

Conclusão: 

A pesquisa aponta para as relações entre o desenvolvimento das forças produtivas e o cenário educacional. 

O ideal pedagógico marcado por uma concepção de homem e de mundo expressa essa relação de domínio 

proveniente da organização econômica, ou seja, a realidade escolar é uma realidade socialmente 

determinada. Dessa forma, no âmbito escolar, em especial na figura do professor, se apresenta de forma 

direta o trabalhoso desafio de romper com a ideia de que o acúmulo de capital intelectual levará o aluno a 

ascensão social e fazer da escola o locus de transformação social do indivíduo. 
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FATORES CONDICIONANTES DA MORTALIDADE EMPRESARIAL E FERRAMENTAS QUE POSSAM 

CONTRIBUIR PARA A GESTÃO E SUCESSO DOS MEI´S E DAS ME´S. 

ENIC201756936 

 

FLAVIO ARAUJO RODRIGUES 

Orientador(a): FRANCISCO DE ASSIS COELHO 

 

Introdução: 

O presente estudo trata do que o micro empresário individual (MEI) e a microempresa (ME) devem fazer para 

garantir a sua sobrevivência, devido à alta taxa de mortalidade nos seus primeiros anos de vida, em uma pesquisa 

publicada no site do Serasa Experian (2017), os economistas salientam que entre janeiro e outubro de 2016 

foram criadas no Brasil 1.702.958 novas empresas, o maior número para o período desde 2010, de acordo com o 

Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. O número de novos Microempreendedores Individuais 

(MEIs) nascidos nos dez primeiros meses deste ano foi de 1.344.539 contra 1.290.204 no mesmo período de 

2015, alta de 4,2%. 

Baseada nos fatores condicionantes que envolvem diretamente no grau de mortalidade do micro empresário 

individual e da micro-empresa, será apresentado recursos disponíveis aos empresários que não sejam onerosos e 

ajudam no desempenho empresarial. 

Metodologia: 

Segundo Gil (1991), toda e qualquer classificação se faz mediante a algum critério, sendo as pesquisas 

usualmente classificadas com base em seus objetivos e em seus procedimentos técnicos. Analogamente, Vergara 

(2007) propõe a classificação do método de pesquisa quanto aos seus fins e meios. 

Quanto aos fins este trabalho pode ser classificado como exploratório, devido a seu objetivo de buscar os fatores 

da mortalidade dos micros negócios e propor ferramentas para a sustentabilidade financeira das empresas. 

Conforme Silva e Menezes (2001), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, 

abordagem do problema, objetivos ou quanto aos procedimentos técnicos. 

As obras da literatura e os trabalhos acadêmicos a respeito do assunto são muito ricos em conteúdos e exemplos 

práticos da aplicação dos conceitos que na grande maioria das vezes são à base de ferramentas de gestão. 

O tipo de pesquisa a ser estudada será: Bibliográfica e Documental Exploratória. O plano de coleta utilizado será 

as informações através de livros, publicações; artigos; revistas; análise de congressos; SEBRAE; IBPT, entre 

outros a serem consultados conforme o desenvolvimento do assunto. 

Resultado: 

O empreendedor ira perceber a necessidade de utilização dessas ferramentas de gestão na atualidade, tendo como 

forte instrumento de melhoria no processo gerencial. 

As ferramentas que serão apresentadas no projeto de estudo são de fáceis manuseios e encontram a disposição do 

gestor para a utilização, sem a necessidade de contratação de profissionais da área de informática. No entanto 

oferecem informações robustas para o controle e tomada de decisão em qualquer atividade empresarial. 

O melhor aproveitamento desses recursos e sua aplicação permitem a flexibilidade, eficiência e clareza nas 

informações, projeções para um determinado período ou projeções futuras, dados relevantes, metas, empenho da 

organização, liquidez de caixa, otimização do controle gerencial entre outros. Contribuindo para resultados 

favoráveis na empresa, proporcionando credibilidade nos resultados expelidos por mecanismo confiável, na 

busca pela assertividade, lucratividade e expansão dos negócios 

Conclusão: 

O microempresário é encarregado pela tomada de decisão na empresa e integrante fundamental para a condução 

empresarial. Considerando os fatores existentes e condicionantes a mortalidade empresarial, os riscos são altos 

para. Para que essa fatalidade não ocorra aos micro-empreendedores, existem ferramentas que contribuem na 

gestão empresarial e estão disponíveis sem custo algum, enfatizando através do seu uso estratégias de gestão, por 

exemplo a planilha eletrônica do Excel. O interessante que essas ferramentas não oneram, são úteis e benéficas 

ao empresário e somente com computador a disposição do microempreendedor ou microempresa, já se encontra 

apto para utilização dessas ferramentas. 
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INOVAÇÃO ENXUTA: PROCESSO SUSTENTÁVEL E DE BAIXO IMPACTO AO MEIO AMBIENTE 

ENIC201757091 

 

ARETUZA SORAIA DOS SANTOS 

Orientador(a): VANIA GAYER 

 

Introdução: 

Hoje em dia a inovação é um desafio muitas vezes complexo a que muitas empresas estão sendo submetidas 

para obter um diferencial competitivo no mercado e atender às exigências dos consumidores. 

O Lean Manufacturing elimina atividades que não agregam valor ao processo, aumenta a produtividade e a 

capacidade de atender às necessidades dos clientes Just In Time. Utiliza-se a metodologia Seis Sigma para 

reduzir o número de defeitos no processo. 

O conceito de inovação enxuta (Lean Innovation) visa aprimorar e melhorar a forma de administrar a 

inovação fazendo com que as empresas se desenvolvam de forma inovadora, criando processos mais rápidos 

de verificação e aprendizado. O uso da metodologia Lean na inovação auxilia na prática em muitas 

ferramentas e discussões já existentes em gestão da inovação e discutidas no contexto industrial pela 

filosofia enxuta que, conciliadas, permitem trazer novas respostas a antigos problemas e, adequando as 

bases para o novo conceito. 

Metodologia: 

São adotadas as seguintes técnicas: Pesquisa bibliográfica e exploratória. 

A pesquisa bibliográfica se baseia em publicações científicas da área de inovação levando em consideração 

não só os títulos Inovação Enxuta, Lean Innovation e Six Sigma, mas também outros temas que tenham 

grande ligação. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo). 

Resultado: 

Com base em todo material consultado até aqui, vê-se que o uso das metodologias Lean Manufacturing e 

Six Sigma contribuem para uma produção mais sustentável e de baixo impacto ao meio ambiente. 

Conclusão: 

O trabalho apresentou a técnica de Inovação Enxuta, aliada poderosa na melhoria da qualidade e 

produtividade nas empresas, uma vez que são adotadas as metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma 

que, juntas, eliminam atividades que não agregam valor, aumentam a produtividade e reduzem o número de 

defeitos no processo. A Inovação Enxuta contribui para um processo de fabricação de baixo impacto ao 

meio ambiente com o uso de tecnologias que possibilitam uma significativa economia de energia e de 

recursos naturais no produto e trazer benefícios para uma produção mais sustentável. 
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QUEIXAS RELACIONADAS À AMAMENTAÇÃO COM FOCO NA PRINCIPAL QUEIXA RELACIONADA AO 

RECÉM NASCIDO 

ENIC201757098 

 

DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI, 

CATARINA RODRIGUES DA SILVA 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

O Banco de Leite Humano busca incentivar o aleitamento materno, auxiliando as mães a superarem as 

dificuldades relacionadas neste momento tão importante que é a amamentação, e essas dificuldades podem 

estar relacionadas a vários fatores, tanto com o recém nascido (RN) como com a mãe, por fatores distintos 

podem estar relacionados com as condições de nascimento do RN como condições sociais e fatores 

emocionais dessa mãe, se ambos não receberem uma assistência adequada para ajudá-los a ultrapassar os 

problemas, poderá ocorrer o desmame precoce. Uma boa sucção deve ocorrer de maneira continua e 

coordenada com deglutições e pausas. A sucção de forma ineficaz pode trazer consequências ao RN como 

não ganho de peso ou perda de peso (Vieira, 2004; Brasil, 2009). O estudo objetivou identificar quais foram 

as principais dificuldades relacionadas ao RN para inicio e manutenção da lactação.   

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem quantitativa, que foi realizada em um 

Banco de Leite Humano no interior do Vale do Paraíba Paulista. A amostra deste estudo foi composta por 

prontuários de 280 clientes que buscaram o atendimento devido dificuldades do inicio e/ou manutenção da 

lactação. Este estudo atendeu os critérios das normas da resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, no qual foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com parecer de Nº 2 065 622. A coleta de 

dados ocorreu nos dias 26, 27, 28 e 31 do mês julho de 2017. 

Resultado: 

Dos 280 prontuários analisados 152 tinham relato de alguma dificuldade ou queixa relacionada ao RN. 

Diante deste foram observados que 48% apresentaram sucção ineficaz, 42,1% pega incorreta, 21,1% outras 

dificuldades, 8,6% prematuridade, 5,9% devido a alguma patologia. A principal queixa identificada foi a 

sucção ineficaz com 48%. O BLH orienta as mães destes RNs com perca de peso causado pela sucção 

ineficaz a utilizar a técnica da relactação, que constitui de uma técnica na colocação de uma sonda 

nasogástrica nº04 perpendicular ao mamilo e ao seio, sendo fixado em uma ponta e a outra extremidade 

dentro de um recipiente que pode ser utilizando um copinho, mamadeira ou seringa para que o mesmo 

tempo que o RN estimula a sucção no seio ele recebe a complementação para que o mesmo não continue a 

perder peso. 

Conclusão: 

Quando a mulher recebe um auxilio no momento oportuno frente as dificuldades para o inicio e manutenção 

da lactação, evita com que possa ocorrer o desmame precoce, fazendo com que eles passem por esse período 

de dificuldade de uma forma mais tranquila e possam usufruir dos benefícios da amamentação tanto para 

mãe, RN, família e sociedade. Os profissionais da área da saúde têm como objetivo a promoção e proteção 

ao aleitamento materno, auxiliando as mães para que ultrapassem as dificuldades e evite o desmame 

precoce. 
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Introdução: 

A população brasileira está envelhecendo rapidamente,junto com o declínio das taxas de fecundidade, 

levando ao estreitamento da base da pirâmide populacional, fenômeno chamado de transição demográfica. 

Diante deste panorama, surge a preocupação com a qualidade de vida dos idosos, tornando necessário 

abranger o conceito de envelhecimento, conhecido como processo dinâmico e progressivo, que leva o 

indivíduo a perder sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, tornando-o vulnerável a processos 

patológicos. O sistema mais acometido nesse processo é o musculoesquelético, com grande importância nas 

principais funções corporais. Dentre as alterações musculoesqueléticas presentes nos idosos, a sarcopenia é 

muito freqüente, e caracterizada pela diminuição de massa e força muscular e substituição do tecido 

muscular por tecido gorduroso. Entre as opções terapêuticas para intervenção na sarcopenia, destaca-se a 

prática de exercícios físicos, com ênfase no exercício resistido. Assim, a fisioterapia torna-se uma 

alternativa, pois faz uso dos mesmos,como forma de tratamento. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, no qual foram utilizados artigos científicos em português, 

inglês e espanhol de revistas nacionais e internacionais indexadas nos bancos de dados PubMed e Bireme, 

publicados entre julho de 2000 a julho de 2017. Foram analisados artigos publicados em revistas 

correspondentes as áreas de fisioterapia, enfermagem, reumatologia, saúde pública, epidemiologia, geriatria 

e gerontologia, fisiologia do exercício, ciências e medicina do esporte, nutrição, fisiatria, medicina, 

educação física, cardiologia e fisiologia. Os descritores em ciência da saúde utilizados foram: sarcopenia, 

envelhecimento, idoso, fisioterapia, contração muscular, treinamento de resistência, sarcopenia, aging, aged, 

physical therapy specialty, muscle contraction. resistance training, sarcopenia, envejecimiento, anciano, 

fisioterapia, contracción muscular, entrenamiento de resistência. 

Resultado: 

Foram encontrados seis protocolos de exercício resistido para idosos, onde quatro são nacionais e dois 

internacionais. Os protocolos são aplicados para: membros superiores, membros inferiores e tronco, 

associados ao exercício aeróbico, à suplementação nutricional, e a outras modalidades de exercício físico, 

como por exemplo, exercícios multissensoriais. Os resultados obtidos em todos os protocolos encontrados 

relevam a importância do exercício resistido na sarcopenia, pois aprimoram a condição de força, massa e 

potência muscular, contudo, esses resultados são mais aperfeiçoados, quando associados à outras 

modalidades de exercícios físicos. 

Conclusão: 

Conclui-se que a prática de atividade física apresenta grandes benefícios no combate aos efeitos do 

envelhecimento, e que o exercício resistido é importante no tratamento e prevenção da sarcopenia, e seus 

benefícios são potencializados quando associado a outras modalidades de exercícios e opções terapêuticas, 

como por exemplo, a suplementação nutricional, o que evidencia a importância da equipe multiprofissional, 

com destaque ao fisioterapeuta. 
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Introdução: 

As condições de vida de uma população podem afetar diretamente sua saúde, gerando repercussões 

positivas ou negativas ao longo da vida. Trata-se dos Determinantes Sociais da Saúde, os quais se 

relacionam a comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho. Considerando a infância como 

fase importante de crescimento e de aquisição de habilidades, é importante que seja garantido às crianças 

condições adequadas de moradia, renda, saneamento, dentre outras, no ambiente em que vivem, garantindo 

seu pleno desenvolvimento e bem-estar. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e de abordagem quantitativa, realizada em escolas da zona 

rural de Taubaté no ano de 2015. O município possuía, no momento do estudo, seis unidades de ensino da 

zona rural que contemplavam a educação infantil e atendiam cerca de 200 crianças de quatro meses a seis 

anos de idade. Todas as mães de crianças nessa faixa etária foram convidadas a participar da pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada em reuniões e festividades escolares junto aos responsáveis pela criança por 

meio de um questionário com questões socioeconômicas e demográficas sobre a família do aluno. Os dados 

foram tabulados no programa Excel e analisados por meio de estatística descritiva com o auxílio de um 

software. 

Resultado: 

Participaram da pesquisa 98 mães, com idade entre 20 e 57 anos, sendo constatada uma média de 2,3 filhos 

por mulher, com idade entre 30 e 76 meses. Viu-se que 63,3% das mulheres eram casadas, 36,7% 

concluíram o Ensino Médio e 64,6% eram do lar. A maior parte das famílias (53,7%) possuía renda mensal 

total entre 1 e 2 salários mínimos, utilizava água vinda de minas (51%) e fossa como tipo de esgoto 

(97,8%). Das mães entrevistadas, 21,4% recebiam algum tipo de benefício social, destacando-se o Programa 

Bolsa Família (20,4%). 

Conclusão: 

Os dados obtidos encontram-se em consonância com a atual situação socioeconômica do Brasil, como visto 

para a renda mensal das famílias avaliadas. Outros dados diferem da média nacional, como a média de 

filhos por mulher, que se apresentou maior que os dados nacionais previstos para 2014, e a taxa de 

conclusão do Ensino Médio das mães, que, no presente estudo, ficou abaixo da média nacional do mesmo 

ano. 
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Introdução: 

A partir da construção e dos ensaios de voo de um protótipo da aeronave radio controlada para a competição 

SAE Brasil Aerodesign, pode-se observar mais detalhadamente os esforços que a cauda da aeronave 

precisaria suportar. Neste protótipo foi utilizado madeirite, o que fez com que o peso vazio da aeronave 

fosse muito elevado, além de apresentar algumas dificuldades de montagem de componentes e transporte. 

Desta forma, fez-se necessário otimizar a estrutura da cauda da aeronave, reduzindo seu peso e aumentando 

sua resistência. 

Metodologia: 

Para selecionar o material a ser aplicado, foi considerado a disponibilidade de recursos disponíveis na 

oficina. Em seguida foi discutido com base nas experiências anteriores com madeira balsa e MDF. Visto que 

estes materiais não atenderiam aos requisitos do projeto, foi analisado a utilização dos compósitos com 

estrutura do tipo sanduíche. As placas sanduíche a serem utilizadas seria fibra de carbono com colmeia 

(honeycomb) de aramida com 3,6mm de espessura e fibra de vidro com honeycomb de aramida com 10mm 

de espessura. 

O dimensionamento da cauda da aeronave foi feito pelo software CATIA® Version 5.21. Foi aplicada as 

cargas solicitantes na estrutura da cauda e analisada por método de elementos finitos com o software Femap 

with NX Nastran. As forças aplicadas na análise foram de 22,45N para a empenagem vertical e 136,47N 

para a emprenagem horizontal. Foi considerada a análise de deformação Total translation e de falha por Von 

Mises. 

Resultado: 

A deformação máxima obtida por elementos finitos foi de 0,0073mm e a máxima de Von Mises com 272,3 

MPa, considerando esta concentrada apenas na fixação. A massa desta estrutura foi estimada em 330 gramas 

no total contra 756 gramas do Madeirit. 

Conclusão: 

Ao analisar a cauda da aeronave por elementos finitos obteve-se resultados satisfatórios para a utilização das 

estruturas sanduíches na aeronave, com uma redução de 426 gramas entre a estrutura de Madeirit e a 

otimizada com compósitos. 
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Introdução: 

A hiperglicemia induzida pelo estresse está presente em grande parte dos pacientes críticos não portadores 

de diabetes mellitus, devido ao alto estresse metabólico, o uso de corticosteroides e alterações hormonais. A 

nutrição enteral pode ocasionar algumas complicações que favorecem o aumento da glicemia, a qual eleva o 

risco de mortalidade. O principal objetivo deste estudo foi avaliar o escore de mortalidade em pacientes 

críticos com hiperglicemia sob Terapia Nutricional Enteral em uma Unidade de Terapia Intensiva em um 

hospital no município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Estudo transversal descritivo que avaliou pacientes adultos e idosos com faixa etária acima de 20 anos, 

hospitalizados em uma Unidade de Terapia Intensiva em um hospital no município de Taubaté, entre 

fevereiro a julho de 2017. Foram selecionados os pacientes que estavam sob Terapia de Nutrição Enteral 

exclusiva e que apresentaram hiperglicemia. Os níveis de glicemia foram obtidos dos prontuários médicos, 

sendo classificada hiperglicemia quando os valores foram superiores a 140 mg/dL, segundo as 

recomendações para pacientes críticos descritas pela American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

(ASPEN). Para avaliação do escore de mortalidade foi utilizada a escala de Apache II (1985), também 

obtida do prontuário médico, baseada em 12 medições fisiológicas, idade e problemas crônicos de saúde, 

afim de estratificar o prognostico de pacientes críticos e promover eficácia da terapia intensiva, onde o 

intervalo da pontuação é de 0 a 71 pontos e quanto maior o percentual obtido maior o risco de mortalidade. 

Resultado: 

Foram selecionados para a casuística final 12 pacientes sendo 41,67% do sexo masculino (n=5). Os 

pacientes apresentaram idade mediana de idade de 68,42 ± 13,82 anos. Verificou-se que a mediana da 

glicemia foi igual 210 ± 74,76. Verificou-se que a amostra total de pacientes (100%), apresentava 

hiperglicemia. Em relação ao escore de mortalidade, foi observado média de 37,74 ± 17,13, sendo que 

41,66% dos pacientes apresentaram escore de mortalidade superior a 50%. 

Conclusão: 

Conclui-se que quase metade dos pacientes apresentaram escore de mortalidade superior a 50%, e a 

hiperglicemia foi representada em 100% desses pacientes. Medidas de intervenção precoce são necessárias, 

em relação ao suporte nutricional, a fim de minimizar os prejuízos causados pelo quadro de hiperglicemia, 

melhorando, desta forma, o prognóstico da doença de base, e aumentando a chance de sobrevida destes 

pacientes.   
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Introdução: 

O crescimento dos produtos fabricados a partir de polímeros nos últimos anos, os altos custos no processo 

de usinagem, a necessidade de obter características mecânicas superiores e o fato que durante o processo as 

ferramentas de corte tem grande relevância, pois em grande medida são elas que ditam a velocidade de corte 

e o avanço. Estes aspectos vêm fazendo com que as indústrias invistam em desenvolvimentos tecnológicos 

na área de usinagem. 

Dentre as tecnologias desenvolvidas podemos enfatizar as coberturas em ferramenta de corte. Segundo 

Diniz et al (2006) o custo para se obter uma ferramenta com revestimento é bem mais superior que uma sem 

revestimento. Comparando-a e levando em consideração a vida útil da ferramenta, o período menor de corte 

em virtude das maiores velocidades de corte e avanço, obtém-se uma redução significativa no tempo total de 

usinagem. 

Metodologia: 

Inicialmente foi realizada uma breve pesquisa para definir a cobertura que seria estudada, com a definição 

foi realizada uma pesquisa mais aprofundada sobre a mesma. A pesquisa realizada foi feita em variadas 

fontes tais como, meios eletrônicos, artigos, livros, publicações em congressos e revistas. 

Todo material utilizado para a elaboração desse trabalho foi obtido na biblioteca da Universidade de Taubaté 

no Campus da Juta, fornecimento de artigos e monografias cedidos pelo Orientador para obter os assuntos 

específicos ao tema e acesso aos computadores da própria Universidade para formatação, procura de artigos 

e publicações disponíveis nos meios virtuais. 

Durante as pesquisas bibliográficas iniciais para a escolha do tema, diversos tipos de revestimentos foram 

observados. O TiAlN mostrou-se interessante pelas suas características de trabalho a seco e capacidade de 

usinar materiais de alta dureza. Por isto foi escolhido o tema deste trabalho e levantada as informações para 

a construção do mesmo. 

As informações encontradas foram estudadas, analisadas e separadas conforme seu conteúdo. Com a 

finalização da separação dessas informações, foram filtradas para elaboração de uma revisão literária 

dividida em tópicos para a melhor compreensão e entendimento do leitor. Por meio de dados secundários 

foram então feitos comparativos de ferramentas com e sem revestimento com o intuito de avaliar o desgaste, 

vida útil e o desempenho das ferramentas. 

Resultado: 

Dados secundários foram obtidos para se analisar os desempenhos das ferramentas, com isso foi possível 

avaliar seu desgaste e a rugosidade no perfil. 

Para melhor entendimento, foi construído dois gráficos referentes às figuras 1 e 2 a seguir. Na figura 1 as 

ferramentas possuem um desgaste elevado no primeiro passa no corpo de prova, porem a ferramenta com 

revestimento tem um desgaste inferior no inicio do processo, mas com a análise de todo o processo as duas 

ferramentas com e sem revestimento tiveram o desempenho equivalente. E na figura 2 notou-se que há uma 

rugosidade inferior na ferramenta com revestimento, ao longo de cinco passes no corpo de prova. 

Conclusão: 

No decorrer da análise dos dados e resultados conclui-se que a ferramenta com revestimento de TiAlN para 

usinagem de titânio tem um melhor desempenho em relação ao desgaste da ferramenta e na rugosidade no 

corpo de prova durante o processo. Garantindo uma vida útil mais longa e melhores resultados no final de 

cada processo, com ganho de tempo, economia e diminuições de paradas para trocas de ferramentas. 

Para que cada tipo de processo tenha sucesso no decorrer de seu andamento, necessita de um estudo para 

considerar a aquisição de uma ferramenta com revestimento, pois nem sempre é viável essa aquisição. 
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Introdução: 

Os compósitos são definidos como a combinação de dois ou mais materiais distintos separados fisicamente, 

e que possuem propriedades diversas ou proporções significativas das propriedades de ambos os materiais 

que o constituem, gerando um 

novo material multifásico com desempenho único. Nestes materiais é possível distinguir uma fase 

descontínua, chamada de reforço, responsável pelas características mecânicas ou químicas, e outra fase 

aglutinante, chamada matriz, que envolve o reforço, protegendo-o e permitindo que estes distribuam os 

esforços entre si. Essa matriz aglutinante pode ser de natureza cerâmica, metálica ou polimérica, e de acordo 

com a disposição e o tipo de reforço encontrado nela pode-se classificar os compósitos em: compósitos 

particulados, compósitos de camada única ou compósitos de multicamadas. Neste trabalho o enfoque é 

relativo aos compósitos poliméricos estruturais, conhecidos como compósitos avançados, utilizados em 

ampla escala pela indústria aeroespacial devido ao sucesso das associações de cargas aos polímeros. 

Metodologia: 

O presente artigo teve como metodologia a pesquisa bibliográfica realizada através da exploração de fontes 

como livros, revistas científicas, teses, relatórios de pesquisa entre outros. Seguida pela leitura seletiva do 

material, retendo-se as partes necessárias ao desenvolvimento deste estudo, o que permitiu um melhor 

entendimento sobre os materiais compósitos, e mais especificamente os compósitos avançados, e como estes 

estão sendo utilizados pela indústria aeronáutica e aeroespacial. 

Resultado: 

A utilização de compósitos poliméricos avançados em partes estruturais, devido a sua baixa densidade, 

resulta em aeronaves mais leves e consequentemente na redução do consumo de combustível, apresentando 

alta razão resistência-peso e oferecendo boa resistência à corrosão, fadiga, altas temperaturas e impactos. As 

peças em compósitos costumam ser até 70% mais rígidas que as peças de alumínio, diminuindo o uso de 

reforços estruturais, longarinas e rebites na fuselagem, contribuindo ainda mais para a redução do peso total 

da aeronave. Os materiais compósitos avançados estão sendo 

utilizados também na fabricação das carcaças dos motores de foguetes e nos componentes do sistema de 

propulsão, como palhetas de turbina e anéis de carenagem, e vem se tornando cada vez mais um diferencial 

competitivo na aviação, permitindo aumentar o tamanho da fuselagem sem aumentar significativamente os 

custos de produção. A sua utilização também tem requerido o desenvolvimento de novos métodos para 

testes de qualidade. 

Conclusão: 

Os compósitos avançados supriram muitas das necessidades que não podiam ser atendidas por outros tipos 

de materiais, possibilitando conquistas científicas relevantes nas áreas da bioengenharia, automobilística, 

aeronáutica, aeroespacial, entre outras. Desde a Segunda Guerra Mundial, estes materiais de alto 

desempenho, foram introduzidos definitivamente na indústria aeroespacial, substituindo ligas de alumínio, 

titânio e aços especiais em vários componentes estruturais das aeronaves, apresentando alta relação 

resistência-peso e favorecendo o desenvolvimento de sistemas estratégicos, como de mísseis e foguetes, e 

permitindo a flexibilidade nos projetos de estruturas com geometrias complexas, atendendo as necessidades 

de desempenho em voo de aeronaves e veículos de reentrada. 
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Introdução: 

Estudos atuais fundamentam a busca incansável por energias alternativas para garantir produtividade 

energética futura, além da conservação do meio ambiente. Fonte inesgotável, a energia solar embasa este 

trabalho para que se possam desenvolver e procurar alternativas ecológicas e sustentáveis para as indústrias 

brasileiras. Visando o uso de energia solar como fonte renovável para geração de calor (energia 

heliotérmica) e cogeração em energia elétrica, para que ambas, substituam e/ou diminuam o uso de fontes 

não renováveis, especificamente, em caldeiras e máquinas industriais, objetiva-se desenvolver a 

implantação de um conceito, no qual seja inserida a energia heliotérmica a fim de reduzir os custos da 

energia elétrica e para a movimentação de caldeiras em indústrias. Pode se estender o conceito para outras 

aplicações, em outros ramos industriais e de serviços, buscando opções significativas e otimizadoras para o 

consumo de energia, pois o setor industrial representa uma percentagem significativa de consumo de energia 

mundial. 

Metodologia: 

A metodologia para desenvolvimento do estudo de caso está embasada em pesquisa experimental e 

bibliográfica, com pesquisas em sites especializados, artigos acadêmicos e normas, que contemplem os 

sistemas térmicos de caldeiras com energia heliotérmica, operando em cogeração (Figura 1). As caldeiras 

possuem diversos componentes e sistemas auxiliares, sendo alguns deles necessários para sua operação e 

outros com a finalidade de aumentar o rendimento térmico, aproveitando melhor a energia térmica contida 

nos gases de combustão. Apresentando-se a realização do projeto com seu memorial de cálculo, tem-se as 

seguintes características contempladas: Vaso de pressão, Tubos de cobre, Condensador, Boiler, 

Instrumentação e Controle (Válvulas, Manômetro, Termopar, Conexões), Coletor solar plano, Sensores de 

fluxo. Foram realizados os seguintes cálculos para especificação e dimensionamento: Eficiência térmica e 

eficiência útil, Vazão em massa, Potencia útil e absorvida, Pressão admissível, conforme ilustrado à Figura 

2. 

Resultado: 

Como resultado, tem-se para o estudo do modelo de uma caldeira geradora de vapor, com uma passagem de 

gases combustos, com capacidade de produção de 30 Kg/h (pressão de trabalho 150 Psi), gás como 

combustível e água de alimentação a 26º Celsius, tensão de 220v trifásicos, com características para 

consumo pelo GLP em 2.060Kg/h, potência térmica para 19.260 Kcal/hora. A bomba d’água tem vazão de 

2,7m³/h; com pressão de 70 mca, motor de 1CV-220V e válvulas: de segurança (uma de Ø1/2 atuada por 

mola), globo para a saída de vapor de Ø1/2, com visor de nível, válvula de nível com bloqueio tipo agulha e 

esférica tripartida para dreno, e para descarga de fundo (uma esférica Ø ¾), um manômetro e chaminé. 

Complementam comandos elétricos, conectados a tubulações e ao coletor solar plano com trocadores de 

calor, transformando radiação solar em calor, com uso de sensor de fluxo de calor. 

Conclusão: 

Os sistemas de armazenamento de calor aumentam os custos de investimento, não apenas em função dos 

equipamentos e fluidos necessários para o armazenamento propriamente dito, mas também por demandarem 

maior área de coletores solares para absorver o calor adicional. Em contrapartida, aumentam o fator de 

capacidade da planta e elevam a produção anual, impactando positivamente no custo nivelado da energia. 
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Introdução: 

A estabilidade que o plano real proporcionou após sua implantação em 1994, junto com a consolidação da 

democracia no Brasil, foram as principais razões para se estabelecer a segurança e confiança necessárias 

para que os investidores estrangeiros encontrassem solo fértil, prospero e seguro para aplicarem seus ativos. 

Metodologia: 

Esta pesquisa buscou identificar as estratégias de expansão, dispersão e prospecção de mercados feitos pela 

empresa ITAU S.A. no continente asiático. Por meio de analise bibliográfica e estudo de caso, notou-se que 

a constante entrada de capital externo provocou a necessidade da empresa de se deslocar para ficar próxima 

de seus clientes, vendo assim no mercado asiático possibilidades de negócios mais rentáveis e seguros. Para 

tal, a empresa decidiu internacionalizar sua marca, além de investir em pessoal especializado neste mercado, 

consolidando a marca de forma pioneira na Ásia. 

Resultado: 

Desta forma a empresa foi capaz de fornecer “in loco” conhecimento e “expertise” focados em investidores 

que pretendiam buscar oportunidades no mercado brasileiro. A internacionalização de uma empresa leva em 

conta e requer planos de contingencia, deslocação massiva de capital, estudo regional e as razões de se 

expandir como propõe a Teoria dos custos de Transação de Ronald Coase, que busca a viabilidade de uma 

oportunidade de expansão, que no caso do ITAU foi favorável. 

Conclusão: 

Após o Brasil receber das agencias de classificação de risco o grau de investimento, este mercado tornou-se 

mais favorável á captação de recursos, tendo este no ano de 2008 captado uma receita superior a US$ 1 

bilhão. Conclui-se que após longa e cautelosa pesquisa de mercado, permeada por analises de contingencia e 

viabilidade, além de investimento em capital intelectual especializado, a empresa estudada lançou-se no 

mercado asiático visando suprir as necessidades dos investidores estrangeiros no que tange aos 

investimentos no Brasil, buscando a captação de capital internacional e expansão de suas atividades em 

mercados diferentes dos tradicionais. 
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Introdução: 

A disciplina “Introdução à Prática em Saúde Coletiva” (IPSC), ministrada no segundo ano do curso de 

Medicina de uma Universidade do Interior de São Paulo, promove a inserção dos estudantes nos serviços de 

atenção primária em saúde das redes do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando, para tanto, atividades 

teóricas e práticas. As últimas, em especial, permitem que os alunos analisem os principais desafios da 

saúde coletiva e do SUS, além de introduzi-lo na maneira como a relação médico-paciente deve ser 

estabelecida na prática, com ênfase nas práticas de saúde no âmbito da atenção primária. 

Metodologia: 

Alunos do 4º período tiveram aulas expositivas e fizeram leitura de temas relacionados à Atenção Primária 

em Saúde. Dentre essas aulas e estudos, fizeram visitas supervisionadas, em pequenos grupos (4 pessoas, 

aproximadamente), a Unidades Básicas de Saúde (UBS) organizadas em moldes tradicionais, 

acompanhando, desta forma, as atividades das equipes de saúde. Cada aluno deveria, durante o primeiro 

semestre de 2017, visitar ao menos três UBS. Logo após cada visita, o mesmo deveria relatar sua 

experiência em formato digitalizado e entregar para os professores. Este relato, em particular, tem por 

objetivo evidenciar a importância das atividades práticas no curso de Medicina, desde os primeiros anos 

deste, para que os conceitos teóricos sejam consolidados e tornem-se aplicáveis na vida profissional futura 

do graduando.   

Resultado: 

Durante as visitas, pude ver a organização de uma UBS conforme os Princípios e Diretrizes do SUS, 

contando com adaptações que beneficiam a população local de acordo com suas particularidades 

socioeconômicas. Elas seguem um padrão organizacional, com atendimento médico nas áreas básicas 

(pediatria, clínica médica e gineco-obstetrícia), de psicólogo, dentista e enfermeiro; além de salas para 

vacinação, curativo e disposição de medicamentos. Pude, ainda, conhecer uma UBS-mais, cujo diferencial é 

o adendo de especialidades médicas como cardiologia, endocrinologia e ortopedia. Aprendi qual é a 

utilidade do Sistema Informatizado Municipal (SIM), quais são os serviços regionalizados e quais são 

“porta-aberta”; acompanhei consultas ginecológicas, presenciando pacientes com verruga do HPV, 

realização do Papanicolau, medição da altura uterina de gestantes, ausculta dos batimentos fetais, dentre 

outras práticas. 

Conclusão: 

Com essas experiências, pude reconhecer que, para a consolidação do conhecimento teórico, a 

aplicabilidade da informação é imprescindível, a fim que de não se perca em um arcabouço de conceitos. 

Além disso, tornou-se evidente para mim a eventual dissociação entre a teoria e a prática, visto que pessoas 

e locais possuem características próprias, distintas, às quais nós, futuros profissionais de saúde, devemos 

estar preparados para enfrentar, sabendo aproveitar o melhor de cada pessoa, local e serviço. 

 



  

455 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA EM REALIZAR O EXAME DO PAPANICOLAU 

ENIC201758296 

 

BIANCA RODRIGUES SILVA, AMANDA QUINTÃO ARAUJO, ANGELA CRISTINA DOS SANTOS, CASSIA OLIVEIRA 

MAGALHAES, MARCIO MOUTINHO, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O câncer de colo de útero é uma neoplasia causada pela infecção persistente de alguns tipos do 

Papilomavírus Humano (HPV) que atinge milhares de mulheres brasileiras. A infecção genital por este vírus 

é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer 

alterações celulares que poderão evoluir para o câncer, estas alterações são descobertas facilmente no exame 

preventivo (Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante a  realização 

periódica deste exame, pois é considerado o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do 

câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. É um método 

bastante eficiente e de baixo custo, podendo ser realizado pelo SUS. Deve ser prioridade de mulheres 

sexualmente ativas entre 25 e 64 anos. 

Metodologia: 

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivida por acadêmicas do curso de graduação de 

Enfermagem durante o acompanhamento do exame Papanicolau no estágio de Saúde da Mulher em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), situada em um município do vale do Paraíba.  O trabalho é um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência realizado durante o estágio no primeiro semestre de 2015, que 

contou com a participação dos acadêmicos de enfermagem do 3° período. Os critérios utilizados para essa 

pesquisa foram os pacientes que compareceram para realizar o exame das 08h às 11h. 

Resultado: 

Foi realizado um questionário com as mulheres na sala de espera, antecedendo o exame, no qual haviam 

perguntas sobre a idade da primeira relação sexual, se utiliza métodos contraceptivos,  número de partos, 

abortos, cesárias, partos normais e frequência da realização do Papanicolau. As pacientes foram recebidas à 

sala do exame pelas acadêmicas de enfermagem e enfermeira responsável. Durante o preparo para o exame, 

era passado orientações sobre o auto-exame da mama e sua importância, além da importância de realizar o 

preventivo periodicamente. Todo o exame foi feito de forma que a paciente se sentisse confortável, 

respeitando sua privacidade e limites. Todo esse acolhimento contribui para que as mulheres percam o medo 

e a vergonha em realizar o exame, consequentemente, cada vez mais as mulheres irão aderir ao exame e, se 

houver alguma alteração, serão tratadas precocemente, evitando complicações mais sérias no futuro. 

Conclusão: 

Foi possível observar durante todo o estágio, que o acolhimento à mulher durante o preparo para o exame e 

o próprio exame é de extrema importância, sanando suas dúvidas e a deixando confortável diante da 

situação que, para muitas, é um momento constrangedor, por isso vale ressaltar a empatia e respeito que os 

profissionais de saúde devem ter, pois só assim será possível alcançar cada vez mais um número maior de 

mulheres. 
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Introdução: 

Nas últimas décadas houve uma evolução no efeito bolha nos veículos, onde os componentes plásticos 

devem aparentar a continuidade da superfície metálica, sendo imperceptível a transição entre as duas partes. 

A evolução estética enfrenta novos desafios, sendo um dos principais a equalização de cor no veículo 

completo. Segundo pesquisas, 93% dos consumidores dão mais importância ao visual e à cor do produto do 

que outros fatores e 85% consideram a cor como razão principal para comprar um produto em particular. 

Para garantir uma harmonia de cor no veículo completo é essencial manter um controle de fornecedores e do 

processo. Neste trabalho é apresentado um estudo de caso relacionado à uniformidade de cor do veículo 

completo. Tem-se como objetivo reduzir o defeito de desvio de tonalidade dos indicadores internos da 

qualidade, visando a redução de custos de retrabalho (repintura) e a troca de peças (refugo). 

Metodologia: 

Inicialmente foram estudadas as características e os conceitos envolvidos em teoria da cor e as influências 

para uma harmonia do veículo completo. Para identificação dos maiores índices de reclamação foram 

consultados dois indicadores internos da qualidade. O primeiro é o (D/1000) que é abastecido pelos dados 

de inspeção de 100% dos veículos, já o segundo é o (D/100) abastecido pelos dados de uma inspeção de 

auditores internos, treinados para terem a visão de um cliente final crítico, fazendo a avaliação por 

amostragem, dependendo do mix de produção. Nos indicadores foi identificado que o desvio de tonalidade 

está dentre os “top 10” defeitos. Com isso, foi criado um grupo de Colormatching, que se reúne 

semanalmente visando traçar estratégias para melhorar a harmonia de cores. Dentre as melhorias 

implementadas, foi definida uma medição colorimétrica preventiva de todas as cores realizada com o 

espectrofotômetro, tanto das peças plásticas quanto da carroceria, visando uma ação rápida em caso de não-

conformidade. Além disso, foi implementado o acompanhamento do relatório da tendência semanal de todos 

os fornecedores críticos. Com base no estudo dos dados coletados na medição preventiva, pode-se observar 

a repetibilidade nos resultados e definir uma tendência para cada cor crítica no processo. Ou seja, dentro do 

espaço de cor do sistema CIELab foi definido um quadrante para dL, dA e dB . Para minimizar as diferenças 

de medição foi definido um único modelo de espectrofotômetro e foi feita uma padronização dos pontos de 

medição e posicionamento do equipamento. Para auxiliar a medição de cor foi criada uma chapelona, que é 

uma espécie de gabarito para cada região do veículo a ser medido, visando garantir os pontos exatos de 

medição. Por fim, foram realizadas visitas técnicas e definidos alguns aperfeiçoamentos nos processos dos 

fornecedores, visando um maior controle da qualidade de tonalidade. 

Resultado: 

Dentre os resultados obtidos neste trabalho destaca-se uma redução de retrabalhos e refugos de 80 a 90%, se 

comparados ao mês anterior ao inicio do projeto, decorrente da melhoria na harmonia do veículo completo. 

As ações de melhoria foram iniciadas a partir de Setembro de 2016 e os indicadores foram monitorados até 

Fevereiro de 2017, mostrando uma diminuição de defeitos nos dois indicadores: no indicador D/100,  de 0,5 

defeitos passou a se ter 0,15 defeitos e no indicador D/1000, conforme Figura 1, de 33,5% de deméritos 

passou a se ter 3,7%. Analisando estatisticamente os dados dos relatórios colorimétricos, antes e depois da 

implementação das melhorias, tem-se que o índice de DPMO (Defeitos Por Milhão de Oportunidades) 

conforme ilustrado na figura 2, foi reduzido em todos os deltas componentes da cor, dL, dA e, 

principalmente, em dB, de 618.833,37 para 171.999,82. 

 

 



  

457 

 

Conclusão: 

Analisando os dados obtidos, concluiu-se que existem várias causas-raiz, todas variáveis que contribuem 

para o desvio de tonalidade e que devem ser controladas. Esse projeto contribuiu para a melhoria do 

indicador, em termos de harmonização de cores e menor desvio de tonalidade, além disso, diminuiu 

significativamente o índice de retrabalho e de peças não-conformes, auferindo-se resultados de reduções 

mensais da ordem de R$ 125.200,00 para repinturas e de R$ 1.826.500,00 para substituição de peças. 

Consequentemente, aumentou-se a satisfação do cliente final em relação à harmonia do veículo completo 

assim como à economia dos custos de retrabalho, refletida no preço final. 
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Introdução: 

Atualmente os idosos convivem com doenças crônicas que ocasionam diversas disfunções que culminam no 

declínio da capacidade funcional, todavia, estudos evidenciam que muitas das limitações do processo de 

envelhecimento podem ser evitáveis e que a adoção de um estilo de vida proporciona uma melhor qualidade de 

vida (QV). Para muitos autores QV abrange uma série de aspectos tais como a capacidade funcional, estado 

emocional e físico, interação social, atividade intelectual entre outros, um conceito com facetas objetivas e 

subjetivas. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a QV de idosos institucionalizados utilizando a escala 

de qualidade de vida SF-36, bem como identificar os domínios mais acometidos segundo a idade. 

Metodologia: 

Estudo descritivo, transversal de natureza quantitativa por meio de uma amostra consecutiva por conveniência de 

todos os idosos institucionalizados que realizam fisioterapia em um Instituto de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) do município de Pindamonhangaba, no período de julho/ 2014 a junho/2016. Foram incluídos os idosos 

acima de 65 anos com mais de um ano de internação. Foram excluídos os idosos com alterações cognitivas 

severas, distúrbios psiquiátricos, cadeirantes e deficientes visuais.  O instrumento utilizado para a qualidade de 

vida foi o Medical Outcomes Study 36 – Item Short –  Form Health Surve ( SF36). Um questionário contendo 36 

itens que abrange oito domínios: capacidade funcional (CF), aspectos físicos (AF), sociais (AS) e emocionais 

(AE), presença da dor, estado geral da saúde (EGS), vitalidade (VIT), saúde mental (SM) além de uma pergunta 

sobre a percepção atual da saúde em comparação há um ano atrás. O resultado final é obtido numa escala de zero 

a 100, onde zero corresponde ao pior e 100 ao melhor estado de saúde. Foi realizada uma análise descritiva dos 

dados por meio das medidas de posição e dispersão, para comparar os escores de QV segundo o sexo e a faixa 

etária, inicialmente foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk com objetivo de verificar se havia aderência dos escores 

à curva de distribuição normal. Os escores que apresentaram aderência à curva de distribuição normal foram 

comparados aplicando-se o teste t-Student com o nível de significância estatística de 5% no programa estatístico 

Stata versão 13.0. 

Resultado: 

Participaram 30 idosos de ambos os sexos com média de 73,4 anos (DP = 2,4). Os resultados do SF 36 

demonstraram escore baixo (média) para os domínios aspectos emocionais (33,0), vitalidade (31,5) e saúde 

mental (29,0). Já os domínios: estado geral de saúde (64,0), aspecto físico (57,2), social (55,7), dor (52,3) e 

capacidade funcional (51,0) obtiveram escores satisfatórios. Quanto a percepção dos idosos quanto à saúde atual 

e há um ano atrás, 60,0% (30) relataram estar quase a mesma e 10% muito pior. O estudo não apresentou um 

grupo controle, os pacientes foram comparados entre si com relação a idade (acima /abaixo de 72 anos= 

mediana). Não houve diferença estatística entre idosos com idade superior a 72 anos para os domínios: EGS, AF, 

SM, DOR, CF e percepção. Para os itens VIT, AS, AE os mais jovens apresentaram melhor desempenho que os 

mais idosos (p? 0,05). 

Conclusão: 

O presente estudo revelou que a qualidade de vida dos idosos institucionalizados no geral foi considerada 

satisfatória, que quando comparados domínios pela idade, houve melhor desempenho dos idosos abaixo de 72 

anos (vitalidade, aspecto social e emocional). Os dados obtidos provavelmente são em decorrência da atuação da 

equipe multidisciplinar que atua nesta instituição (fisioterapeuta, educador físico, psicóloga, enfermeira e 

cuidadores), desenvolvendo ações relacionadas à promoção da saúde, bem como promovendo o incentivo de 

atividades físicas, proteção e reabilitação restaurando a integridade físico funcional e consequentemente 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para os idosos. 
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Introdução: 

O Cartel de Medelín, sendo um dos mais cruéis da história, fez fama ao controlar quase toda a produção e 

distribuição de cocaína no mundo. Na época, a centralização da produção de drogas nas mãos dos próprios 

colombianos fez com que nascesse um instinto nacional até nos atos ilegais diante da sociedade e, em vista 

geral do modelo geográfico de 1970 adiante, os conflitos mundiais ajudaram a estabelecer um comércio 

favorável de drogas entre países da América e Europa. O que é estudado sobre a problemática das drogas e o 

fortalecimento do Cartel de Medelín naquele período se liga a várias pesquisas relacionadas com a produção 

e distribuição de cocaína por base dos narcotraficantes colombianos pelo mundo então, o fundamento dessa 

pesquisa se da por base do controle quase absoluto da cocaína mundial pelos colombianos e o modo que 

isso é estudo historicamente. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa adotada foi a de realizar uma breve análise em livros e textos sobre o assunto, 

em sites e afins, ligando a produção e distribuição de cocaína ao longo das atividades do Cartel de Medelín. 

Para isso foi pesquisado em livros como “Uma História Econômica do Crime Organizado” do historiador 

Dennis MP McCarthy e “A Questão das Drogas nas Relações Internacionais” da ministra Luiza Lopes da 

Silva. Sendo essa pesquisa voltada a análise de bibliografias ao longo dos anos sobre a formação nacional e 

o comércio internacional de cocaína voltado ao Cartel de Medelín. 

Resultado: 

Como o Cartel de Medelín se consolidou no comércio de cocaína mundial, abrangeu uma ampla gama de 

estudos sobre sua formação, auge e declínio, em relação com eventos históricos e econômicos, seu modelo 

de operar viralizou a forma de relações internacionais no comércio de drogas. Hoje em dia temos várias 

visões de como era o Cartel e como ele agia, mas não temos um estudo específico dele relacionado com a 

história e com a economia então, o resultado dessa pesquisa é centrado no foco de operação do cartel em 

âmbito da sociedade, história e economia. 

Conclusão: 

Concluímos que, com o passar dos anos, o Cartel de Medelín se acentuou num modo de operação brilhante, 

e, como vemos fatos históricos relacionados a isso, a revolução cubana, grupos revolucionários 

colombianos, dentre outros, ajudaram a manter a operação do cartel durante muito tempo, o que é estudado 

sobre tráfico de drogas na história se refere, em grande parte, a formação de Cartéis na América do Sul e, 

em específico, a formação do primeiro grupo criminoso nacional colombiano de grande escala. 
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Introdução: 

Doença Mental e suicídio estão presentes no cotidiano dos profissionais de enfermagem, porém são 

situações pouco discutidas na formação, inclusive no que tange aos aspectos éticos e práticos (Código de 

Ética de Enfermagem e a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem). Assim, o objetivo deste estudo foi 

apresentar pontos relevantes da relação entre o suicídio e a doença mental com o código de ética e a lei do 

exercício profissional, e destacar  a necessidade do profissional de enfermagem em ter este conhecimento. O 

código de ética dos Profissionais de Enfermagem considera que a pessoa, a família e a coletividade devem 

receber assistência sem riscos e danos, e que esteja disponível a qualquer indivíduo. Consta também, que o 

profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

Metodologia: 

O estudo em questão foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica utilizando-se artigos de periódicos e 

sites especializados, bem como os documentos básicos da ética e legislação que regem a profissão de 

enfermagem a saber: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem. 

Resultado: 

O Código de Ética diz que é responsabilidade e dever do enfermeiro aprimorar os conhecimentos técnicos, 

científicos, éticos e culturais, porém o cenário atual mostra a dificuldade do profissional na prestação do 

atendimento qualificado devido à sua formação que não possui suporte teórico, técnico e humano. A 

metáfora da enfermagem é a priorização da vida, porém a assistência deve ser prestada sem discriminação 

de qualquer natureza. É proibido ao enfermeiro provocar, cooperar, ser conivente, ou omisso com qualquer 

forma de violência, e no suicídio trata-se de violência contra si mesmo. O sigilo profissional propicia um elo 

de confiança entre paciente e enfermeiro. A Lei do Exercício Profissional apresenta as atividades privativas 

do enfermeiro, dentre elas, estão os cuidados diretos a pacientes graves com risco de morte e cuidados de 

maior complexidade que exijam conhecimentos científicos e sobre o profissional no papel de educador. 

Conclusão: 

É fundamental que o enfermeiro compreenda todo este contexto para que assim seja capaz de oferecer ao 

cliente assistência adequada e eficaz. Suicídios são evitáveis e há várias medidas que podem ser tomadas 

junto à população para prevenir o suicídio e suas tentativas, além disso, há vários obstáculos nesta questão 

que se deve considerar, como o estigma que gira em torno do suicida que faz com que ele não procure ajuda 

e a disponibilidade de dados que são muito baixas e dificultam a elaboração de estratégias eficazes. 
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CENTRO DE LAZER E CULTURA LIBERDADE CRIATIVA: PROPOSTA ARQUITETÔNICA PARA O MUNICÍPIO 

DE TAUBATÉ 

ENIC201758621 

 

LAURA DE ARAÚJO RODRIGUES GOMES 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A cidade de Taubaté possui parques, museus e um rico histórico cultural, porém nos dias atuais podemos 

observar que esses centros disseminadores de culturas e provedores de lazer na cidade funcionam em seus 

respectivos espaços com improviso e muitas vezes com descaso, fazendo com que a população procure 

como opções de lazer: shoppings, praças, bares, entre outros. A intenção deste trabalho é desenvolver um 

projeto arquitetônico para suprir, ao menos em parte, a carência de áreas destinadas ao lazer, principalmente 

diurno, que é vivenciada atualmente, 2017, no município de Taubaté, na forma de um Centro de Lazer e 

Cultura voltado para todos os tipos de público. Onde se buscará conservar as árvores encontradas no terreno 

e se utilizará o telhado verde para compensar a área construída e trazer a economia de água e luz de modo à 

ajudar na sua conservação. 

Metodologia: 

Buscou-se na metodologia mista compreender as funções e atividades necessárias para a construção do 

partido arquitetônico, através de embasamentos teóricos que comprovassem a importância da temática ao 

longo da história, da compreensão dos estudos de caso e das dinâmicas que envolvem o tema nas visitas 

técnicas, levantamentos de dados, normas e legislações. 

Resultado: 

No campo sócio-espacial trará mais áreas de lazer para o município. Conforme estudos feitos durante o 

trabalho o lazer alivia a opressão e a sobrecarga do dia a dia em relação ao trabalho, estudos, trânsito, entre 

outros, problemas físicos e emocionais. Também desperta a criatividade, campo que está sendo muito 

valorizado nos dias de hoje. 

Do ponto de vista econômico, o projeto contribuirá com economia de água e energia, o que 

consequentemente ajudará na preservação do complexo e também fará com que a maioria do dinheiro gasto 

pela população em busca de novidades em outras cidades seja gasto dentro do município. 

Já em relação ao ambiente, gerará ganhos por evitar o desperdício de água e energia e por compensar a área 

construída através do telhado verde. Também em consequência de seu paisagismo e da conservação das 

árvores encontradas no local trará benefícios a fauna servindo como habitat de pássaros. 

Conclusão: 

Através desse trabalho pôde se concluir a importância de um espaço planejado para abrigar o lazer e 

disseminar culturas, enriquecendo o conhecimento da população e valorizando a cultura da região.  A 

importância do lazer que traz até mesmo benefícios para a saúde. E a importância da sustentabilidade e da 

consciência ambiental na construção. 
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE RESTO-INGESTÃO EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) 

DA CIDADE DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201758656 

 

MILENE RODRIGUES DE ALMEIDA, MAIRA DE ABREU TENÓRIO 

Orientador(a): MARIANA GARDIN ALVES 

 

Introdução: 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é um conjunto de áreas com o objetivo de operacionalizar o 

fornecimento de refeições de coletividades. Consiste de um serviço organizado, compreendendo uma sequência e 

sucessão de atos destinados a fornecer refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos. (1) 

Na gestão de uma UAN o desperdício de alimentos é um fator de grande importância, pois não se trata apenas de 

uma questão ética, mas também econômica e com reflexos políticos e sociais (2). Uma das formas de desperdício 

de alimentos em UAN, pode acontecer através do resto-ingestão. Que caracteriza os restos de alimentos 

devolvidos no prato ou bandeja do cliente e pode ser um indicativo de desperdício, pois o alimento foi servido e 

não consumido, entre os fatores que levam ao desperdício, pode estar à falta de consciência do cliente. (3) 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa de caráter longitudinal com intervenção, a qual foi aprovada pelo comitê de ética, nº 

64670817.2.0000.5501. Essa pesquisa foi realizada no mês de julho, em uma UAN de uma empresa terceirizada, 

localizada em uma metalúrgica de Taubaté, que produz em média 1080 refeições por dia (880 almoços e 200 

jantares). Possui cardápio padrão intermediário, com modalidade self-service. A coleta de dados ocorreu em 3 

semanas (segunda a quinta-feira), na produção do almoço, em todos esses dias foram pesados em balança digital 

os restos de alimentos deixados pelos clientes, (peso de cascas e ossos foram descontados), esse valor foi divido 

pelo números de refeições distribuídas nos dias das coletas, para identificação do per capita de resto-ingestão. A 

pesquisa ocorreu durante 3 semanas consecutivas. 

1ª semana: Coleta de dados do resto-ingestão. 

2ª semana: Coleta de dados de resto-ingestão. Durante esse período foi realizada uma campanha de combate ao 

desperdício de alimentos através do resto-ingestão e para isso foram utilizados banners e displays informativos 

em todo o refeitório e nos balcões de distriuição dos alimentos, também durante esse período os clientes foram 

incentivados a dar a sua opinião sobre a qualidade dos alimentos e do cardápio, além de poderem sugerir 

melhorias dos alimentos servidos. As informações levantadas foram repassadas para a nutricionista da unidade, 

que avaliou quais poderiam ser executadas para melhoria do serviço da UAN durante e após a campanha. 

3ª semana: Coleta de dados de resto-ingestão. Os dados levantados foram comparados com os resultados das 

outras semanas, com a finalidade de avaliar a efetividade da campanha. 

Resultado: 

Na 1º semana o resultado de resto-ingestão identificado foi de 30g/pessoa, seguido pelas duas semanas seguintes 

com resultados de 23g/pessoa de resto-ingestão. Todos os resultados das 3 semanas foram considerados normais 

segundo Vaz (2006), porém foi observado que durante a campanha e na semana seguinte, os resutaldos foram 

iguais, havendo em média uma redução de 7g/pessoa de resto-ingestão, representando redução de 23% no 

desperdício de alimentos durante e após a campanha. Desses resultados, os dias que apresentaram maior redução 

foram aqueles em que cardápio era de maiores aceitação, como pratos com feijoada e torta madalena. As 

principais sugestões de melhorias estavam relacionadas à repetição de preparações do cardápio, qualidade no 

preparo dos alimentos (cozimento inadequado e excesso de tempero/sal) e sugestões de inclusão de preparações. 

A nutricionista da unidade, após receber as sugestões de melhorias, estabeleceu junto à equipe, a diminuição de 

alho e sal na preparação do prato principal. 

Conclusão: 

A campanha de conscientização foi efetiva, porém para melhores resultados outras medidas, como modificação 

do cardápio deveriam ser realizadas futuramente. 

 



  

463 

 

AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO TOMATE CEREJA CULTIVAR SAMAMBAIA EM CULTIVO PROTEGIDO 

DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIA – UNITAU 

ENIC201758674 

 

CAIO MARCELO DE MOURA, LUCIANO RODRIGUES COELHO, ELISANDRA MARIA ALBANO RIVA, MATHEUS 

RANGEL COTRIM BRUNO 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

O tomate (Lycopersicum esculentumMill.) pertence à família das Solanáceas, a mesma da batata, berinjela, 

pimentão, fumo e jiló. Teve origem na América Central (região Andina), mas foi domesticado no México e 

introduzido na Europa em 1544. 

Posteriormente foi disseminado para a Ásia, África e Oriente Médio, até chegar a América do Sul. 

Atualmente é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo, tendo grande importância econômica. Pode ser 

consumido in natura(como frutos frescos, saladas ou cozidos) ou processado (como ex-tratos, molhos, 

purês, ketchup). 

Existem diversas cultivares e variedades de tomate, como Santa Clara, Cereja, Amarelo, Caqui, entre outras. 

Metodologia: 

Para atender propósito 6 lotes do cultivar Samambaia foram e semeados em bandejas de 128 células e 30 

sementes, após germinação as plântulas de 14 dias foram transferidos para os vasos plásticos 5 litros 

contendo substrato plantimaxs para cultivo de hortaliças. 

Os vasos foram disposto em 5 grupos dentro da estufa Departamento de Ciências Agrárias Universidade 

Taubaté em 6 março de 2017. 

Cada lote era constituído de 5 vasos.Após primeiro colheita tendo sido as plantas tratadas conforme o 

preconizado para o cultivo de tomate, procedeu a contagem do números frutos e do peso por vaso. 

Resultado: 

Calculando-se a média de peso por fruto e numero fruto por planta chegou-se a 12,9 gramas por fruto e 44 

frutos por planta, oque significa dizer que o sistema de produção adotado produz frutos em numero e peso 

equivalente aquele preconizado e aceito pelo mercado que de: o frutos de 10 a 15 gramas e 44 frutos por 

planta. 

Conclusão: 

O sistema de cultivar do tomate cereja  em estufa protegida,  foi adequado para variedade samambaia 

preconize frutos dentro das características dos mercados busca. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL E ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS COM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. 

ENIC201758715 

 

LETÍCIA MOURÃO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é uma complexa síndrome clínica de acometimento 

multissistêmico que leva a uma série de alterações fisiológicas das quais muitas influenciam diretamente o 

estado nutricional. A disfunção renal é uma comorbidade comum nos pacientes com ICC, além da perda 

ponderal progressiva. O principal objetivo deste estudo foi avaliar a função renal e o estado nutricional de 

pacientes adultos e idosos, com ICC, em um Hospital Universitário, localizado no município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Estudo transversal observacional que avaliou os pacientes adultos e idosos hospitalizados no período de 

Fevereiro a Dezembro de 2016. As variáveis de interesse deste estudo foram sexo, idade, diagnóstico clínico 

de ICC, peso, estatura e Creatinina Sérica. Para avaliação do estado nutricional, utilizou-se o cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC) e a classificação segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

adultos e Lipschitz para idosos. Para avaliação da função renal, estimou-se a taxa de filtração glomerular 

(TFG) através do cálculo do Clearance de Creatinina, sendo considerada a disfunção renal quando o 

Clearance de Creatinina estava inferior a 60 ml/min. Para a descrição da amostra foram realizadas 

frequências das variáveis categóricas e estatísticas descritivas (média e desvio padrão) das variáveis 

contínuas. 

Resultado: 

Dentre os 87 pacientes avaliados, foram selecionados 35 pacientes para a amostra final, por apresentarem 

todas as variáveis necessárias a este estudo, sendo 54% (n=19) do sexo feminino. A média de idade da 

população em geral foi de 64,41±14,52 anos. Em relação aos sexos, verificou-se que a média e o desvio 

padrão de idade foi de 67,84 ± 12,10 e 60,34 ± 16,41, para os sexos feminino e masculino, respectivamente. 

Em relação ao estado nutricional, 40% dos pacientes se encontravam com Obesidade, 23% Eutrofia, 23% 

Baixo Peso e 14% Sobrepeso. Em relação à função renal, 54% dos pacientes apresentavam 

comprometimento da função renal (TFG < 60 ml/min), sendo 16% (n=3) com falência renal (TFG < 15 

ml/min). 

Conclusão: 

Conclui-se que 54% dos pacientes apresentavam comprometimento da função renal e que 23% da 

população estudada, apresentava baixo peso, sendo maior este desfecho para os pacientes do sexo feminino 

(62,5%). 
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A FIGURA DA MULHER NEGRA NA LITERATURA E NA SOCIEDADE 

ENIC201758913 

 

AMANDA PEREIRA JUSTEN, BRUNA ANTUNES PIRES, PALOMA MONDINI ALVES FERNANDES 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

O presente artigo tem por tema a figura da mulher negra na literatura e na sociedade e sua mudança durante 

o tempo, tendo como objetivo traçar um paralelo entre uma personagem presente na literatura clássica e 

Youtubers atuais que retratam a figura da mulher negra e seu empoderamento. Esse trabalho se justifica por 

mostrar como ocorreu a transformação da figura da mulher negra na sociedade, levando ao que encontramos 

hoje com coletivos de feminismo negro e com representantes que levam ao empoderamento da mulher. 

Metodologia: 

Empregaremos como método a pesquisa bibliográfica e a análise dos teóricos e das obras, Bosi (2002), que, 

no seu ensaio denominado "Poesia versus racismo", retrata e analisa obras e autores que abordam a temática 

do negro e a imagem que dele se constrói; Rodrigues (2012), que fala da imagem da mulher negra na 

sociedade; Jesus-1 (1960), que utiliza sua própria experiência para relatar seu cotidiano na favela; Jesus-2 

(2011), que traz a obra Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, a fim de mostrar que mulheres negras 

merecem um tratamento social igualitário, assim como na literatura. Partindo da análise da personagem de 

"Quarto de despejo" (1960), a partir do referencial teórico supracitado em comparação com a produção de 

Youtubers que retratam o empoderamento da mulher negra no Brasil. 

Resultado: 

Os resultados esperados são a apresentação da imagem da mulher negra, como era retratada e como se 

encontra retratada nos dias de hoje, além da conscientização da luta de diversos segmentos sociais para 

firmar na cultura a imagem da mulher negra empoderada. 

Conclusão: 

Podemos concluir com esta pesquisa e com os resultados esperados,  a constatação da luta para firmar a 

imagem da mulher negra empoderada e levar a uma propagação da luta e das conquistas até os dias atuais. 
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REGULARIZAÇÃO DE UMA PEQUENA BARRAGEM DE TERRA NA APAE TAUBATÉ-SP. 

ENIC201758976 

 

MARIANA CAROLINA TOLEDO 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

Desde os tempos remotos as barragens de terra foram construídas com finalidade de armazenar água para a 

irrigação. Atualmente, é possível garantir que a construção de barragens não tendo tantas preocupações com 

riscos de acidentes, responsáveis por danos físicos á população próxima e danos ambientais. Barragens de 

terra são consideradas uma ótima solução quando é o caso de pequenos represamentos, e são aplicadas para 

qualquer tipo de fundação, desde em rocha compacta até terrenos sem muita estabilidade. O problema, é que 

muitas dessas obras são mal executadas, sem manutenção e vistoria, e com o tempo pode trazer problemas 

na estrutura, afetando não só o projeto como todo o entorno (MARANGON, 2004). Dentro desse contexto, 

o objetivo principal desse trabalho foi regularizar uma barragem de terra já existente na APAE, com intuito 

de garantir a segurança do projeto assim evitando demais complicações que possam vir a acontecer num 

futuro. 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado no imóvel da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada no 

município de Taubaté/SP. A metodologia utilizada teve como base levantamento de referências 

bibliográficas de artigos, manuais disponibilizados na internet e livros relativos aos diversos tipos de 

barragens. Posteriormente, foi realizada pesquisas de campo, incluindo visitas técnicas ao local da barragem 

para elaboração de diagnóstico ambiental, tendo a colaboração de profissionais habilitados da área de 

Engenharia do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de Taubaté. 

Resultado: 

Uma barragem pode ser delimitada como um elemento estrutural, que é construída no sentido transversal ao 

sentido do escoamento de um determinado curso d’água, com o intuito de formar um reservatório de água, 

sendo um represamento artificial. O levantamento dos dados topográficos do terreno permitiu a obtenção da 

delimitação da microbacia, das curvas de nível e do perfil longitudinal. A implantação da barragem criou um 

desnível entre a superfície do reservatório e a lâmina d’água do curso d’água no trecho a jusante do 

reservatório. As descargas através do vertedor terão que percorrer esse desnível para retornar ao leito do 

córrego, a jusante do barramento. Ao outorgar o barramento é exigido pelo DAEE que os mesmos não 

interrompam o fluxo dos rios, assim, as vazões mínimas foram mantidas a jusante. Para a estimativa das 

vazões mínimas adotou-se como referência a variável hidrológica Q7,10, com isso obteve-se as vazões 

mínimas. 

Conclusão: 

Como a construção de uma barragem tem um orçamento caro, os proprietários de terras procuram reduzir os 

custos, sacrificando, geralmente, a segurança. Deste modo, o técnico deve ter argumentos aceitáveis para 

convencer o proprietário de evitar o risco em perder uma obra dessa natureza somente pelo não 

cumprimento das normas de segurança que esta construção exige. Portanto se faz necessária a regularização 

da barragem de terra existente na APAE, a fim de garantir que ela tenha o dimensionamento correto e não 

venha trazer problemas futuramente para o meio ambiente e para a população do entorno. 
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“MUSEU IMAGINÁRIO”: PERCEPÇÕES DO TEMPO E ESPAÇO A PARTIR DA DEMOCRATIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO 

ENIC201759053 

 

TAMYRES GABRIELA OLIVEIRA SILVA, MARIANE DOS SANTOS MOREIRA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

O conceito de patrimônio muitas vezes passa pela perspectiva do legado de pais para filhos, o que em sua 

etimologia está correto. O patrimônio hoje, desde a metade do século XX tem sido definido e redefinido no 

campo de todas as áreas que interessam pela preservação e divulgação do patrimônio cultural. André 

Malraux nos anos 70 desenvolveu o conceito de “Museu Imaginário”, e em um contexto de uma nova 

museologia o termo motivou imaginar e ressignificar a noção do museu, com isso, o vínculo social com o 

patrimônio propicia as experiências identitárias diversas formando os ecomuseus, etnomuseus, museus 

locais, museus comunitários, entre outras expressões. Neste sentido, a pesquisa encontra na 

interdisciplinaridade das áreas da História e Geografia a democratização dos locais públicos e dos 

patrimônios como uma iniciativa de trabalhar as memórias, identidades e culturas da comunidade 

proporcionando o sentido de pertencimento à sua história e ao seu território. 

Metodologia: 

O estudo tem caráter qualitativo, pois a partir da análise bibliográfica – de referenciais interdisciplinares – 

buscamos de forma descritiva abordar conceitos chaves como patrimônio, território, memória, resistência, 

poder, silêncio e fala. O vínculo das disciplinas surge quando as culturas e as identidades da comunidade 

podem ser transmitidas a partir de ações, sejam elas educativas, expositivas ou da apropriação dos locais 

públicos. Embasamos nossa pesquisa a partir do levantamento bibliográfico de artigos e livros sobre a nova 

museologia, percepções geográficas, memória e patrimônio. Como referência teórica, Mario Chagas 

fomenta a respeito das iniciativas de diferentes tipos de museus que possibilitaram a democratização dos 

espaços, tornando não só os acervos museológicos como agentes da história e sua preciosidade, mas a 

comunidade, o seu sujeito; o território como lugares da memória; e o patrimônio como posse, poder; além 

destas abordagens precisamos indicar os enfrentamentos da nova museologia com as possíveis contradições 

e embates políticos frente às mudanças conceituais. 

Resultado: 

Os espaços constituem-se de forma significativa pelo uso e apropriação que pessoas e grupos fazem deles, 

assim, ganha centralidade a significação dos espaços públicos, onde um número maior de indivíduos que 

fazem a troca de conhecimentos. A pesquisa buscou compreender e analisar como a democratização do 

território possibilita uma valorização do patrimônio. Trata-se de uma questão conjunta. A democratização 

dos espaços públicos, ampliação do conceito de patrimônio e a abertura para a significação dos museus são 

temas que precisam ser discutidos e explorados. Assim, importa levar a educação patrimonial para as 

escolas e dar o sentido de pertencimento de sua história e do seu espaço às comunidades. Por isso a 

democratização não se resume aos espaços públicos que estamos acostumados como as praças e parques, 

mas aos museus, patrimônios que ao dar-lhes o sentido de pertencer, o indivíduo o encara como seu 

território, sua história e sua paisagem. 

Conclusão: 

Longe de disciplinar os indivíduos à predileção do mundo da arte muitas vezes elitizados, ou de uma relação 

com os patrimônios culturais que sob domínio político não dão à comunidade um sentido de pertencer, a 

temática do Museu Imaginário tem uma abrangência da relação social tanto com o museu e seu acervo 

físico, como o território sendo parte de sua paisagem e seu local de memória e identidade. Na 

democratização do patrimônio, museus e dos espaços públicos, incluímos além do pertencer ao espaço, 

como a troca de conhecimentos e saberes. 
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ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE DOCUMENTOS EM ORGANIZAÇÕES INDUSTRIAIS 

ENIC201759087 

 

NATINY GABRIELA MIRANDA SIQUEIRA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A deficiência na gestão dos documentos é um problema que sujeita as organizações à riscos que podem 

afetar qualquer um de seus departamentos. 

As organizações nem sempre abordam os documentos dando o mérito necessário, entretanto é impossível 

recusar o valor agregado nisto. Um dos grandes benefícios que pode ser ressaltado nas organizações que 

gerenciam tecnicamente a documentação produzida através de uma Gestão Documental é a eficiência que os 

processos corporativos suscitam. Infelizmente algumas organizações só entendem que devem organizar seus 

documentos quando o negócio é prejudicado pelo tempo que ela leva para recuperar ou emitir alguma 

informação. 

Gerenciar documentos eletronicamente é um recurso que traz resultados significativos como 

competitividade, simplificação de processos, redução de espaço físico, agilidade nas tramitações, 

diminuição de perda e extravio de documentos, confiança na utilização da versão pertinente, entre outros. 

Estes benefícios tornam-se básicos, à medida que as organizações ambicionam a liderança. 

Metodologia: 

O trabalho é feito como uma pesquisa bibliográfica, onde a autora utiliza várias fontes percursoras de estudo 

para que posteriormente sejam aplicadas no desenvolvimento e criação do estudo. Além das conversas 

informais realizadas com pessoas que não enxergam a fim de compreender melhor algumas dúvidas e 

questões pertinentes ao tema. Observou-se durante a pesquisa a necessidade de pesquisas em livros, artigos 

e revistas pertinentes ao assunto e que demonstram uma grande dificuldade na realização deste controle. 

Também foi possível evidenciar nos estudos realizados a grande necessidade que as atuais empresas e 

organizações tem em se cumprir o controle de documentos. A interpretação da norma referente a este 

controle evidencia regras e condutas sobre toda a documentação produzida nas empresas e a necessidade de 

cada vez mais se valer da aplicação correta deste controle para melhor monitoramento dos produtos e 

reduzindo uma grande parte do trabalho realizado anteriormente a essa tratativa, quando não se havia o 

conhecimento para controle de documentos. 

Resultado: 

O GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) é conjunto de tecnologias utilizadas para organização 

da informação de variadas extensões armazenada em um banco de dados de um órgão ou entidade, que pode 

ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 

Nele engloba tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow), processamento de 

formulários, indexação, controle de acessos e prazos, e gestão de documentos. 

Os benefícios comprovados para utilização de GED são: 

•Redução de até 50% no tempo de busca por informações 

•Confiabilidade nos processos de aprovação 

•Mobilidade 

•Melhorias na comunicação entre equipes e departamentos. 

•Melhor auditabilidade de registros de qualidade; 

•Menos custos com malotes e impressão de documentos; 

•Aumento da segurança da informação 
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Conclusão: 

Durante a execução desta pesquisa foram estudados os conceitos, processos, problemas e legislação sobre a 

gestão documental, com o objetivo de entender claramente o problema e propor uma solução eficaz. 

Foi constatado que a maioria das organizações, geralmente, não investe na gestão documental e por isto foi 

proposto este estudo para identificar o ganho que as organizações podem ter com um eficiente controle e 

gestão documental. 

Os benefícios serão a grande satisfação dos clientes, porque terão informação disponível instantaneamente 

na hora da tomada de decisão e a eficiência dos processos organizacionais, devido à padronização e a 

rapidez do trâmite documental. 
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CALENDÁRIO DE FLORESCIMENTO EM BAIRROS DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP. 

ENIC201759199 

 

CLIDECIR NICOLAS SAMPAIO LIMA, JOSÉ EUCLYDES GUIMARÃES RESENDE MARCONDES E SILVA, CAIO 

HENRIQUE ALVES PEREIRA 

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI 

 

Introdução: 

O conhecimento das plantas numa determinada região urbana como: identificação botânica e fenologia, 

destacando-se aspectos relacionados com o florescimento e frutificação, servem de base para estudos de 

manejo da vegetação visando minimizar os efeitos da antropização. Dentre os benefícios desse manejo 

temos a conexão entre a vegetação urbana com as áreas de preservação ao entorno formando corredores 

ecológicos, bem como o fornecimento de recursos florais para polinizadores e alimento para a avifauna. 

Metodologia: 

A pesquisa foi desenvolvida nos meses de junho e julho de 2017, no município de Taubaté – SP. Esse 

município detentor uma área total de 627,4 km², está situado a 580 m de altitude média nas coordenadas 23° 

01’ 30”S e 45° 33’ 31”W. Apresenta clima tropical e está inserido no bioma Mata Atlântica apresentando 

diferentes formações vegetais. Semanalmente, foram observadas somente plantas em florescimento em 03 

trajetos distintos situados na região urbana. Foram percorridas 30 ruas, 03 praças e 01 parque municipal 

(SEDES), pertencentes a 06 bairros. As plantas foram identificadas de acordo com o sistema nomenclatural 

vigente, APG IV (2016) e realizado o registro fotográfico. A duração e a coloração das flores foram 

anotadas para futura construção de um calendário floral. 

Resultado: 

Para o período amostrado, em junho foram identificadas 64 espécies em florescimento, e no mês de julho 67 

espécies. Dessas espécies, 63 são comuns para os 02 meses. Encontrou-se 4 espécies diferentes para o mês 

de julho.  Para o mês de junho as famílias mais representativas em relação ao número de espécies foram 

Fabaceae (5); Asteraceae (5) e Malvaceae (5). Para o mês de julho as famílias mais representativas em 

relação ao numero de espécies foram Asteraceae (5) e Malvaceae (5). Observou-se um aumento em relação 

ao numero de espécies em florescimento para esses 02 meses, nas áreas amostradas. Em relação às 

colorações observou-se 08 cores, sendo os valores médios mais representativos para os 02 meses 

amostrados de: 29,5%, para a coloração branca, 20,3% para a coloração vermelha e 19,6% para a coloração 

rosa. As outras colorações tiveram uma representatividade abaixo de 15%. 

Conclusão: 

Durante os meses de junho e julho no município de Taubaté, para a região amostrada, registrou-se que a 

maior parte das plantas em florescimento pertence à família Malvaceae, seguida pela família Fabaceae, e 

Asteraceae. As cores predominantes foram branca, vermelha, e rosa. 
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DO ENFERMEIRO NA SALA DE CURATIVO 

ENIC201759270 

 

AMANDA QUINTÃO ARAUJO, LUANA PAULA DOS SANTOS, AMANDA NALDI MENDES, JAQUELINE TEIXEIRA 

FRANCO, SIMONE NASCIMENTO DE SÁ 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A prática do cuidado ao paciente portador de feridas é uma das especialidades dentro da enfermagem, onde 

a mesma é reconhecida pela Associação Brasileira de Estomoterapia (SOBEST), Sociedade Brasileira de 

Enfermagem em Dermatologia (DOBEND). De acordo com a resolução do COFEN nº0501/2015, cabe ao 

enfermeiro capacitado a avaliação e prescrição dos cuidados e das coberturas utilizadas nos tratamentos das 

feridas. O objetivo é relatar a importância do acompanhamento do enfermeiro diante de todos os cuidados 

referente as feridas, pois o mesmo é capaz de identificar e escolher o melhor tipo de terapia. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado pelas acadêmicas de Enfermagem 

do 7º período de uma Universidade situada no Vale do Paraíba, onde nós acadêmicos, pudemos acompanhar 

o cuidado prestado pela enfermeira(o), em uma sala de curativos de uma UBS, onde o mesmo foi realizado 

no mês de Maio de 2017. 

Resultado: 

Foi acompanhado durante o mês de Maio 1 paciente, onde a mesma apresentava problemas vasculares. Após 

um mês de tratamento, com curativos diários, houve uma melhora significativa no quadro. 

Conclusão: 

Concluímos que o enfermeiro é a base de todo Processo de Cuidar. Já o tratamento de feridas, é a evidência 

concreta do nosso trabalho, do cuidados contínuo, onde evidenciamos cada etapa do estado de saúde de 

nossos pacientes, zelando por uma melhora todos os dias, sempre com muito amor, dedicação, sem perder a 

esperança. 
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ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUIRÃO COM A IMPLEMENTAÇÃO DO NIÓBIO A INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 

ENIC201759610 
 

LUIZ ALFREDO ANTUNES COELHO, MARCELO AUGUSTO DE CAMPOS ANDRADE 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 
 

Introdução: 

Existe no Brasil atualmente a exploração de 55 substâncias minerais, porém apenas com o nióbio sendo líder 

mundial em exploração, quase 90% da comercialização mundial do nióbio é demandada pelo o Brasil. 

As suas próprias características e as que são ligadas criam do nióbio uma solução a procura de benefícios 

tecnológicos, quando se é adicionado uma quantidade que seja mínima (de 300 g a 1200 g por tonelada) ele se 

resulta em aumento de resistência e tenacidade do aço, além de apresentar estruturas mais leves criando uma 

maior eficiência energética e adequação ambiental. 

Nos últimos anos a indústria siderúrgica internacional tem feito pesquisas em relação a design automotivo, com 

as pressões competitivas é preciso oferecer um diferencial em seus produtos, por exemplo uma garantia de 

qualidade contra a corrosão, qualidades de superfície e de estilos novos. 

O nióbio tem sua grande importância como na melhoria das propriedades do aço. 

Metodologia: 

Para a elaboração deste trabalho, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas: Nióbio, 

Indústria automobilística e Aço . Esta pesquisa foi realizada em livros, apostilas, artigos e na Internet visando o 

aprofundamento e o levantamento do estado da arte do tema em estudo. Paralelamente à revisão bibliográfica, 

houve a participação em artigos e projetos na empresa CBMM onde foi realizado o estudo de caso. Essa 

participação permitiu a triagem e coleta dos dados necessários para o desenvolvimento do estudo de caso. 

Para se atingir o objetivo determinado foram preparadas amostras de como Nióbio metálico pelo processo 

automobilístico pode causar melhorias em automóveis. 

O design leve e a redução de peso do corpo nem sempre podem ser medidos em quilogramas, mas também tem 

que estar relacionado com a dimensão do veículo e os requisitos funcionais alcançados. Estes requisitos para a 

rigidez, acidente e tempo de vida do carro devem ser considerados ao selecionar os materiais para um corpo de 

automóvel. A rigidez de uma estrutura pode ser influenciada pelo módulo e a espessura. As demandas de tempo 

de travagem e do veículo, que são conduzidas pela força do material, podem ser afetado por aços de alta 

resistência. Iremos mostrar os requisitos básicos de design funcional de um corpo de automóvel, bem como o 

desenvolvimento da aplicação do aço (com adição do nióbio) em carros podem criar grandes melhorias e assim 

avaliar os esforços desta pesquisa para a engenharia. 

Resultado: 

A adição de nióbio em alguns tipos de aços tem resultado positivo na resistência à corrosão, na soldabilidade e 

no aumento da resistência mecânica. Adição dele como elemento de liga em aço promove uma alta resistência 

em altas temperaturas, onde garante uma boa durabilidade. 

A aplicação de uma quantidade minima de nióbio em um carro resulta redução do seu peso, assim conseguindo 

uma boa economia em combustível e uma redução de CO2. 

Um exemplo é um veiculo que teve a adição de 300 gramas de nióbio, consegue ter uma redução final de 200 

quilogramas onde se possibilita uma economia de 1Lt. Usando um modelo 2009, onde se tinha uma média de 

emissão de CO² em 0,30g/Km, supondo que o mesmo tem uma autonomia de 10km/Lt. No final reduziria uma 

emissão de 3g por veiculo. 

Conclusão: 

É de grande importância a implementação tecnológica deste projeto para a industria automatística,sendo no alto 

processo de resistência e economia. 

Com a fabricação de 12 caminhões o resultado foi de uma grande vida útil, reduzindo as manutenções, o peso de 

transporte, indo diretamente aos resultados de produtividade e na redução de custos. 

Em 2013, a CBMM decidiu atualizar toda sua frota de caminhões utilizando aços de alta resistência na caçamba 

sobre chassis. 

E isto concluiu em um grande aumento no padrão e resistência do material, criando assim uma grande melhoria e 

economia para a empresa. 
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DESENVOLVIMENTO DE CÉLULA H2 COM EMPREGO DE MANUFATURA ADITIVA, PARA APLICAÇÃO EM 

MOTOR À COMBUSTÃO AP 1.8 

ENIC201759756 

 

JOSÉ FRANCISCO RUZENE JUNIOR RUZENE, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

O conceito da Célula a Combustível começa a despertar um interesse cada vez maior na população, devido à 

crescente preocupação de preservação ambiental, a automóveis menos poluentes e à geração mais eficiente de 

energia. Considerando-se que as fontes fósseis são finitas, seus preços aumentam gradativa e seguramente, seu 

consumo é ineficiente sob o ponto de vista energético, as localizações de suas reservas geram conflitos políticos 

e, por fim, mas não menos importante, que a queima destes combustíveis gera emissões nocivas ao meio 

ambiente, pode-se sonhar com uma “Economia do Hidrogênio”, sendo o mesmo o elemento mais abundante no 

planeta, projetando-se para a década de 2080 que 90% da energia provirá do hidrogênio. Tudo isso torna o 

desenvolvimento de uma célula de hidrogênio e sua aplicação em motores à álcool da classe AP 1.8 um assunto 

de extrema importância, com a manufatura aditiva contribuindo com uma produção rápida e flexível. 

Metodologia: 

Inicialmente foram estudados características e conceitos da produção de hidrogênio a partir de uma fonte 

primária. Pôde-se verificar as diferentes formas de obtenção do mesmo, desde a queima de fontes fosseis, 

gerando o “blackhydrogen”, que é produzido com emissões nocivas ao meio ambiente, até o hidrogênio que é 

obtido de fonte renovável e, neste caso tem-se o chamado “greenhydrogen”. A partir desta verificação, foram 

definidos os principais tipos de células de hidrogênio para o uso automotivo, para então ser introduzido o 

conceito de manufatura aditiva aplicada aos componentes automobilísticos. Outra abordagem nos estudos foi 

relacionada à evolução da indústria automobilística no Brasil, suportando a evolução dos motores de combustão 

interna e os diferentes tipos de fontes alternativas para o mesmo. Quanto à tendência, o foco principal foi 

relacionado ao consumo de combustível alinhado com a queima nas células de H2 (Figura 1) e a aplicação desta 

tecnologia em componentes automobilísticos, com o suporte da tecnologia de manufatura aditiva, com o intuito 

de se otimizar o processo de fabricação, tornando-se uma tecnologia capaz de reduzir custos em geral, 

possibilitar uma "construção rápida" e ser acessível a todos. Buscando-se avaliar as publicações especializadas e 

os resultados de testes preliminares, têm-se que a redução do consumo de combustível se dá pelo “input” 

originado a partir da sonda Lambda, que ao detectar que uma quantidade menor de oxigênio “não-queimado” 

está saindo pelo escapamento, envia comando para que seja proporcionalmente reduzida a quantidade de 

combustível enviado à câmara de combustão. Conseqüentemente, a energia do H2 injetado passa a suprir o 

déficit da quantidade de energia oriunda da queima do combustível, reduzindo a quantidade consumida deste 

último. 

Resultado: 

Para este estudo de caso, onde a célula de combustível presumida seja mais eficiente para o motor AP 1.8, 

escolheu-se a célula à combustível tipo Membrana de troca Protônica (PEM), onde estão presentes componentes 

da célula de H2, que operam sob temperaturas relativamente baixas e possuem alta densidade de potência, 

podendo variar a saída de energia rapidamente para suprir as demandas de potência, apresentando uma eficiência 

de 40 até 90% caso seja usado em Ciclo Combinado de Calor (CHP) e a dirigibilidade seja adequada (Figura 2). 

Devido à baixa temperatura de operação, toda a carcaça que recobre e protege as placas poderá ser fabricada, de 

forma mais econômica e de montagem mais flexível, com o uso de uma impressora 3D, em tecnologia de 

manufatura aditiva. 

Conclusão: 

Portanto, é possível concluir que a utilização das células de combustíveis a hidrogênio vem sendo cada vez mais 

essencial para uso da população, pois como a emissão de poluentes com o uso desta tecnologia é reduzida 

drasticamente, tem-se um impacto ambiental muito pequeno, além de favorecer uma inevitável redução de gastos 

com combustíveis, dada a eficiência proporcionada. Com foco na otimização, maior facilidade na produção e 

redução de custos de manufatura, o uso da manufatura aditiva, com impressão 3D, em toda a carcaça que recobre 

e protege as placas, configura-se como ferramenta fundamental para esta tecnologia como um todo. 
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OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR JOVENS UNIVERSITÁRIOS EM PROGRAMAS DE MOBILIDADE 

ACADÊMICA INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE RESILIÊNCIA 

ENIC201759776 

 

PAULA SILVA NOGUEIRA 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

De acordo com Sebben (2007) o intercâmbio cultural é o contato entre povos diferentes, e intercambista é 

considerada toda pessoa que vive uma experiência intercultural independente do objetivo da viagem. Ainda 

de acordo com Sebben (2007) qualquer experiência internacional que permita o contato direto com outra 

cultura pode ser considerada intercâmbio cultural. 

Com isso, a possibilidade de vivenciar algo novo, diferente da própria realidade, enfrentar desafios, tomar 

decisões e sair do conforto familiar, que são grandes questões encontradas por quem toma a decisão de fazer 

um intercâmbio cultural, acaba por se tornar um momento rico no processo de desenvolvimento humano 

(DIEHL, 2012). Um termo que caracteriza bastante esse fenômeno psicossocial do indivíduo é a resiliência. 

A resiliência pode ser entendida como o conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que permitem o 

enfrentamento das adversidades, provocando a possibilidade de superação (RUTTER, 1987 apud PESCE et 

al., 2004). 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa de estudo de caso, exploratória, de campo, com abordagem qualitativa com uma 

amostra de 3 jovens do sexo masculino. Foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados: a Escala 

de Resiliência de Wagnild e Young (1993), o Procedimento de Desenho-Estória com Tema (D-E/T) de 

Walter Trinca e uma Entrevista Semiestruturada. 

Resultado: 

Foram coletadas informações de três participantes,  solteiros, do sexo masculino, dois com 24 anos e um 

com 25. Formados em Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica. Realizaram intercâmbio na 

Austrália e na Alemanha, com duração de quatro meses e um ano, respectivamente. Seus escores na Escala 

de Resiliência foram de 136, 128 e 126, que revelam média de 130 pontos, indicando bom nível de 

resiliência geral. Suas principais motivações para a realização do intercâmbio foram: aperfeiçoamento do 

idioma, adquirir experiências e conhecer novos países. Seus principais desafios foram: falar o idioma e a 

saudade da família e amigos. Os principais fatores de proteção foram: os amigos, características pessoais 

como perseverança e dedicação. As principais estratégias de enfrentamento foram manter-se ocupado e 

buscar respeitar a cultura do país. Em relação ao desenho estória, pode-se afirmar que os dados nele 

apresentados confirmaram o que foi coletado nas entrevistas. 

Conclusão: 

Pode se constatar que a mobilidade acadêmica internacional é cada vez mais procurada pelos jovens 

universitários nos dias atuais para obtenção de visão de mundomaior e vivência de experiências importantes 

em seu processo de formação acadadêmica, o que traz importantes desafios para os jovens. Dessa forma, o 

campo se abre para a possibilidade de atuação do psicólogo, a fim de contribuir para construção de um 

processo de mobilidade internacional que vise a atenção integral à saúde do jovem. 
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MENSURAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM LESÃO MEDULAR E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA APÓS TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO 

ENIC201759806 

 

AMANDA REGINA SALES 

Orientador(a): LUÍS HENRIQUE SALES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A definição de lesão medular (LM) segundo a American Spinal Injury Association (ASIA) é a diminuição 

ou perda da função motora e/ou sensória e/ou anatômica, podendo ser uma lesão completa ou incompleta, 

devido ao comprometimento dos elementos neuronais dentro do canal vertebral. Pode ser classificada como 

paraplegia ou paraparesia, se a lesão for abaixo do nível medular T1, e tetraplegia ou tetraparesia, se for 

acima deste nível1. 

Uma das principais causas de morbidade e mortalidade na fase aguda da LM são as alterações respiratórias, 

que se relacionam tanto a eventos traumáticos diretos sobre a caixa torácica como quanto ao 

comprometimento da musculatura respiratória2. 

A fisioterapia não se restringe apenas a uma intervenção isolada, mas sim de um conjunto de ações 

segmentares para melhora da qualidade de vida. Tal processo objetiva não somente a busca pela prevenção, 

mas também a independência funcional3;4 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, quantitativo de centro único. Serão selecionados 20 

indivíduos de ambos os gêneros, com diagnóstico de lesão medular alta (torácica) e baixa (lombar) com 

diagnostico disfuncional paraplegia e com idade entre 20 e 45 anos. Para o desenvolvimento do estudo 

inicialmente os pesquisadores realizarão um levantamento de dados científicos, nos idiomas português e 

inglês, nas seguintes bases de dados: Lilacs, Scielo, Pubmed, Bireme e PEDro, para embasamento científico 

e aplicabilidade da pesquisa. Em seguida, o projeto será encaminhado para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI. Primeiramente, serão explicados aos 

pacientes os objetivos da pesquisa e como a mesma será realizada. Em seguida, será apresentado aos 

mesmos, um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), para que realizem devidamente a leitura e, 

se favoráveis à participação da pesquisa, devem se manifestar assinando-o. Logo, estes receberão 

orientações a fim de realizar corretamente a mensuração da força muscular respiratória. Para a coleta das 

pressões respiratórias máxima e mínima será utilizado um dispositivo denominado Manovacuômetro da 

marca Resmed®. Os voluntários realizarão três coletas seguidas perfazendo três expirações máximas e três 

inspirações máximas. Destas serão coletadas apenas as pressões de maior valor dentre as tentativas. Após 

identificação da força Muscular inspiratória e expiratória máximas, iniciaremos um tratamento de 10 

sessões de treinamento muscular inspiratório com o dispositivo Threshold® para comparação a posteriori 

das médias obtidas. Para a análise dos dados, será utilizado o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0. Os resultados serão expressos em medias após aplicação do Teste T the 

Student nas médias das pressões inspiratória máxima e expiratória máxima coletadas antes e após o 

treinamento muscular inspiratório. 

Resultado: 

Espera-se que os pacientes com lesão medular alta (cervical) apresentem um comprometimento da função 

respiratória maior que os pacientes com lesão medular baixa (lombar), devido ao acometimento de muitas 

outras funções orgânicas em lesões medulares altas com consequente alteração da função simpática e 

síndromes medulares. Porém vários fatores (idade, sexo, tipo da lesão) podem interferir no prognóstico e até 

mesmo nas internações hospitalares que frequentes nestes pacientes principalmente nos pacientes com 

disfunções respiratórias associadas. 
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Conclusão: 

Espera-se que os pacientes com lesão medular alta (cervical) apresentem um comprometimento da função 

respiratória maior que os pacientes com lesão medular baixa (lombar), devido ao acometimento de muitas 

outras funções orgânicas em lesões medulares altas com consequente alteração da função simpática e 

síndromes medulares. Porém vários fatores (idade, sexo, tipo da lesão) podem interferir no prognóstico e até 

mesmo nas internações hospitalares que frequentes nestes pacientes principalmente nos pacientes com 

disfunções respiratórias associadas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM FRENTE À CAMPANHA DE 

VACINAÇÃO 2017 – ADERÊNCIA DA COMUNIDADE 

ENIC201759825 

 

BIANCA RODRIGUES SILVA, CASSIA OLIVEIRA MAGALHAES, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e 

autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente 

sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas 

respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os 

sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante. Os vírus influenza são 

transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem três  

tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não 

possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são 

responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. 

Metodologia: 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivida no estágio durante a campanha de vacinação contra 

Influenza H1N1 na Unidade Básica de Saúde e PAMO de um município situado no Vale do Paraíba paulista 

– SP. Se trata de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado durante a Campanha de 

Vacinação Contra Gripe, que contou com a participação dos acadêmicos de enfermagem do 7° período, nos 

bairros três Marias I, Gurilândia e  Ana Rosa, no mês de Maio de 2017. Os critérios utilizados para essa 

pesquisa foram os pacientes que compareceram na sala de triagem das 08h às 11h. 

Resultado: 

Foi realizada uma triagem com as pessoas que receberiam a vacina contra Influenza H1N1, verificando se as 

mesmas estavam em dia, preenchendo mapa de controle diário e sanando as dúvidas população. O público 

alvo da campanha do ano de 2017 incluiu crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos; pessoas 

com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o 

parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas portadoras de doenças 

crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais; e professores. Porém, apesar de toda 

divulgação, apenas 13,6 milhões de brasileiros foram imunizados durante a 19ª Campanha Nacional de 

Vacinação Contra Gripe. O número representa 27,5% do público de 54,2 milhões de pessoas que compõem 

o público-alvo da campanha. O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses, estoque suficiente para 

todo o País. 

Conclusão: 

Através destes resultados, pudemos observar a negligência de parte da população em relação à própria 

saúde, entro os públicos alvos, os idosos foram a categoria que registraram a maior cobertura vacinal, com 

14 milhões de doses aplicadas, seguindo pelas puérperas e trabalhadores de saúde. Os grupos que menos se 

vacinaram são indígenas, as crianças, gestantes e os professores. Por esses números, sabe-se da importância 

em propagar informações a respeito da doença e de sua forma de prevenção, no objetivo de cada vez mais 

atingir não só o público alvo, mas sim toda a população. 
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OS DESAFIOS DA ENTRADA E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE POR ESTUDANTES DA CLASSE 

TRABALHADORA 

ENIC201760076 

 

MARIANA GONÇALVES PESSO FREITAS, MARCELO ANASTÁCIO DINIZ, LARISSA GOMES LOBO, ENEIAS DA 

SILVA AMORIM 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

Desde a sua formação, a Universidade apresentou-se nao apenas como formadora de mão de obra 

qualificada, mas tambem como um lugar para desenvolvimento do conhecimento. Entretanto, essa dualidade 

de funcoes na Universidade reflete uma divisao consequente da desigualdade social. Assim, sendo o ensino 

superior adquirido por merito, individuos das classes da elite são privilegiados por participar de um sistema 

que garante uma vantagem no processo educacional. Já as camadas populares, submetidas ao ensino publixo 

e com a necessidade eminente de entrar no mercado de trabalho, acabam por escolher cursos tecnicos, frente 

as dificuldades do percurso academico. Os pressupostos descritos por Pierre Bordieu foram utilizados  na 

pesquisa, como o conceito de capital cultural e o sistema escolar como uma estrutura condicionada em 

funcao da classe de origem do individuo. A pesquisa pretendeu conhecer as producoes referentes aos 

programas de ampliacao do acesso à universidade que visariam a democratização do ensino 

Metodologia: 

A revisão de literatura realizada iniciou-se da seguinte questão: “Quais são os desafios da entrada e 

permanência na universidade?”. Então foram estabelecidos critérios para selecionar estudos de acordo com 

a temática e relevância. Foram utilizadas fontes de informacões bibliogra?ficas e eletronicas com pesquisas 

realizadas no Brasil, publicadas entre os anos 2000 e 2016, publicadas na íntegra e em português. A 

categorização dos estudos selecionados permitiu maior compreensão das publicações selecionadas 

considerando autores, ano, local e revista de publicação, área temática, tipo da pesquisa, método empregado 

no estudo, principais resultados e conclusões. A análise dos dados foi feita utilizando procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens seguindo a análise de conteúdo proposta 

por Laurence Bardin. 

Resultado: 

Entre as publicacoes analisadas, a maioria pretendia discutir a efetividade das acoes afirmativas como 

instrumento de democratização, analisando o impacto dessas acoes no perfil socioeconomico dos estudantes 

de graduacao e avaliando o contexto educacional do ensino superior como um possivel reprodutor das 

desigualdades sociais. Algumas Snham como objetivo analisar as dificuldades especificas em relacao à 

permanencia na universidade, avaliando os programas do governo que beneficiam a classe trabalhadora no 

acesso ao ensino superior . Mais da metade dos artigos pesquisados mostraram que a desigualdade no acesso 

e permanencia se mantem, sendo que o aumento de oferta de vagas nao garantiu a conclusao dos cursos aos 

estudantes e desta forma, mudancas no perfil socioeconomico dos estudantes ocorrem lentamente. Foram 

discutidas tambem as dificuldades financeiras, como a falta de tempo para se dedicar aos estudos e distancia 

em relação ao campus que sao fatores comuns entre os estudantes da classe trabalhadora. 

Conclusão: 

Pode-se afirmar que a pergunta foi respondida e com os dados coletados foi possivel tambem levantar outros 

pontos relevantes para avaliar a eficacia das acoes afirmativas que visam facilitar o ingresso de jovens da 

classe trabalhadora no que tange a democratizacao do ensino superior. 
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CONTROLE DE INDICADORES INTERNOS EM UMA EMPRESA DO RAMO DE  REFRIGERAÇÃO 

ENIC201760100 
 

VANESSA JANUÁRIO, MATEUS DA SILVA CORREA LEITE 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 
 

Introdução: 

A pesquisa realizada tem como objetivo apresentar algumas formas de indicadores internos que auxiliem as 

empresas na busca pela melhoria contínua, com foco em uma empresa do ramo de refrigeração situada no Vale 

do Paraíba. 

Atualmente as empresas estão buscando ferramentas que possam auxiliar na produtividade, na qualidade e na 

redução de custos da produção. 

De maneira geral, os indicadores são ferramentas que auxiliam as empresas na elaboração de estratégias de 

melhoria, na gestão dos seus processos e no resultado final do seu produto. 

O indicador OEE (overall equipment effectiveness) envolve índices de desempenho, disponibilidade e qualidade 

que através dele é possível calcular as reais condições de seus recursos disponíveis. Já a disponibilidade analisa o 

quão disponível está seu equipamento para operar levando em consideração o MTBF (tempo médio entre falhas) 

e MTTR (tempo médio e reparo) e todas as paradas como setup, manutenções, falta de materiais entre outros 

problemas. 

Metodologia: 

O OEE é um indicador utilizado na metodologia TPM (total productive maintenance). Através deste indicador é 

possível analisar as reais condições de seus recursos disponíveis (máquina, mão-de-obra e materiais) na 

produção, podendo identificar perdas existentes no ambiente fabril, levando em consideração os índices de 

disponibilidade, desempenho e qualidade. 

O indicador de eficiência global dos equipamentos pode ser utilizado e aplicado de diversas formas e objetivos. 

Através do recolhimento e análise de dados, ele identifica recursos com menor desempenho, auxilia na 

elaboração de estratégias e métodos para melhorar a eficiência e a disponibilidade dos equipamentos, aperfeiçoa 

a qualidade dos produtos por eles produzidos, reduzindo assim desperdícios e atuando diretamente no problema. 

Os índices gerados pela ferramenta OEE podem ser calculados através das seguintes expressões: 

Tempo de Carga (TC) = Tempo teórico disponível – paradas programadas (horas) 

Tempo real disponível (TRD) = Tempo de carga – paradas não programadas (horas) 

Dísponibilidade(%)=TRD/TC×100 

Desempenho(%)=(Peças Produzidas (pçs))/(Tempo Standard (pçs/h) ×Tempo Disponível (h)) ×100 

Qualidade(%)=(Peças Produzidas-Peças Refugadas-Peças Retrabalhadas)/(Peças Produzidas)×100 

Após os cálculos dos índices é possível então calcular o indicador OEE como segue a expressão abaixo: 

OEE(%)=Disponibilidade ×Desempenho×Qualidade 

Além do cálculo do indicador OEE, o MTBF e o MTTR são dois indicadores de disponibilidade indispensáveis 

para as empresas, principalmente aquelas que trabalham com alta disponibilidade em seu ambiente e que falhas 

podem ocasionar em altos prejuízos, como vendas não realizadas ou na perda de confiança na entrega dos seus 

serviços. 

Os indicadores de disponibilidade podem ser calculados através das seguintes expressões: 

MTBF= (Tempo total correto de funcionamento em um período)/(Número de falhas) 

MTTR= (Total de horas do sistema parado ocasionado por falhas)/(Número de falhas) 

Resultado: 

A partir da pesquisa realizada constatou a importância da aplicação dos indicadores de eficiência, disponibilidade 

e produtividade no ambiente fabril para resultados satisfatórios, pois os indicadores possibilitam o 

desenvolvimento de propostas para promover processos de melhoria contínua nos procedimentos existentes e a 

adoção de novos procedimentos em busca de uma melhor qualidade no gerenciamento dos serviços oferecidos. 

O monitoramento do OEE é realizado através de gráficos, onde os picos que a linha do OEE se encontra a cima 

da meta são resultados satisfatórios. Já os dias onde a linha do OEE permanece em 0% são dias em que não ouve 

produção e ou imprevistos com manutenção, falta de matéria prima, entre outros, sendo estes pontos falhos 

necessitando de uma melhor analise em seus processos produtivos, pois este revela oportunidades de capacidade 

não utilizadas durante o tempo programado para produzir. 
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Conclusão: 

Após o estudo realizado, constatou a importância da aplicação dos indicadores OEE, MTBF e MTTR, tendo em 

vista que as empresas que adotam essas ferramentas de análise dispõem de condições para avaliar quais pontos 

em seus processos necessitam de melhorias. Isso porque, ao executar o monitoramento diário, é capaz de 

identificar quais etapas estão insuficientes e assim buscar as causas dessas falhas, proporcionando informações 

concretas para que a gerência tenha uma base sólida e válida para pautar suas decisões, uma vez que consegue 

compreender quando é a hora de criar e adotar novas estratégias. 
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ADMINISTRAÇAO DE MEDICAÇÃO:  APRENDENDO E EXECUTANDO A PRÁTICA NA ENFERMAGEM. 

ENIC201760119 

 

DEBORAH EVELIN DE MORAES GODOY, CLAUDIA APARECIDA AGUIAR, ROSA MARIA BRÁS ROQUE, ADRIENE 

KAROLINE DOS SANTOS, AMANDA QUINTÃO ARAUJO, BIANCA RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A terapia medicamentosa é responsabilidade da equipe de saúde, sendo a prescrição do medicamento de 

responsabilidade médica, e a administração de medicamento (AM) responsabilidade do profissional de 

Enfermagem. Conforme a legislação COFEN n° 311/07, das responsabilidades e deveres do Enfermeiro; 

Artigo 12, garante à pessoa e a família uma assistência de enfermagem segura; Artigo 30, proíbe ao 

profissional de Enfermagem realizar administração de medicamento sem conhecimento da droga e dos 

riscos, sendo assim, a AM deve ser realizada de maneira responsável.1 Durante a graduação em 

Enfermagem, a AM é abordada em suas especificidades, como conhecer os tipos de drogas e suas 

finalidades, vias de administração, farmacocinética e farmacodinâmica do fármaco, além de salientar a 

importância de ter conhecimento e habilidades para garantir a segurança do cliente2. Este trabalho tem 

como objetivo relatar a vivência de aprendizagem sobre Administração de Medicamentos, pelas acadêmicas 

graduandas em Enfermagem, durante as aulas teórico-prática. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, baseado na vivência das acadêmicas de 

graduação em Enfermagem, no processo de ensino-aprendizagem durante as aulas teórico-práticas na 

disciplina de Fundamentos de Enfermagem, em uma Universidade do Vale do Paraíba paulista, no 1° e 2° 

semestre de 2014. As aulas foram ministradas em sala de aula e laboratório de habilidades clínicas, com 

recurso de multimídia e materiais para o ensino prático. Para aprender sobre esse assunto foi necessário um 

bom método de ensino, além da atenção, dedicação e habilidade motora das acadêmicas durante as 

atividades práticas. Nas primeiras aulas práticas as alunas mostraram-se um pouco tensas e ansiosas, mas ao 

repetir os procedimentos várias vezes, foram perdendo o receio e adquirindo confiança para atuarem nos 

campos de estágio e na vida profissional futura. 

Resultado: 

As aulas teórico-práticas sobre Administração de Medicamento proporcionaram conhecimento às 

acadêmicas quanto farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos, os tipos de drogas, suas finalidades e 

as vias de administração.  As aulas práticas com repetição da técnica auxiliaram no processo educativo 

trazendo segurança e adequação na realização das técnicas, sendo de extrema importância para a prática 

profissional. 

Conclusão: 

Após as aulas teórico-práticas foi possível compreender a necessidade de dominar essa técnica, pois 

possibilitou que as alunas adquirissem mais segurança para a atuação no campo de estágio. Aprender sobre 

o tema AM foi fundamental para garantir conhecimento, diminuindo os riscos de cometerem erros na 

administração dos fármacos, proporcionando segurança ao paciente. 

 



  

482 

 

BUSCANDO A INDEPENDÊNCIA NA PRAÇA: ADOLESCENTES INTERAGINDO POR MEIO DE DIFERENTES 

GRUPOS SOCIAIS, FAZENDO USO DO CELULAR E DE BICICLETAS 

ENIC201760131 

 

KEVIN LUÍS SANT'ANA DOS SANTOS, JÚLIA EVA DE MOURA 

Orientador(a): ANDREZA MNMANFREDINI 

 

Introdução: 

Conforme a proposta do Estágio Básico I, aprendemos a observar e a compreender o objeto da Psicologia 

referente à fase da adolescência, desenvolvendo o aprendizado prático de instrumentos e procedimentos 

teórico-técnicos discutidos pelas diversas disciplinas que compõem o núcleo de formação com vistas à 

identificação, a conceituação e a análise diagnóstica inicial do fenômeno psicológico no contexto de praça 

pública. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise do Estágio Básico I, realizado no 5º semestre 

do curso de Psicologia a partir do relatório deste estágio. A fase da adolescência, conforme indica Prata & 

Santos (2007) se constitui como uma fase de transição do indivíduo, da infância para a idade adulta, 

evoluindo de um estado de intensa dependência para uma condição de autonomia pessoal e de uma condição 

de necessidade de controle externo para o autocontrole, sendo marcado por mudanças evolutivas rápidas e 

intensas nos sistemas biológicos, psicológicos e sociais. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, utilizando o relatório final de Estágio Básico I, realizado por alunos 

da graduação da Psicologia da UNITAU. O relatório conteve a experiência de estágio que se baseou em 

observações na praça pública Santa Terezinha, que se localiza no centro da cidade de Taubaté e, após 9 

horas de observações, realizaram-se 4 entrevistas semi-estruturadas. Tanto as observações quanto as 

entrevistas foram relacionadas com a população jovem que frequentava a praça pública. As entrevistas 

foram transcritas e elaboradas para ampliar a visão e confirmar hipóteses dos relatos das observações. 

Baseando-se no relatório, para a análise dos relatos de observação e das transcrições das entrevistas, 

utilizaram-se como ferramenta analítica o uso de questionamentos, conforme indica Strauss & Corbin 

(2008) como forma de gerar ideias. Tendo sido a primeira etapa realizada, segundo estes autores, o exercício 

de rotulação de conceitos que serviu para identificar os dados nas ideias e nos significados. A segunda etapa 

consistiu em reagrupar os conceitos entre as várias subcategorias e categorias que responderam questões 

sobre o fenômeno como: quando, onde, por que, quem, como e com que consequências. Na terceira e última 

etapa, foi integrado à evolução do pensamento que ocorreu por meio do conjunto cumulativo de resultados 

que foram registrados e que formou um todo explanatório. 

Resultado: 

Considerando as descrições do relatório quanto ao que foi observado, aos dados das entrevistas e a 

fundamentação teórica do ciclo vital da família (Cerveny e Berthoud, 2002) e sobre o fenômeno psicológico 

(Bock, 1997), nós entendemos que o fenômeno psicológico foi caracterizado de seguinte forma: “Buscando 

a independência na praça: o adolescente interagindo por meio de diferentes grupos sociais, fazendo o uso do 

celular e de bicicletas”. Por meio de construção de categorias e subcategorias, é possível explicar que os 

adolescentes que frequentam a praça pública, interagem na maior parte em grupos, fazendo uso de aparelhos 

eletrônicos diversos, de bicicletas e de roupas estereotipadas, como também em alguns grupos fazem uso de 

bebidas alcoólicas e de tabacos. 

Conclusão: 

A partir da análise do relatório do estagio, foi possível concluir os objetivos do Estágio Básico I com 

sucesso, além de realizar a identificação e a conceituação do fenômeno psicológico, como também ampliar e 

enriquecer o conhecimento dos alunos estagiários tanto na perspectiva acadêmica, considerando o processo 

de leitura, análise dos dados, aplicação dos instrumentos, discussões teóricas, quanto na perspectiva pessoal, 

considerando o aprendizado sobre a fase da adolescência, pois desmistificou algumas questões e despertou o 

olhar para entendimentos diferentes. 
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PROGRAMA DE AÇÃO FISIOTERAPÊUTICA AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO (PAFI): RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

ENIC201760154 

 

MARIA EDUARDA DA SILVA, BLENDA LÓRAN DE ALMEIDA CSUKA, HELENICE DE PAIVA DUTRA 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

O envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações estruturais e funcionais adversos 

do organismo que se acumulam de forma progressiva, e essas modificações prejudicam o desempenho de 

habilidades motoras, desencadeando modificações de ordem, assim com o crescimento dessa população 

idosa e dependente de cuidados especiais, as instituições destinadas a prestar assistência a essa população se 

tornam cada vez mais necessárias. Todavia, os idosos institucionalizados, são os que necessitam de mais 

cuidados, pois possuem maior dependência funcional e perda de autonomia. Deste modo, a fisioterapia pode 

contribuir na promoção de saúde dos idosos institucionalizados, bem como reduzindo probabilidades de 

quedas, promovendo o fortalecimento muscular, equilíbrio, propriocepção, coordenação motora e orientação 

ao idoso, trabalhando sua qualidade de vida e proporcionando bem-estar. O objetivo foi  relatar as ações de 

saúde com foco fisioterapêutico com os idosos institucionalizados, a fim de contribuir para melhor 

qualidade de vida. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência sobre o projeto de extensão desenvolvido em uma ILPI no município 

de Pindamonhangaba, com idosos com idade entre 60 a 95 anos de ambos os gêneros, com ou sem 

patologias associadas, fazendo uso de dispositivos de auxílio a marcha e cadeirantes. Somente são excluídos 

os idosos com alterações cardiovascular instável e não controlada, acamados e/ou fragilizados. As atividades 

são elaboradas pelos alunos do Curso de Fisioterapia da FUNVIC, os encontros foram realizados 

semanalmente e desenvolvidos pelos discentes com a supervisão de uma fisioterapeuta. As ações realizadas 

foram estruturadas e organizadas de acordo com as limitações dos participantes. Diante dos objetivos 

propuseram-se as seguintes atividades: Educação em saúde, orientações sobre as principais doenças 

crônicas, atividades físicas, lúdicas e recreativas (fortalecimento, alongamento, equilíbrio, dança e 

coordenação motora.) e rodas de conversa. Iniciada por uma triagem para a avaliação fisioterapêutica no 

qual se utiliza os instrumentos validados, o Timed Up & Go test (TUGT), teste de força dos membros 

inferiores, amplitude de movimento, e inventário de quedas. Para as atividades desenvolvidas é seguido um 

cronograma que respeita rodízio entre os alunos envolvidos, tendo cada grupo o máximo de dez integrantes. 

Resultado: 

Inicialmente foram desenvolvidas atividades com o grupo de idosos e reuniões entre a docente e acadêmicos 

responsáveis pelo projeto. As atividades realizadas foram alongamentos, series de fortalecimento, circuito 

de equilíbrio, jogos cognitivos, palestras de educação em saúde, rodas de conversa, danças e diversas ações 

lúdicas, com intuito de promover a interação entre os participantes e os discentes. No decorrer do projeto 

participaram 32 idosos e cerca de vinte alunos. 

Conclusão: 

O PAFI representou um espaço de troca entre saberes acadêmicos e docente com os idosos.  Além do mais, 

possibilitou condições para a percepção da importância do desenvolvimento de atividades em grupo com 

uma abordagem fisioterapêutica com idosos institucionalizados visando promover uma melhor qualidade de 

vida aos idosos, uma vez que os mesmos apresentam diversas necessidades sociais, de saúde e autonomia 

nas atividades diárias. 
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LOGÍSTICA REVERSA E A GESTÃO CONTÁBIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE EMBALAGENS 

AGROQUÍMICAS 

ENIC201760552 

 

GABRIELA RIBEIRO DO AMARAL, DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

As questões ambientais lograram grande importância nos últimos tempos. No cenário mundial atual, a 

sociedade e as empresas estão cada vez mais atentas para o desenvolvimento sustentável. A responsabilidade 

ambiental tem sido muito discutida no âmbito empresarial, onde observa-se uma maior preocupação com a 

reciclagem de materiais e embalagens descartáveis. Nesse contexto, nota-se também, o crescimento do 

interesse legal sobre o tema, visto que legislações específicas têm surgido paulatinamente. Desta forma, a 

prática da logística reversa tem ganhado maior importância e se posicionado como ferramenta gerencial 

estratégica. Além da necessidade das organizações de cumprir as obrigações impostas pelo governo, há 

também maior cobrança e conscientização por parte dos consumidores. Diante desta realidade, o objetivo 

desta pesquisa é contextualizar quais são os procedimentos sistêmicos e logísticos relativos à movimentação 

de embalagens agroquímicas e o fluxo operacional envolvendo os processos de logística reversa, focando o 

estudo na gestão contábil desse processo. 

Metodologia: 

Para atingir o objetivo do trabalho, foi realizado um estudo de caso, com método de abordagem qualitativo 

e, quanto aos fins, utilizou-se a pesquisa exploratória. A coleta de dados ocorreu através de observação 

direta de um mercado específico, cuja obrigação da destinação correta das embalagens pós-consumo já é 

realidade. O tema foi abordado a partir de teorias e pensamentos de autores renomados e, com essas 

informações, um aperfeiçoamento sobre o assunto falado. 

Resultado: 

Constatou-se que o setor estudado traz benefícios ao meio-ambiente e a todos os elos envolvidos, de forma 

que contribui para a não geração de passivos futuros. O desenvolvimento do sistema de logística reversa no 

mercado agroquímico não depende apenas de recursos financeiros, mas também da colaboração de todos 

aqueles que são responsáveis pela eficiência da cadeia. Outro fator relevante é a importância do tema 

proposto para os profissionais contábeis da atualidade, visto que os conceitos de logística quando abordados 

junto às práticas contábeis é escasso e possui particularidades. 

Conclusão: 

Conclui-se que a prática da logística reversa em resposta a regulamentação ambiental que atribui ao 

fabricante a responsabilidade da destinação final de sua embalagem é uma vantagem competitiva e que a 

contabilidade, como um dos principais instrumentos de informação, é indispensável para que não haja falhas 

nos controles de estoque, bem como na gestão de todo o processo. Também são necessários esforços da 

sociedade, das empresas e do governo, por meio de educação ambiental e conscientização. 
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A GRAMÁTICA NO MURAL, UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA ILUSTRATIVA(VISUAL) A NORMA PADRÃO 

EM SALA DE AULA 

ENIC201760685 

 

ERIKA DE CARVALHO RIBEIRO DE SOUZA, VITÓRIA NERY DE MEDEIROS COSTA, MARIA BEATRIZ TEIXEIRA 

RODRIGUES 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O domínio da gramática normativa equivale às regras a serem aprendidas para o educando ser capaz de dominar 

o bem falar e o bem escrever, desta forma essas regras são memorizadas e aplicadas em situações formais de uso 

da linguagem. Mas memorizar não é sinônimo de aprender, por isso o ensino da norma culta deve acontecer de 

forma contextualizada. O emprego correto da Gramática Normativa permite ao educando a possibilidade de 

inserção a um mundo de oportunidades referente às situações de comunicação, assim como é cobrada nos 

exames, provas classificatórias e vestibulares. 

Portanto, acentua-se sua finalidade como marca de conhecimento da língua nativa e sua aplicação em 

determinados contextos de comunicação e auxiliando ao aluno enriquecer sua expressão, expandindo o domínio 

da língua, antes limitado pela oralidade para a efetiva concepção coerente, abrangendo a fala e a escrita. 

Metodologia: 

A pesquisa foi destinada a uma sala do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior de São Paulo, 

essa proposta teve um tempo estimado de quatro aulas, sendo abordado o ensino- aprendizado da Norma Padrão 

enfatizada pela Gramática. A sequência iniciou-se a partir de um questionário para levantamento de dados em 

relação à temática trabalhada. Dessa forma pode-se ter um conhecimento prévio das facilidades e/ou dificuldades 

que os educandos possuíam e se a proposta seria eficaz em seus estudos. 

Questionário: 

1.Você acha importante saber falar e escrever corretamente? 

2.O que a gramática pode contribuir para você? 

3.Você gosta das aulas de gramática? Explique. 

4.Qual erro gramatical você já cometeu ou vê com frequência em textos? 

Após análise das respostas iniciou-se a organização dos conteúdos que seriam abordados. Tendo como base os 

erros mais comuns cometidos pelos alunos, foi introduzido o tema referente às regras gramaticais. Como 

acréscimo foram inseridas expressões usadas de forma errada no dia a dia. Para isso, houve a utilização de 

recursos midiáticos em aula expositiva e dialogada. 

Em seguida, foi fixado pelos pesquisadores um mural interativo na classe promovendo a participação de forma 

diferenciada e simplificada, assim recorrentes dúvidas podiam ser esclarecidas. O próximo passo foi aplicação de 

questionário avaliativo, contendo questões com enfoque gramatical, tendo objetivo de conferir o andamento do 

aprendizado dos alunos por meio da utilização do mural. Por fim, foi aplicado um questionário devolutivo. 

1.O conteúdo abordado foi de relevância para seu aprendizado? 

2.Como você vê o ensino de gramática? 

3.Qual a importância da língua padrão e como você usaria esse conhecimento? 

Resultado: 

A pesquisa constatou inicialmente, por meio de uma sondagem, os erros mais comuns cometidos pelos alunos. 

Na primeira etapa participaram da pesquisa onze alunos que estavam em sala e no decorrer de sua aplicação 

foram vinte e oito estudantes, sendo que todos responderam positivamente sobre o projeto constatando a 

importância do domínio da Norma Padrão e sua usabilidade no decorrer de sua vivência em sociedade 

demarcando sua eficiência e tornando-se capaz de se expressar como falante da língua (BECHARA,2014).Com a 

montagem do painel observou-se o interesse pela disciplina propondo uma reflexão sobre a construção de seu 

aprendizado relativo aos erros e dúvidas. Assim de acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, o ensino da língua permitiu que o estudante pudesse avançar para níveis mais complexos de estudos.   
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Conclusão: 

Concluímos que a pesquisa contribuiu como meio estratégico para o auxílio de estudo e compressão dos 

estudantes com algumas normas gramaticais Além de facilitar a memorização com a visualização constante das 

regras, o painel interativo provocou o aluno a observá-lo mesmo que por curiosidade, e o método da interação 

acabou por incentivar a busca e a correção de erros que eles próprios cometeram.   
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ENERGIA RENOVÁVEL COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ENIC201760859 

 

FELIPE BORTONE MARTINS, PAULO MAURICIO MARCONDES CARDOSO 

Orientador(a): VILMA DA SILVA SANTOS 

 

Introdução: 

O Brasil possui um sistema de distribuição de energia centralizado, isto é, grandes usinas, onde é possível a 

maximização de seu lucro, entretanto, fica extremamente dependente de longas linhas de transmissão e do 

alto custo de manutenção, para entregar a energia produzida até o consumidor final. Como alternativas ao 

sistema centralizado, seria a utilização de energia renovável, que pode ser instalada no local do próprio 

consumidor; como o exemplo, a energia solar e eólica, que são inclusive disponíveis em todo o território 

nacional em larga escala, e que se complementam. O trabalho teve por objetivo, estudar as alternativas ao 

sistema centralizado de produção de energia renovável. 

Metodologia: 

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o tema energia renovável em sites da internet, além disso, realizou 

pesquisa exploratória no qual apontou que o Brasil é na atualidade, o país que mais se destaca quando se 

trata de fontes de energia renováveis, devido a alta capacidade de transformar energia limpa, por meio de 

fontes alternativas renováveis que são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são 

capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que 

se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de energia renováveis são aquelas que 

contam com recursos não esgotáveis, como a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica, a das ondas 

e a das marés. 

Resultado: 

A atitude do Estado, em não fomentar a geração de energia renovável, bem como, não dar incentivos a 

autogeração de energia, presta um desserviço à nação e ao consumidor final, que fica refém dos grandes 

geradores de energia. O Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 

(ProGD), lançado em dezembro de 2015, visa dar um início a essa política, onde de 2012 até maio de 2016, 

houve 3.565 conexões de geração distribuída e até janeiro de 2017 o registro foi de 7.610 conexões de 

geração distribuída. Assim, fontes renováveis como a eólica e a solar são de suma importância para a 

ampliação da geração distribuída, colocando o consumidor como gerador, o que resultara no aumento da 

produção renovável, bem como trará expressivos resultados econômicos tanto em questão de mão de obra 

para a produção dos equipamentos, bem como para a sua manutenção. 

Conclusão: 

No Brasil tem havido uma lenta adesão pela geração de energia renovável, apesar do grande potencial 

econômico e ambiental. O governo na esfera estadual e municipal tem buscado adotar incentivos ao 

consumidor visando a geração de sua própria energia (ICMS e Convênio ICMS 16/2015-Confaz), que visa 

isentar o pagamento do tributo estadual sobre o excedente de energia elétrica gerada por energia renovável. 

A expectativa é que até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão ter sua própria energia. 

Embora pareça ser uma quantidade expressiva, não é representativa, uma vez que o país possui mais de 60 

milhões de domicílios. 
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A ATUAÇÃO DA AERODINÂMICA NA MELHORIA DO ARRASTO FAVORECENDO  A ECONOMIA DE 

COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS 

ENIC201760921 

 

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, DJALMA DUARTE ANTUNES CATARINA 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Aerodinâmica estuda a atuação de forças sobre os objetos no ar. As forças aerodinâmicas atuam sobre 

qualquer objeto que se desloca no ar. Aviões, barcos, automóveis, qualquer que seja o móvel que se 

desloque no ar sofre a ação de forças aerodinâmicas. Os engenheiros se baseiam nos princípios da 

aerodinâmica para construir, por exemplo, os aviões. 

Os conceitos da aerodinâmica se aplicam também na indústria automobilística e na construção de objetos 

que se locomovem por meios que não sejam o ar, como por exemplo, os submarinos, ou seja, os princípios 

da aerodinâmica se aplicam também aos fluidos que não seja o ar. Desenhistas e engenheiros da indústria 

automobilística utilizam os princípios e buscam sempre aperfeiçoar o desempenho dos automóveis. 

Metodologia: 

A metodologia aplicada a este trabalho teve como objetivo analisar as formas aerodinâmicas dos veículos 

atuais e analisar como o arrasto aerodinâmico pode auxiliar no consumo de combustível dos veículos e fazer 

uma pesquisa se carros cada vez mais aerodinâmicos vão conseguir entrar mais no mercado de vendas do 

setor automotivo. 

Resultado: 

Os resultados obtidos foram que quanto maior o coeficiente de arrasto do veículo maior será o seu consumo 

de combústivel porque sendo menor seu arrasto o veículo consegue fluir melhor sobre o ar isso da a 

entender que quanto mais aerodinâmico for o veículo mais ele economizará combustível, mais ainda esses 

tipos de veículos tem baixa aceitação no mercado pelo seu desing. 

Conclusão: 

A ciência da aerodinâmica é nova por isso as pessoas estão interessadas em descobrir os fenômenos que 

estão por trás do escoamento que envolve os veículos automotores. O objetivo era justamente contribuir 

para as pessoas que estão iniciando seus estudos tenham acesso a uma contextulização de desenvolvimento 

da aerodinâmica veicular. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE REPRODUTIBILIDADE DO GONIÔMETRO E 

DE PARÂMETROS AMBIENTAIS 

ENIC201760937 

 

HENRIQUE TONZAR RUBIATTI 

Orientador(a): RUY MORGADO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de uma estação de monitoramento de parâmetros 

ambientais de um Laboratório para Caracterização de Sensores Eletro-ópticos. O objetivo esta relacionado a 

melhor utilização do goniômetro [1] do Laboratório de Radiometria e Caracterização de Sensores Eletro-

ópticos – LaRaC, do Instituto de Estudos Avançados – IEAv, cujas medições podem se estender por 

períodos superiores a 40 horas. A determinação dos parâmetros ambientais é importante para assegurar a 

reprodutibilidade dos dados obtidos pelo Goniômetro e verificar eventuais imprecisões durante as medições 

espectrorradiométricas. 

Metodologia: 

A estação de monitoramento de parâmetros ambientais foi desenvolvida em torno da plataforma Arduino 

Mega 2560. O Arduino foi equipado com dois Shields, que são placas de expansão de hardware que se 

encaixam na placa Arduino principal e são: a) Um Ethernet Shield que é responsável fornecer conexão com 

a rede do IEAv e possui um slot para cartão SD, que permite que os dados obtidos sejam gravados; e b) Um 

Shield de fabricação própria cuja a finalidade era facilitar a conexão dos sensores. Os sensores utilizados 

foram selecionados por meio do estudo de seus datasheets, no qual foram verificados seu funcionamento e 

precisão. Em seguida, foram adquiridos baseados no seu custo e facilidade de aquisição. Após os testes 

isolados dos sensores, o Ethernet Shield e a placa foram instalados no Arduino e os sensores e a tela de 

cristal líquido foram conectados na placa produzida. A biblioteca e o código de cada sensor e da tela foram 

integrados na IDE do Arduino, esta etapa demandou a maior parte do tempo do projeto devido à utilização 

do protocolo de comunicação I2C que requer um tipo específico de desenvolvimento do código. 

Resultado: 

De maneira geral todos os sensores demonstraram-se confiáveis, ou seja, mesmo que valores absolutos não 

sejam precisos, o comportamento apresentado era o mesmo de um sensor mais confiável para os fins de 

monitoramento de um ambiente de laboratório. Para verificar a dispersão dados foram construídos 

histogramas e realizados testes estatísticos. Também foram realizados testes para diferentes tamanhos de 

cabos, que interligam os sensores e o arduino. Os resultados obtidos com os sensores que possuem saídas 

digitais foram significativamente melhores. 

Conclusão: 

A estação de monitoramento tem apresentado bons resultados que vem sendo úteis aos usuários do LaRaC. 

O Arduino mostrou-se muito eficaz quando se leva em consideração seu preço e funcionalidade. Mesmo 

assim, é possível adicionar novos sensores que podem vir a ser úteis futuramente como: sensores de tensão, 

corrente, vibração, entre outros. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO MEL DE APIS MELLIFERA E TETRAGONISCA ANGUSTULA NO CRESCIMENTO 

E VIABILIDADE DE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 

ENIC201761011 

 

BRUNA SATIE FUCUDA, MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO, SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS 

Orientador(a): CÉLIA REGINA GONÇALVES E SILVA 

 

Introdução: 

Lactobacilos fazem parte de um grupo de bactérias denominadas de LAB (bactérias ácido- láticas), com 

espécies agrupadas pela sua capacidade de produzir ácido lático. Essas bactérias são amplamente utilizadas 

na indústria de laticínios devido as suas atividades probióticas, que quando administrados em quantidades 

adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. A adição do mel a essas bactérias funciona como 

uma fonte de energia para seu desenvolvimento e foi descrito como benéfico ao crescimento e viabilidade 

das mesmas, uma vez que a presença de certos oligossacarídeos no mel fornece uma potencial atividade 

prebiótica. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de dois tipos de méis, um produzido pela abelha da 

espécie Apis mellifera (conhecida como europeia) e o outro produzido pela Tetragonisca angustula 

(conhecida como Jataí), no crescimento e viabilidade de culturas de bactérias ácido-láticas da espécie 

Lactobacillus rhamnosus. 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado no laboratório de microbiologia da Universidade de Taubaté (UNITAU) no campus 

Bom Conselho de Taubaté, São Paulo. 

Neste trabalho foi-se usado dois tipos de mel, um produzido pela abelha Apis mellifera (europeia) e o outro 

pela Tetragonisca angustula (jataí) obtido no campus de Agronomia da Universidade de Taubaté (UNITAU); 

e cultura de bactérias ácido-láticas Lactobacillus rhamnosus. 

O mel utilizado foi diluído em água destilada, resultando em uma solução 50%, e pasteurizado a uma 

temperatura de 78° C por 6 minutos. 

Foram preparados tubos mãe contendo 0,6 mL de solução de mel a 50% pasteurizado; 0,94 mL de 

suspensão de Lactobacillus rhamnosus a uma concentração de 108/mL; e 1,128 g de leite em pó desnatado 

Molico esterilizado e diluído em 8,46 mL de água destilada. No tubo controle o volume da solução de mel 

foi substituído por água destilada. Esses tubos foram incubados a 36º C por 24 horas em uma estufa de CO2, 

e após esse período mantidos a 7º C até serem utilizados. 

Nos intervalos de tempo de 24; 48 horas; e 7 dias após a incubação, foram preparados tubos diluídos com 

parte das soluções presentes nos tubos-mãe, na proporção de 1 mL para a solução do tubo-mãe e 9 mL de 

água destilada até obter a concentração de 103/mL. 

Dos tubos diluídos, as soluções foram semeadas em duplicatas de placas de Petri pelo método em superfície 

em ágar MRS e incubados na estufa de CO2 por 48 horas. Em seguida, foram contadas as Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC) por placa para avaliar a viabilidade e o crescimento dos lactobacilos. Esse 

experimento foi realizado utilizando os dois tipos de mel e o controle (sem mel), e repetido quatro vezes. Os 

resultados obtidos foram analisados estatisticamente aplicando-se o teste ANOVA com nível de significância 

de 5%. 

Resultado: 

Os resultados obtidos na comparação entre o mel de Apis mellifera e Tetragonisca angustula em relação ao 

controle apresentaram significância nos intervalos de tempo de 24 e 28 horas após a incubação, e no 

intervalo de 7 dias, apenas o mel da Tetragonisca angustula apresentou significância em relação ao controle. 

E não houve significância entre os resultados obtidos em todos os intervalos de tempo comparando os dois 

tipos de mel. 

Em relação a contagem mínima de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) de lactobacilos por mL, 

preconizado pela legislação brasileira para que quando adicionados a leites fermentados possam ser 

consumidos, pode-se dizer que todas as amostras estavam acima do estabelecido pela lei. 
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Conclusão: 

Após o término do estudo pode-se concluir que todas as amostras apresentaram-se viáveis durante os 7 dias 

de experimento à uma temperatura de 7° C com o número de células viáveis acima do preconizado pela 

legislação brasileira. Apesar do crescimento dos lactobacilos adicionados ao mel de Apis mellifera 

apresentar significância apenas nos intervalos de 24 e 48 horas, pode-se dizer que houve um crescimento 

relativamente maior dos dois tipos de méis em relação ao controle em todos os intervalos, indicando uma 

respostava positiva da adição do mel à espécie de Lactobacillus rhamnosus, demonstrando sua ação 

probiótica. 
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REQUALIFICAÇÃO: GRUPO ESCOLAR DR. LOPES CHAVES 

ENIC201761133 

 

BRUNA STEPHANIE COSTANTI RODRIGUES 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta um relato de pesquisa feita para fundamentação e embasamento de um futuro 

projeto de requalificação no edifício do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, tendo em vista o seu estado de 

abandono atualmente.  O objetivo é reunir as informações necessárias para compreender a importância 

histórica do edifício estudado, e como requalificá-lo de maneira adequada as suas condições de 

tombamento. Localizado no centro do município de Taubaté-SP, o Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, 

inaugurado em 7 de setembro de 1902, era destinado à formação de 1º grau, que corresponde hoje ao ensino 

fundamental I (GONÇALVES E ALVES, 2004). É considerado um edifício de grande importância histórica 

por ser pioneiro no segmento da educação local (ABREU, 1985). 

Metodologia: 

A execução do trabalho foi dividida 3 etapas, sendo a primeira a fundamentação do tema a partir do 

levantamento histórico bibliográfico dos edifícios escolares no Brasil, inaugurados na Primeira República, 

até chegar em Taubaté, contextualizando o Grupo Escolar Lopes Chaves na história da cidade. 

Estudou-se também definições importantes para a remodelação de um patrimônio histórico, segundo o livro 

“Conservação e restauro: Arquitetura Brasileira“, de Marcia Braga. E para melhor compreensão da execução 

dos projetos de remodelação, foram feitos estudos de caso e visitas técnicas em construções consideradas 

ícones da requalificação e modernização em arquitetura: o Museu de Arte do Rio, Pinacoteca do Estado de 

São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade. 

Por fim, abordou-se a área de intervenção, aprofundando nos detalhes arquitetônicos do Grupo Escolar e sua 

percepção referente ao bem cultural, sua localização e inserção ambiental, contando com um registro 

fotográfico in loco. 

Resultado: 

Como resultado, obteve-se um relatório com todo o registro dos levantamentos históricos da arquitetura 

escolar paulista e da área trabalhada, além de um arquivo fotográfico de 100 fotos atualizadas da edificação 

e seu entorno. 

Conclusão: 

Conclui-se que o desenvolvimento de um projeto de requalificação para o Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves 

é primordial para o município, ajudando no seu reconhecimento e da importância da preservação do 

patrimônio regional. A diretriz projetual apresentada na pesquisa nos leva a proposta de um Museu da 

Educação, relembrando o percurso cultural e educador de Taubaté contando com um centro de apoio ao 

professor do estado, tendo em vista que o local é tombado a nível estadual e com a premissa de que todos os 

serviços ofertados pelo futuro museu serão voltados para o estado. 
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A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA EDUCACIONAL 

ENIC201761227 

 

YASMIN FERREIRA DE BRITO 

Orientador(a): MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A motivação é responsável por influenciar o comportamento das pessoas. Compreendê-la é um ato 

complexo, porém necessário, por se tratar de algo intrínseco ao indivíduo e consequentemente determinar 

seus comportamentos. Para uma organização alcançar suas metas, deve haver colaboradores motivados. Tal 

evento deve ocorrer também em âmbito público. Contudo, o gestor público possui limitações que dificultam 

suas tomadas de decisões, as quais poderiam estimular a motivação nos servidores públicos, tais decisões se 

restringem a lei. Desta forma, não pode fazer o que presumir necessário, se não estiver elencado na 

legislação vigente. Portanto, percebe-se a complexidade que há no ato de estimular a motivação no âmbito 

público e nota-se a importância de estudá-la com foco nesse segmento, já que é essencial enxergar os 

servidores públicos como recursos humanos, os quais precisam de estímulo e entusiasmo para exercer suas 

funções eficazmente. 

Metodologia: 

Este estudo é fundamentado em pesquisa bibliográfica, a qual visa buscar conceitos e teorias para 

esclarecerem a importância da motivação para os servidores públicos. Além disso, utiliza-se um instrumento 

de pesquisa, que é um formulário eletrônico (Google Forms), para compreender a motivação de servidores 

públicos em uma instituição educacional. As respostas foram tabuladas e comparadas com as referências 

bibliográficas. 

Resultado: 

De acordo com o estudo, identificou-se que 60% dos servidores públicos da instituição educacional 

pesquisada sentem-se desmotivados. Os fatores que mais influenciaram a obtenção desse resultado foi o 

salário, seguido da falta de oportunidade de crescimento profissional. O salário é considerado pela literatura 

um fator higiênico, que é essencial para que os indivíduos não se sintam desmotivados, porém, sua presença 

não é elemento motivador. A oportunidade de crescimento profissional, diferentemente do salário, é 

considerada como um dos fatores motivacionais, sua presença acarreta em motivação. 

Conclusão: 

Considera-se que se a desmotivação influencia negativamente os resultados profissionais, isso é 

preocupante, uma vez que o objetivo da instituição pesquisada é a educação básica. Os principais fatores 

que influenciaram a desmotivação dos servidores, apontados na pesquisa, são o salário e crescimento 

profissional, esses só poderão ser alterados por legislação municipal. Diante disso, sugere-se à instituição 

pesquisada que invista em estratégias que possam tornar o ambiente de trabalho mais agradável, 

harmonioso, estimulante e produtivo. Assim, a tendência é aumentar a motivação e gerar benefícios mútuos. 

Posto que, a luz da literatura, o comportamento é resultado da personalidade somada ao ambiente. 
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ENFERMAGEM CIRÚRGICA 

ENIC201761284 

 

DANIELI  CRISTINA SALATA DE SOUSA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A paramentação cirúrgica é um conjunto de barreiras contra a invasão de microorganismos nos sítios 

cirúrgicos. Este estudo teve como objetivo relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem, durante as 

aulas de paramentação cirúrgica. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, com informações baseadas nas impressões de alunas estagiarias, do sexto 

período da graduação em Enfermagem na Universidade de Taubaté. Todas as aulas e o estágio foram 

presenciais com atividades práticas e simulações reais com o acompanhamento e supervisão da professora 

responsável pela disciplina, no primeiro semestre de 2017. 

Resultado: 

As aulas práticas e o estágio resultaram uma ampla visão sobre a importância da paramentação cirúrgica, a 

proteção do cliente e os riscos para o profissional de saúde. 

Conclusão: 

Com o estágio e as aulas práticas de paramentação cirúrgica, foi possível absorver um enorme aprendizado, 

com total ciência da importância, benefícios e riscos. 
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PRINCIPAL QUEIXA DAS PUÉRPERAS DE UM BANCO DE LEITE HUMANO DO INTERIOR DO VALE DO 

PARAÍBA PAULISTA 

ENIC201761336 

 

STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ, DAIANY HELENA DE SOUZA DIAS, MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI, 

CATARINA RODRIGUES DA SILVA 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Os primeiros dias após o nascimento definem o início e a manutenção da lactação, podendo surgir 

dificuldades que requerem suporte à mulher para o estabelecimento da autoconfiança e resolução das 

dificuldades apresentadas. Dentre os possíveis transtornos se depara na prática queixa de baixa produção de 

leite, dor no mamilo e traumas mamilares, ingurgitamento mamário e até complicações como a mastite. Na 

amplitude das intercorrências comuns no período de lactação, o presente estudo objetivou verificar quais 

foram as principais dificuldades  apresentadas pelas puérperas, que procuram um Banco de Leite Humano. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativa, que foi realizada em um 

Banco de Leite Humano no interior do Vale do Paraíba paulista. A amostra desse estudo foi composta pelos 

prontuários de 280 clientes que buscaram atendimento devido dificuldade do inicio e/ou manutenção da 

lactação. Esse projeto atendeu os critérios da normas da resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, no qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com  parecer do Nº 2.065.622, a coleta de 

dados ocorreu entre os dias 26,27,28 e 31 do mês de Julho de 2017. 

Resultado: 

Dos 280 prontuários analisados 216 foram de clientes que apresentavam alguma dificuldade durante a 

amamentação, o resultado que prevaleceu com 33,3% foi o ingurgitamento mamário, seguido por dor e 

desconforto 26,9% , inexperiências ou experiências anteriores 19%, fissuras mamilares 13,4%, forma do 

mamilo 13,4%, fatores emocionais 6,9%, fatores sociais 6%, crenças 4%, mastite 1,9% e outros com 24,7%. 

A conduta tomada para o ingurgitamento foi realizar massagem, sacolejamento nas mamas e ordenha 

manual de 3/3h ou quando fosse necessário. 

Conclusão: 

A maioria das dificuldades apresentadas durante a lactação, quando precocemente tratadas, é de fácil 

solução e resulta em experiências satisfatórias para a mulher e recém-nascido, visto que, a amamentação trás 

inúmeros benefícios para mulher, bebê, família e sociedade .Além disso, a proximidade corporal estabelece 

uma relação de vínculo entre mãe e filho. É necessário que se possa promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno, com o auxilio de técnicas de prevenção e tratamento dos problemas que afetam a 

amamentação, tais como o ingurgitamento mamário.  
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REDUÇÃO DE CONSUMO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM – R$/TON 

ENIC201761581 

 

FERNANDO DACANAL MARTINS, JÚLIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Devido à grande competitividade das industrias nos dias de hoje, vemos a necessidade de reduzir custos 

dentro da organização buscando aumentar a margem de lucro, sem afetar o valor do produto final. 

Analisando vários setores da empresa notamos que o setor de embalagem era uma das áreas que aumentava 

o custo do produto acabado. Verificamos a necessidade de um estudo detalhado do motivo pelo qual o custo 

está elevado nesse setor. 

Metodologia: 

O projeto foi desenvolvido aplicando a metodologia o SEIS SIGMA, utilizando a ferramenta DMAIC, que 

se baseia em eliminar falhas de processo com a finalidade de proporcionar aos seus clientes 

serviço/produtos próximos a excelência. No desenvolvimento foi definido o processo a ser melhorado afim 

de reduzir os custos dos materiais utilizado nas embalagens. Com isso, mensuramos e quantificamos o 

problema empregando indicadores e métodos estatísticos para comprovar o nível atual dos gastos. 

Avaliamos os resultados obtidos com a as ferramentas analíticas e estatísticas identificamos as causas dos 

obstáculos e priorizamos a as ações a serem realizadas. O próximo passo, foi executar e testar as soluções 

das causas dos problemas identificados. Implementamos as mudanças que deram resultados e as 

monitoramos para garantir que as metas esperadas fossem alcançadas. Devido a isso, padronizamos 

documentos e treinamos os colaboradores no novo modelo de trabalho. 

Resultado: 

Com os dados obtidos constatou-se os principais materiais que correspondem a 92,7% dos gastos em 

embalagem. Verificamos uma grande falta de controle de estoque, de compra de materiais sem necessidade, 

outras áreas comprando indevidamente no centro de custo embalagem, falta de padronização no 

empacotamento do produto final, utilização de produtos não solicitados pelos clientes e um 

superdimensionamento dos materiais utilizados na embalagem do produto. Baseando-se nessas analises, 

desenvolveu-se um plano de ação: criação de padrões de embalagem, eliminação dos materiais 

desnecessários, controle eficaz de estoque e controles de compras feitas no centro de custo. 

Conclusão: 

Após a implementação das ações, realizou-se um acompanhamento verificando se as medidas foram 

eficazes. Pode-se afirmar que com esse estudo obtivemos uma redução de 24,2% nos gastos do setor de 

embalagem, um melhor controle e padronização, focado na excelência com simplicidade e empregando 

melhorias de baixo ou nenhum custo. 
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PORTAL DE RELACIONAMENTO ENTRE UNIVERSIDADE E EMPRESAS 

ENIC201761653 

 

DEBORA VANESSA GOBBO, PAOLA CAROLINA APARECIDA DE MENDONÇA, ANA PAULA VENANCIO 

VICENSOTTO 

Orientador(a): LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O protótipo consiste na realização de uma ferramenta web que permite o relacionamento entre o 

universitário e as empresas cadastradas, na qual as empresas oferecem serviços procurando o profissional 

ideal para realizar aquela função solicitada e os universitários incluem suas qualificações para aquela 

função. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do protótipo, houve um levantamento de requisitos a fim de se garantir que todas as 

funcionalidades necessárias fossem contempladas no sistema web. Também foram utilizadas ferramentas 

para a criação e edição da linguagem de marcação HTML, ferramenta para execução da linguagem de 

programação utilizada PHP, e softwares de edição de imagens do sistema. Primeiramente, foi desenvolvido 

o leiaute das telas e, posteriormente, implementado o código para habilitar as funcionalidades. 

Resultado: 

A ferramenta funciona como um repositório das vagas oferecidas pelas empresas associadas, mantendo os 

usuários cadastrados informados quanto à localização, ao contato e às qualificações exigidas para a vaga 

anunciada. 

Conclusão: 

Com a plataforma, os contratantes disponibilizarão as oportunidades e a partir disso, a plataforma 

selecionará os perfis aptos a realizar o serviço disponível, fazendo uma seleção justa e rápida conforme as 

habilidades citadas pelos usuários. 
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OS BENEFÍCIOS DA DANÇA TERAPIA NO CONTROLE DO EQUILÍBRIO DINÂMICO EM PACIENTES COM 

DOENÇA DE PARKINSON. 

ENIC201761811 

 

TAIANE KARINE DE ASSIS, BRUNA COSTA BARBOSA 

Orientador(a): MARIA IZABEL ROMÃO LOPES 

 

Introdução: 

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico, progressivo, neurodegenerativo do movimento, que 

ocorre no sistema nervoso central que causa morte dos neurônios responsáveis pela produção de dopamina 

substância responsável pelo controle e regulação dos movimentos A DP pode comprometer a mobilidade 

funcional e levar diminuição da qualidade de vida, sendo comuns também alterações de marcha e equilíbrio, 

pois acomete os núcleos da base, gerando uma pobreza ou lentidão dos movimentos voluntários os quais são 

necessários para manutenção do equilíbrio. 

A dança como terapia exige um ajuste constante com o ambiente, fazendo com que haja melhorias no 

controle do equilíbrio dinâmico e mobilidade funcional através de ritmos sincronizados e coordenados. Se 

mostrando bastante eficaz no controle de equilíbrio por permitir que o indivíduo aprenda mais facilmente as 

habilidades motoras. 

O objetivo foi analisar a importância da dança como terapia no controle do equilíbrio dinâmico em 

indivíduos portadores da DP. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de Revisão Bibliográfica com publicações nas bases de dados PubMed, Scielo, 

Lilacs, Google Acadêmico, utilizando as seguintes palavras chaves: Doença de Parkinson, dança terapia, 

equilíbrio dinâmico, nos idiomas em inglês e português. Com períodos das publicações de 2007 a 2017. Os 

critérios de inclusão foram artigos que apresentavam a Dança Terapia como tratamento na doença de 

Parkinson. 

Resultado: 

Neste estudo de revisão bibliográfica foram encontrados 15 artigos no total. 7 artigos foram excluídos por 

não apresentar dança como recurso terapêutico. E 5 artigos foram excluídos por apresentarem outras 

patologias, restando 3 artigos que mostraram o uso da dança como forma de tratamento na doença de 

Parkinson. 

Conclusão: 

É possível concluir que a dança é um recurso alternativo associado à fisioterapia no tratamento da DP e 

oferece uma melhoria na iniciação dos movimentos, há melhorias no equilíbrio dinâmico, velocidade da 

caminhada, marcha e desempenho cognitivo. 
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USO DE DENUDERES PARA DETERMINAÇÃO DE ESPÉCIES QUÍMICAS NA ATMOSFERA: ESPÉCIES 

REATIVAS DE NITROGÊNIO 

ENIC201762012 

 

AMANDA DA SILVA SANTOS 

Orientador(a): MARIA CRISTINA FORTI 

 

Introdução: 

Este estudo tem como base um sistema já em funcionamento denominado Sistema de Amostragem de Aerossóis 

por Denuder – SAAD, este sistema utiliza um tubo de vidro para montar um denuder no qual, por difusão, as 

espécies gasosas de interesse, ao atravessá-lo são adsorvidas em seu revestimento interno as quais são, 

posteriormente, extraídas e analisadas. Este estudo tem o objetivo de realizar calibração de denuderes utilizados 

para amostragem de espécies reativas de nitrogênio em sua forma gasosa. O método a ser empregado tem como 

base a captura de gases na atmosfera da câmara de calibração, utilizando-se denuderes, impregnados com uma 

solução absorvedora das espécies de interesse (HCl, HNO3 e NH4OH). Para atingir o objetivo, são injetadas na 

câmara de calibração as espécies de interesse, variando-se as concentrações é possível traçar uma curva de 

calibração exponencial com quatro pontos. 

Metodologia: 

Foi realizado a montagem de uma câmara de calibração no laboratório de Aerossóis, Soluções Aquosas e 

Tecnologia (LAQUATEC) no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de São José dos Campos.  O 

conjunto de calibração é composto por uma câmara, através da qual é bombeado o ar limpo com uma 

concentração conhecida do reagente de interesse. Após a montagem da câmara efetuou-se a preparação dos 

denuderes. Entretanto, antes de utilizá-los, é necessário realizar uma pré-limpeza, para em seguida, prosseguir na 

preparação do revestimento. O revestimento do denuder para a captura de íons Cl- e NO3-, é de caráter básico 

utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 1% (m/v) e glicerina 1% (m/v) em metanol e o revestimento do 

denuder para a captura de NH3, é de caráter ácido utilizando-se uma solução de ácido cítrico (C6H8O7) 5% 

(m/v) em metanol. Em seguida, foi realizado a preparação das soluções de calibração: os gases HCl e HNO3 

foram retirados com seringa diretamente dos frascos e o gás NH40H foi preparado uma solução de 1 molar em 

um balão volumétrico de 50 ml. As amostras foram preparadas diariamente e obtidas através do procedimento de 

amostragem utilizando-se a câmara de calibração dos denuderes. O procedimento de amostragem aplica-se na 

injeção dos volumes (0,75uL;1,00uL;1,25uL;1,50uL e 2,00uL; 4,00uL; 6,00uL; 8,00uL) dos reagentes de 

interesse na câmara de calibração e na passagem dessa solução gasosa no sistema por duas horas. Após esta 

etapa, foi realizado o procedimento de extração do Cl- e NO3- com 5 ml de solução de Peróxido de Hidrogênio a 

0,05%, e o procedimento de extração do NH4+ (redução do NH3) com 6 ml de água purificada, em seguida 

essas soluções foram congeladas para posterior análise. Os íons foram analisados utilizando-se a técnica de 

cromatografia líquida de íons com um equipamento 850 Professional IC Metrohm. 

Resultado: 

As curvas obtidas apresentaram o padrão de variação muito alta evidenciando que a escolha dos volumes de 

injeção não foi apropriada. A partir desse resultado, o experimento foi realizado com o aumento do volume da 

solução de NH4OH. e obteve-se curvas de calibração de acordo com a teoria. Desta forma, pode-se afirmar que, 

com a injeção de 8 µl de NH4OH, a concentração de saturação é aproximadamente 200 µM,o que corresponde 

ao valor máximo da quantidade desse íon que é adsorvido no denuder. A partir desse procedimento, será 

praticado a realização de testes análogos aos realizados com o NH4OH para o HCl e HNO3. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos, foi necessário o aumento da injeção dos volumes dos reagentes de 

interesse, a partir dessa alteração foi possível concluir que, em 8 µl de volume de injeção, a saturação do denuder 

ocorre na concentração entorno de 200 µM, ou seja, atinge a capacidade máxima de adsorção, indicando que 

esse tipo de sistema não pode ser utilizado por longo período de tempo em atmosferas com concentrações no 

entorno desse valor. Entretanto, este trabalho deverá ser continuado para permitir a obtenção de das curvas de 

calibração para o HCl e HNO3. 
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VALORAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: UM ESTUDO 

DE CASO 

ENIC201762089 

 

LÍGIA ZANCO DE GOUVÊIA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

A valoração de danos ambientais é uma atividade emergente no Brasil e no mundo e que rapidamente tem 

deixado de ser um campo investigativo dentro da área ambiental para e tornar uma atividade profissional e 

econômica. 

Deste modo, mediante a um impacto ambiental causado em determinada área, a aplicação de métodos de 

valoração objetiva estimar os valores econômicos para recursos naturais. Toda via não se trata de 

transformar um bem ambiental num produto de mercado, mas sim mensurar as preferências dos indivíduos 

sobre as alterações em seu ambiente (PEARCE,1993). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é aplicar um método de valoração de danos ambientais, através de 

um estudo de caso e, posteriormente, verificar se a forma de reparação dos danos vem sendo efetivamente 

executada. 

Metodologia: 

No presente trabalho foi utilizado um estudo de caso, ocorrido na cidade de Caçapava – SP – onde, segundo 

a Prefeitura Municipal, foram depositados 25 m³ de resíduos da construção civil (entulho) junto à margem 

direita de um curso d’ água de aproximadamente 3 (três) metros de largura, denominado ribeirão Cabuçu, 

localizado no bairro Itamaraty. 

O intuito do fato descrito foi conter e corrigir a erosão do talude na ponte existente no local. No entanto, tal 

procedimento não foi executado de forma adequada ocasionando modificações das características 

ambientais do local. Deste modo, a prefeitura retirou o entulho da margem e executou a compensação 

ambiental para o dano causado. 

A compensação ambiental foi realizada através da revegetação da margem direita do córrego, e 

enriquecimento da margem esquerda, com a finalidade de evitar o surgimento de processos erosivos e a 

perda da biodiversidade, bem como proteger o corpo hídrico local, além de promover a aplicação da 

cobertura florestal na área degradada. 

Para a recomposição da APP foram plantadas 30 mundas típicas do bioma Mata Atlântica, com espaçamento 

4 m x 2 m entre si, num total de uma área de 600 m² (margem direita). Para o enriquecimento da margem 

esquerda foram plantadas 20 mudas também em uma área de 300 m², totalizando 900 m² de recuperação. O 

local foi devidamente cercado, tendo manutenções periódicas. 

Para a escolha do método de valoração considerou-se o maior atendimento dos critérios de objetividade, 

simplicidade, transparência e aplicabilidade, sendo utilizada a Planilha de valores básicos da Fundação 

Florestal. 

Resultado: 

O entorno da área afetada não era ocupada por edificações, possuindo em sua predominância vegetação 

campestre com árvores isoladas. 

O depósito dos resíduos junto à margem se enquadra como intervenção em APP de 30 metros (sem 

supressão de vegetação), em área indicada para recuperação, Decreto Federal 6514/2008. 

Os itens selecionados para análise foram: retirada do resíduo, controle de formigas no pré e pós-plantio, 

limpeza da área, abertura das covas, coroamento manual, adubação de base, plantio, replantio, controle de 

ervas daninhas e manutenção. 

Com base nas tabelas e cálculos da Fundação Florestal para uma área de 0,09 há, o custo para a recuperação 

da área é de R$ 2.171,15. Somando-se à multa de R$ 300,00 por intervenção em APP (R$5.000,00/ha), onde 

o impacto comprometeu 0,06 ha da APP da margem direita; totaliza-se um custo total de R$ 2.471,15 para a 

adequação e compensação ambiental. 
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Conclusão: 

O método apresentado caracteriza-se pela praticidade na análise dos fatos e levantamento dos componentes 

chaves do ambiente degradado servindo como suporte para a perícia ambiental criminal e planejamento das 

ações de recuperação ambiental. Com base na análise situacional atual da área em questão, observou-se que 

os procedimentos técnicos adotados para a revegetação vêm sendo cumpridos gerando resultados positivos. 

Podendo-se concluir que a valoração dos danos ambientais do fato ocorrido vem sendo respeitada. 
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DESAFIOS NA COMPLETAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO E SEUS MÉTODOS 

ENIC201762164 

 

JONAS ESPIGARES SANCHES 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Podemos classificar que a fase de completação de poços de petróleo num conjunto de operações e processos 

realizados no poço desde o momento que a broca de perfuração atinge a base da zona produtora do 

reservatório. Tem a função de equipar o poço para a produção, instalando todos os acessórios e 

equipamentos que permitirão toda a operação com toda segurança necessária do projeto, deixando-o pronto 

para a produção dos hidrocarbonetos necessários. 

Quanto ao assunto técnico operacional, deve-se proporcionar a completação como objetivo de maximizar a 

vazão de produção com o máximo de segurança possível sem danificar o reservatório, a fim de poucas ou 

nenhuma intervenção seja necessária até o fim da produção. 

Metodologia: 

Inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica para proporcionar maior assimilação com o tema e 

entendimento dos processos a serem explorados. 

Nesta primeira pesquisa mencionou-se os equipamentos para identificar as funções de cada um visando sua 

importância no resultado do processo de extração de hidrocarbonetos. 

Com cada equipamento descrito, pode-se ter a noção de como ele trabalham propiciando a superação de 

alguns obstáculos naturais inerentes ao processo de prospecção de petróleo e gás. 

Com o conjunto de características consolidadas, partiu-se para a descrição de passo a passo da exploração, 

descrevendo as necessidades do processo, baseadas em uma situação hipotética 

Resultado: 

O início da abrangência das atividades de completação se dá quando a perfuração do poço é concluída. A 

partir disso, como prosseguir para poder extrair o máximo de componentes possíveis sem danos ambientais 

ou ao projeto em si? 

Antes mesmo da perfuração, obtemos as informações do modelo geológico do reservatório resultante do 

processo de Sísmica - processo composto de emissão e recebimento de ondas sonoras que refletem na 

formação do reservatório e que são processadas por meio de um computador (semelhante ao processo de 

ultrassom). Essas informações serão utilizadas logo após a perfuração para ver qual o tipo de completação 

será empregado (poço aberto, liner rasgado ou canhoneado), dependendo da estrutura do reservatório. 

Será instalado na cabeça do poço os equipamentos para vedação, sensores, comando de válvulas e todos os 

acessórios de segurança necessários para uma extração segura e controlada. 

Conclusão: 

Concluí-se que dada a variedade de condições de produção ao redor do mundo, a definição dos limites é 

naturalmente algo nebuloso. Assim como o método de produção varia, o design da completação vai variar 

significativamente, levando em conta a taxa de produção, pressão e profundidade do poço, propriedades da 

rocha, propriedades do fluido e a localização do poço. É importante que o engenheiro de leve em 

consideração o impacto do retorno da produção e custo de operação dos projetos. 
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ANALISE QUALITATIVA SOBRE UM TÚNEL DE VENTO EM UM CAPACETE AERODINÂMICO 

ENIC201762210 

 

ALEF DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

Orientador(a): LEANDRO MAIA NOGUEIRA 

 

Introdução: 

Descreve-se um método para expressar a incerteza de medições associadas à realização de um ensaio em um 

túnel de vento, onde á uma instalação que tem por objetivo simular para estudos o efeito do movimento de 

ar sobre ou ao redor de objetos sólidos. Consiste num duto de diâmetro apropriado (túnel) onde o ar entra 

(subsônico, supersônico ou hipersônico), flui pelo objeto testado, monitorado por uma bancada analítica do 

lado de fora, e saem empurrado por um enorme ventilador, Túneis de vento são muito utilizadas em 

laboratórios de modelos físicos para a determinação de parâmetros nos projetos de aviões, automóveis, 

cápsulas espaciais, edifícios, pontes, antenas e outras estruturas de construções civis, É importante que o ar 

trafegue com velocidade controlada e atinja o objeto testado para as devidas análises 

Metodologia: 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica e documental exemplificado através de 

um estudo de caso com o um túnel de vento aplicando a analise termodinâmica sobre o teste onde será 

realizado um teste experimental em um túnel de vento e uma parede com apoios laterais e será realizado 

testes aerodinâmico com dois capacetes, um capacete normal e um capacete com uma aerodinâmica melhor 

para compara-se os resultados, verificando coeficiente de arrasto frequências naturais, modos de vibração e 

níveis de amortecimento. 

Resultado: 

Foram realizados testes fazendo a variação da velocidade gradualmente, bem como medições de velocidade, 

sustentação e arrasto correspondentes. A aquisição dos dados é feita de forma estatística, tirando a média 

dos resultados em cada etapa de medição. Após várias repetições dos testes e discriminados os resultados 

com maior variação e esforços aerodinâmicos atuantes no protótipo. Para a determinação dos coeficientes de 

arrasto e sustentação levando em consideração a temperatura e densidade do ar, dimensões do protótipo. 

Conclusão: 

Portanto com analise do túnel de vento, espera-se um resultado satisfatório quando comparado aos produtos 

desenvolvidos de forma aerodinâmica mostrando que a metodologia usada para esse experimento foi de 

suma importância. Após a realização foi possível discutir a importância tecnológica dos túneis de vento 

enquanto aparatos para a realização de testes aerodinâmicos de diversas estruturas submetidos a forças 

dinâmicas decorrentes do escoamento de fluídos sobre suas superfícies, vai ajudar profissionais a 

identificarem os erros ou melhorar cada vez mais para que possa atingir resultados positivos e satisfatórios. 
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PROJETO CONCEITUAL DE AERONAVES A PARTIR DE PRÉ-REQUISITOS. 

ENIC201762583 

 

SAULO VITOR ZONFRILLI, LUCAS EDUARDO DOS SANTOS PRIOR, FLÁVIO OLIMPIO JUNIOR 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Tem-se como o objetivo demonstrar o projeto conceitual de uma aeronave radio-controlada a partir de pré-

requisitos, para a competição SAE Brasil AeroDesign 2017. A competição SAE Brasil AeroDesign acontece 

na cidade anualmente na cidade de São José dos Campos, e desafia jovens estudantes de engenharias a 

desenvolver, construir e voar aeronaves radio-controladas. 

Metodologia: 

A metodologia empregada partiu de uma restrição geométrica, em forma cônica, com base de 2,9 metros por 

0,75 metro de altura, imposta pelo Regulamento SAE Brasil AeroDesgin 2017 – Classe Regular. Algumas 

aeronaves foram esboçadas dentro da geometria, seguindo ideias individuais de cada membro da equipe. 

Das aeronaves geradas, as que melhor cumpriram os requisitos foram passadas para a seguinte fase do 

projeto conceitual. 

Resultado: 

Com a metodologia descrita acima, obteve-se, através de análises quantitativas superficiais, 8 configurações 

distintas de aeronaves que se enquadravam nos Requisitos. Onde, dessas 8 aeronaves, somente uma foi 

selecionada para  projeto preliminar, a fase seguinte. A aeronave inicialmente apresentava configuração de 

asa baixa, empenagem convencional monomotora do tipo tractor, ou seja, com um motor posicionado em 

sua frente e apresentava trem de pouso triciclo. 

Conclusão: 

Concluiu-se que com a metodologia de projeto conceitual de aeronaves radio controladas partindo de 

restrições geométricas, possibilita-se um projeto mais objetivo para as restrições impostas pela competição 

SAE Brasil AeroDesign 2017. 
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ORIGEM DOS RECURSOS E SEU EMPREGO NA ATIVIDADE LEITEIRA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201762675 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL 

ROMA CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de identificar a origem dos 

recursos financeiros utilizados pelo produtor da UPA do município de Taubaté-SP no investimento da 

pecuária leiteira em sua propriedade, bem como avaliar como esses recursos são distribuídos dentre os 

setores da atividade. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação à origem dos recursos financeiros empregados na bovinocultura de leite, bem como a distribuição 

desses recursos conforme os investimentos realizados dentro da propriedade. Com relação aos 

investimentos, o produtor obviamente poderia apresentar mais de uma resposta. 

Resultado: 

Quanto à origem dos recursos financeiros, 74,31% dos produtores afirmaram utilizar recursos próprios para 

movimentar a atividade leiteira da propriedade, enquanto 25,69% o fazem por meio de financiamentos. 

Quanto à distribuição desses recursos, a maior parte do investimento é destinada à compra de amimais 

(33,33%), seguida da compra e manutenção de equipamentos (28,36%) e da aquisição de matéria-prima 

(20,90%). Apenas 15,92% dos recursos são utilizados na infraestrutura de produção. 

Conclusão: 

Observou-se um quadro de autossuficiência dos produtores com relação à manutenção da bovinocultura de 

leite na propriedade, embora não se saiba se os recursos próprios utilizados derivam exclusivamente da 

própria pecuária, uma vez que muitos produtores obtêm parte de sua renda com outras atividades. A 

expressiva parcela de recursos destinados à compra de animais indica problemas na capacidade de reposição 

de novilhas, podendo ser reflexo de manejo inadequado nas fases de cria e/ou recria do rebanho. 
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CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO BIOGÁS 

ENIC201762805 

 

ESTEVAM COSME DE OLIVEIRA, HELLEN CRISTIANE MACIEL CUNHA 

Orientador(a): BÁRBARA HELLEN SILVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A emissão de gases de efeito estufa (GEE) vem comprometendo a qualidade de vida da população mundial. 

Tal efeito pode ser minimizado pela utilização de fontes limpas e renováveis de energia. A degradação 

biológica anaeróbica da matéria orgânica, presente nos resíduos sólidos agropecuários, produz uma mistura 

gasosa de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), chamada biogás. O objetivo desse trabalho foi 

fabricar um biodigestor viável para a geração de energia elétrica, utilizando o biogás produzido a partir de 

esterco bovino, visando a minimização dos impactos ambientais provenientes do setor agroindustrial, bem 

como beneficiar a população com a utilização de energia elétrica limpa e barata, principalmente em locais 

mais afastados dos grandes centros, onde as concessionárias apresentam dificuldades para restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica. O sistema também permitiu produzir adubo orgânico, que pode ser 

utilizado nos pastos, podendo dobrar a produção de leite. 

Metodologia: 

O projeto foi implantado no município de Caçapava-SP e contou com a confecção de um biodigestor, 

composto de quatro tambores. Foram utilizados 200 L de esterco bovino e, conforme a compostagem 

realizada por bactérias anaeróbicas ocorria, os dados eram coletados e gráficos gerados. O gás produzido era 

armazenado em um colchão inflável. Toda tubulação do sistema foi construída com PVC soldável, 

mangueiras transparentes e conexões e o gás formado era conduzido até o reservatório. Para medir o volume 

foi utilizado uma mangueira transparente, que foi conectada em umas das saídas do reservatório do biogás, 

com uma quantia de água no seu interior, sendo dobrada em formato de “U” deixando o ar atmosférico em 

uma da extremidade. 

Resultado: 

Deste modo, quando a pressão aumentava no interior das bombas comprimia-se a água da mangueira, que 

comprimia o ar do outro lado da água, fornecendo dados para calcular a pressão do recipiente. Estes dados 

possibilitaram calcular o volume de biogás no interior do reservatório, através da lei dos gases ideais usando 

equação de Boyle-Mariotte (P1*V1=P2*V2). Os dados foram coletados durante 60 dias e, após esse 

período, a quantidade de biogás produzido a partir de 200 L de esterco bovino foi de 7,5 m3 numa 

temperatura média de 21ºC. Em temperaturas superiores a esta, a produção de biogás seria maior. 

Conclusão: 

Dessa forma, conclui-se que, com a produção de biogás em propriedades rurais, é possível obter energia 

elétrica, minimizar os impactos ambientais causados pelos detritos dos animais, bem como produzir 

biofertilizantes. 
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INTERVENÇÃO URBANA, SUBVERSÃO E RESISTÊNCIA: O LAMBE-LAMBE POTENCIALIZANDO A VOZ 

FEMININA NAS RUAS 

ENIC201762891 

 

CAMILA MARIANA DOS SANTOS SCARPA, ISABELLA DUPIN RIBEIRO DINIZ 

Orientador(a): RENE ANTONIO NOVAES JUNIOR 

 

Introdução: 

A utilização de cartazes tem suas raízes no século X e nas técnicas de xilogravura, e atravessa os séculos 

crescendo atrelada a arte publicitária. Somente no século XX que os olhos de uma vanguarda voltam-se para 

os cartazes como forma de expressão artística e política e a técnica de lambe-lambe começa a ganhar 

espaço, atingindo o caráter de resistência nas mãos dos movimentos sociais. No Brasil, é na década de 70, 

no auge da Ditadura Militar e da censura, que essa técnica de intervenção ganha destaque. Por conta de sua 

fácil execução, o lambe-lambe se disseminou rapidamente entre artistas e militantes como forma de 

potencializar suas vozes. Dessa forma, pretendeu-se, com essa pesquisa, analisar a utilização dessa 

intervenção urbana pelo movimento de resistência feminista contemporâneo. 

Metodologia: 

A presente pesquisa tornou-se possível por meio de uma análise das produções feministas no campo da 

intervenção urbana, facilitada pela vivência em eventos colaborativos sobre o tema e a própria prática da 

intervenção. Foram escolhidos dois municípios para a realização da observação: a cidade de São Paulo – SP 

e a cidade de Taubaté, localizada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, respeitando as 

proporções municipais de cada um. O estudo buscou analisar as intervenções levando em consideração 

aspectos técnicos, tais como as mensagens passadas e o local escolhido para a fixação. 

Resultado: 

O movimento feminista, com seu caráter subversivo, foi, por muito tempo, mantido apenas nas produções 

de caráter acadêmico e artístico. O desejo de revolução, entretanto, foi fomentado, em todas as instâncias 

sociais, pela subjugação do feminino. O grito de liberdade das mulheres ganha forma e ecoa, através do 

tempo, utilizando as mais diversas armas de resistência. O lambe-lambe aparece, em um contexto 

contemporâneo, como uma forma de ocupação de espaços vistos como masculinos – neste caso, a rua - e 

como uma popularização do debate, possibilitando que as ideias e ideais feministas cheguem as ruas de 

forma a incorporar-se ao dia-a-dia da cidade. As mensagens disseminadas aparecem ora subversivas, como 

protesto, com um discurso social forte, ora subjetivas, como um diálogo entre as mulheres, com um discurso 

empoderador. 

Conclusão: 

As mulheres encontraram no centro urbano uma forma de que suas ideias cheguem a lugares e pessoas que, 

de outra maneira, ele não atingiria. O lambe-lambe dá a mulher o protagonismo de seu próprio discurso, 

deixando-a, assim, independente das mídias que, quando o aceitam, o distorcem em seu benefício. As pautas 

feministas, outrora encarceradas em grupos específicos, passam a compor as cidades, sendo disseminadas de 

uma maneira orgânica. 
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AVALIAÇÃO DA FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO: UM ESTUDO PARA O INSTITUTO DO CAFÉ DO 

VALE DO PARAÍBA 

ENIC201763055 

 

BEATRIZ GARCIA NETTO, ALINE ABREU SOARES DE ANDRADE, GABRIELLA PANTALEÃO GONÇALVES MOTA, 

KAROLINNY RIBEIRO PINTO, ANA CAROLINA DE CASTRO 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O presente trabalho desenvolvido no primeiro semestre de 2017 é parte das atividades de pesquisas do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, realizado no Departamento de Arquitetura da UNITAU, em Taubaté – SP,  que 

teve como objetivo principal diagnosticar o estado atual do patrimônio histórico da fazenda Nossa Senhora 

da Conceição na cidade de Caçapava, no estado de São Paulo. 

Metodologia: 

Como metodologia, foram feitas visitas técnicas para realização do levantamento arquitetônico da fazenda, 

com o seguinte cronograma: elaboração de croquis e desenhos técnicos para a mensuração das áreas da 

edificação, levantamento fotográfico para registro dos espaços interiores e exteriores e identificação das 

técnicas construtivas,  identificação das patologias dos materiais, prospecção pictórica. Posteriormente os 

dados levantados foram organizados e analisados dentro das normas e em atenção, as convenções da área de 

preservação de patrimônio histórico. 

Resultado: 

Com a elaboração de croquis e desenhos técnicos em folhas A4, à caneta e à lápis, definiu-se o espaço do 

terreno e anotou-se as dimensões das fachadas externas e dos cômodos internos, além dos materiais de 

construção utilizados, como taipa-de-mão, madeira e tijolo. A partir das visitas técnicas e do levantamento 

fotográfico realizado, identificou-se certas patologias nos materiais construtivos, como trinca, fissura, 

rachadura, desprendimento de argamassa e bolor, comprovando a necessidade de restauro na edificação. Por 

fim, com a prospecção pictórica, foram encontradas várias camadas de tinta em alguns cômodos, chegando 

em até 7 na cozinha, demonstrando reformas já realizadas. Tudo isso foi sintetizado em 20 pranchas A2 e 4 

pranchas A1, além das fichas de patologias e do levantamento fotográfico, em A4. 

Conclusão: 

Devido aos levantamentos feitos, a Fazenda Nossa Senhora da Conceição possui informações para ser um 

patrimônio tombado. Comprova-se a necessidade de restauro das áreas já degradadas pelo tempo e 

principalmente as que oferecem riscos de desmoronamento. Assim, há possibilidade de um novo projeto à 

Fazenda, como o Instituto do Café, que trará história e cultura à região do Vale do Paraíba e todo seu 

prestígio reconhecido dos ciclos cafeeiros. 

 



  

509 

 

A INFLUÊNCIA DO LÍDER NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

ENIC201763065 

 

PRISCILA VITALINO, ROSEANE DA COSTA FERREIRA 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

A liderança é uma abordagem muito discutida, muitos autores pesquisam e desenvolvem suas teorias 

baseada no comportamento humano e suas influências. O papel do líder é ter uma visão analítica e 

reconhecer o individuo. Na atualidade as empresas estão buscando levar esse contexto para dentro das 

empresas, a liderança está sendo cada vez mais estruturada para que possam dar apoio para suas equipes, há 

um mercado muito capacitado e competitivo por esse motivo as empresas buscam manter seus funcionários 

satisfeitos para que assim possam atingir suas metas e objetivos, visando um trabalho bem executado, pois 

assim a empresa chegará à lucratividade desejada. Para trabalhar na motivação do individuo a liderança 

precisa conhecê-lo, é papel da liderança também estudar o cenário de convivência das equipes para que 

assim possa traçar caminhos e metas, assim guiando sua equipe. 

Metodologia: 

A metodologia é muito importante para estudos acadêmicos na universidade, ela é abordada como uma 

disciplina que se constitui em compreender, estudar os mais diversificados métodos que se encontram 

disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. Por meio da metodologia é possível aplicar 

técnicas que desenvolvam o conhecimento e comprovem a utilidade do assunto abordado. A metodologia 

utilizada neste trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica, realizada através de uma pesquisa elaborada a 

partir de material já publicado por autores renomados, podendo citar: Chiavenato e Robbins. Para essa 

pesquisa foram utilizadas ferramentas como pesquisas em livros, sites, monografias, teses, artigos e 

dissertação de autores da área de administração, onde foram encontradas algumas definições consideradas 

relevantes para este estudo. 

Resultado: 

Nas palavras de (Chiavenato, 2003) “a liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja 

nas empresas, seja em cada um de seus departamentos”. A liderança é essencial, pois ela exerce influência 

no comportamento das pessoas. Ser líder é conquistar o respeito entre a equipe, é saber desenvolver um 

trabalho demonstrando importância com o indivíduo, enxergando seu potencial e fazendo com que o mesmo 

se sinta parte da empresa assim entende que juntos é possível fazer o melhor para toda organização. As 

habilidades da liderança podem promover o sucesso da organização, pois uma equipe comprometida, bem 

preparada que possui um apoio desenvolver suas atividades é capaz de alcançar ótimos resultados para a 

organização. Vale ressaltar que uma liderança eficaz precisa demostrar confiança para que assim possa guiar 

a equipe para um rumo certo. 

Conclusão: 

Por meio deste trabalho pode-se observar como a liderança e a motivação podem impactar nos resultados da 

equipe, com base nos conceitos estudados sobre liderança observa-se que é possível controlar os fatores 

organizacionais para evitar a insatisfação e assim trabalhar nos fatores que motivem o individuo. A liderança 

não é capaz de motivar diretamente um individuo a motivação parte do interior das pessoas, cada individuo 

é capaz de trabalhar na sua automotivação, mas o líder pode utilizar suas habilidades, técnicas e 

conhecimentos para desenvolver táticas que promovam essa motivação pessoal. 
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OS PROBLEMAS DA MATEMATIZAÇÃO EXCESSIVA, FRUTOS DO EMPIRISMO, NA CIÊNCIA ECONÔMICA 

ENIC201763171 

 

MAXWELL MARCOS SOARES ANTUNES DE SOUZA 

Orientador(a): DRAUZIO ANTONIO REZENDE JUNIOR 

 

Introdução: 

Apesar de muitos acreditarem que o entendimento da ciência econômica desenvolveu-se com a expansão do 

empirismo culminando no pensamento de que o estado pode planejar a sociedade do seu modo, isto mostra-

se infundado na própria essência da economia. Os economistas da escola austríaca, vêm nos mostrando que 

o objeto de estudo da economia é a ação humana e, sendo esta ação um comportamento propositado, os 

economistas devem estudar um número reduzido de axiomas fundamentais que estão intimamente ligados à 

ação humana como por exemplo a preferência dos bens presentes aos bens futuros (lei da preferência 

temporal) ou como a impressão de papel-moeda, sem lastro, diminui o poder de compra desta moeda (teoria 

quantitativa da moeda). 

Metodologia: 

A natureza da presente iniciação científica é a pesquisa exploratória tendo em vista a construção de algumas 

hipóteses acerca do problema da matematização excessiva da economia. Devido ao fato de a economia estar 

em constante evolução, foi somente no século XVIII que ela é finalmente separada das ciências morais e 

tem um campo próprio. Até então, acreditava-se que poderia usar os métodos das ciências naturais para 

estudar os fatos da economia. Alfred Marshall teve o mérito e a coragem de separar as ciências econômicas 

das ciências morais. As grandes obras dos autores neoclássicos como Léon Walras e Alfred Marshall (ambos 

formados no campo das ciências naturais) e dos austríacos como Ludwig von Mises e Hans Hermann Hoppe 

têm muito a ensinar sobre o papel dos economistas na sociedade. As informações necessárias para a 

realização deste trabalho foram extraídas lendo as obras desses autores e por meio de artigos do site: 

www.mises.org.br. Vale ressaltar que todas as pesquisas bibliográficas e documentais dos economistas 

austríacos que foram utilizadas  neste trabalho encontram-se nesse site e as obras de Marshall e Walras, na 

biblioteca do Departamento de Gestão e Negócios (GEN) . 

Resultado: 

Os resultados obtidos com a leitura das obras dos autores austríacos e dos artigos do site foram: 

a)A lógica utilizada pelas ciências naturais se difere da utilizada na ciência econômica. Enquanto que nas 

ciências naturais a experiência e a observação dos fenômenos são os principais métodos para se atingir o 

conhecimento, na economia utilizamos o conhecimento a priori. 

b)Não existem constantes nos fenômenos econômicos. No campo da ação humano (e isto, segundo Mises, é 

o objeto de estudo da economia) não existem relações constantes visto que o agente humano toma como 

verdadeiro certos valores, crenças, ideais etc. heterogêneos. 

c)O conhecimento empírico não tem a mesma validez do conhecimento deduzido por meio da razão 

(apriorísticos). Portanto, este conhecimento independe da experiência e por isso torna-se superior ao 

conhecimento empírico. 

Conclusão: 

O estudo foi concluído com o pensamento de que os métodos utilizados pelos economistas austríacos devem 

ser trazidos para um debate sério. Apesar do avanço econômico trazido pelos neoclássicos pertinentes ao 

objeto de estudo da economia, a metodologia utilizada manteve-se a mesma. A economia não deve ser 

tratada como uma extensão da matemática ou estatística, mas sim, utilizar destas ferramentas para 

comprovar as leis conseguidas de forma apriorística. Por fim, trazer o pensamento austríaco para o debate 

intelectual é uma forma de expandir as ferramentas para o estudo da economia. 
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Introdução: 

Historicamente o acesso à saúde passou por diversos cenários até que se estabelecesse como um direito da 

população. Nesse cenário marcado por momentos distintos, cria-se em 1994 o Programa de Saúde da 

Família (PSF), nomeado atualmente como Estratégia de Saúde da Família (ESF), devido a possuir 

características estratégicas que visam buscar a modificação dos padrões de atenção à saúde que tem sido 

oferecida à população, como pontuam Malfitano e Lopes (2003). O foco das ações desenvolvidas são as 

famílias, tendo as práticas um enfoque preventivo sobre essa demanda. Nesse contexto, a equipe é 

multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, auxiliar ou técnicos de enfermagem e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS’s). Este último constitui uma peça chave para que as ações possam se 

desenvolver, sendo apontado como um mediador, já que estabelece o diálogo entre diferentes saberes que 

envolvem o campo da saúde e a comunidade na qual está inserido. 

Metodologia: 

Considerando a relevância desse profissional para o campo da saúde e para a efetivação das ações propostas 

pela Estratégia de Saúde da Família, desenvolveu-se uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, visando 

através dessa modalidade não se restringir à obtenção de dados estatísticos quantificados, mas expandir tal 

proposta ao buscar, através do caráter qualitativo, envolver-se em questões particulares nas quais estão 

implicados os significados, motivos, valores e atitudes, conforme aponta Minayo (2007). O objetivo da 

pesquisa consistiu na busca pela compreensão dos sentidos e significados ligados à laboração dos ACS’s. 

Para tanto, utilizou-se dois instrumentos: um questionário de nível socioeconômico e cultural e um roteiro 

de entrevista semiestruturada. Contribuíram para o desenvolvimento da investigação três ACS’s, sendo dois 

funcionários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de São José dos Campos/SP e um 

profissional colaborador de uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Passa Quatro/MG. As informações 

obtidas junto aos entrevistados passaram por minuciosa interpretação, através da qual foi possível estruturá-

las em Núcleos de Significação. Visando, por meio desses, encontrar nas falas dos entrevistados a 

compreensão do que não foi dito, conforme apontam Aguiar e Ozella (2013). Através da construção dos 

Núcleos de Significação e da análise e interpretação dos relatos, foi possível compreender os sentidos e 

significados que circundam a atividade profissional dos ACS’s com quem a pesquisa foi realizada, bem 

como a percepção acerca de sua atuação profissional. 

Resultado: 

Observou-se que a significação dos ACS’s atribuída à sua execução de seu trabalho envolve a valorização 

das práticas realizadas eles, já que consolidam o que é requisitado pela estratégia da qual fazem parte. Sendo 

assim, percebem que sua atuação é de grande importância, tanto para a saúde, como para o usuário, 

funcionando como uma peça chave para o SUS e a estratégia proposta pelo mesmo. Além disso, constatou-

se que os profissionais acabam expostos à situações, como a morte de pacientes atendidos por eles e o 

sofrimento da população. Entretanto, mesmo frente à esse cenário e ocupando a posição de um personagem 

central para a efetivação da estratégia, os ACS’s não contam com programas de apoio/suporte voltados à 

promoção de sua saúde ocupacional. 

Conclusão: 

Diante da investigação realizada, verifica-se que os profissionais com quem a pesquisa foi desenvolvida 

valorizam sua atuação, pois compreendem que sua prática é de grande importância para a efetivação de uma 

estratégia que ocorre à nível nacional. Entretanto, na contramão de tal valorização por parte dos 

profissionais, percebe-se um movimento da própria estratégia que desconsidera a saúde daquele que é visto 

como uma peça crucial para que a saúde seja difundida. 
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Introdução: 

A Rede de Atenção Básica à Saúde tem como objetivo proporcionar o contato da população com o Sistema 

Único de Saúde, e é desenvolvida pelas equipes de Atenção Básica. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

são o local onde, prioritariamente, atuam as equipes da Atenção Básica, e oferecem serviços que buscam 

promover e proteger a saúde.A Influenza é uma doença infecciosa viral, de expansão universal, causadora 

de epidemias. O vírus Influenza pode ser divido em alguns subtipos, como A, B e C. O Tipo A, também 

apresenta subtipos, A(H1N1) e A(H3N2), atuantes em humanos, causadores de grandes pandemias. Idosos, 

crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas são considerados grupos de risco mais expostos ao 

vírus da Influenza, tornando-se de suma importância orientar essas pessoas quanto aos riscos e cuidados na 

prevenção, e a importância imunização contra o vírus H1N1. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo com informações baseadas nas impressões das estudantes do 7° Período de 

Graduação em Enfermagem, da Universidade de Taubaté, ao realizar uma ação, em uma Unidade Básica de 

Saúde, com um grupo de Hiperdia, quanto aos cuidados para a prevenção da doença e a importância da 

imunização contra o vírus H1N1 . A ação foi realizada no 1° semestre de 2017, com um grupo de 

aproximadamente15 pessoas, em um Posto de Atendimento Médico e Odontológico (PAMO) e Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). 

Resultado: 

A exposição do tema Influenza H1N1 foi realizada em uma Rede de Atenção Básica à Saúde para um grupo 

de pessoas portadoras de Hipertensão e Diabetes. A apresentação foi realizada oralmente e por meio de 

figuras explicativas, com objetivo de alertá-los quanto aos riscos da doença e aos cuidados, abrindo ao final 

da apresentação, espaço para questionamentos e discussão, fazendo com que o tema gerasse boa repercussão 

entre os participantes, que tiveram participação ativa e levantaram questionamentos pertinentes à doença, 

aos cuidados e a imunização. Nós acadêmicas conseguimos fazer com que os usuários entendessem a 

importância da imunização contra a Influenza H1N1, gerando assim, o interesse e a participação do grupo. 

Conclusão: 

Realizar essa ação foi de grande importância não só para o grupo participante, como para nós acadêmicas, 

onde tivemos a oportunidade de interagir com o grupo e relacionar o conhecimento teórico com a vivência 

prática. Pudemos desenvolver também a autoconfiança para lidar diretamente com o público e responder 

suas respectivas dúvidas. 
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Introdução: 

A sonda nasogástrica e serve de via de acesso ao estomago do paciente. Está indicada para pacientes 

impossibilitados de deglutir. O procedimento consiste na inserção de um cateter estéril, pelo nariz ate o 

estomago, onde serão administradas dieta liquida ou terapia medicamentosa. Esse procedimento pode trazer 

complicações importantes para o paciente e devem ser observadas para que sejam evitadas ou até mesmo 

minimizar os riscos oferecidos ao paciente. O objetivo desse trabalho é explorar as possíveis complicações 

que essa técnica pode apresentar ao paciente. 

Metodologia: 

Esta revisão bibliográfica sobre as complicações da sonda nasogástrica e nasoenterica foi dividida em duas 

etapas: a primeira etapa consistiu na procura dos descritores na plataforma biblioteca virtual em saúde 

(http://bvsalud.org/) e no PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) . Depois foram estabelecidos 

filtros para refinar os resultados: na pesquisa com a BVS a abrangência temporal dos estudos foi definida 

entre 2012 e 2017 e os idiomas selecionados foram português e inglês , os textos em inglês foram os únicos 

que antenderam ao objetivo pesquisado e a base de dados utilizada foi a MEDLINE. Essa busca foi feita no 

SCIELO e no PubMed foram restringidos aos textos dos últimos 5 anos, gratuitos e relacionados a humanos. 

Os descritores utilizados no SCIELO foram: sonda nasogástrica riscos complicações. No PubMed os 

descritores pesquisados foram: ((nasogastric tube[Title]) AND (insertion[Title/Abstract] OR 

placement[Title/Abstract])) AND (risks[Text Word] OR complications[Text Word]). A busca foi feita por 

meio das palavras encontradas em todo o artigo. A pesquisa foi feita para ambos os sexos,meia-idade, 

adulto, lactente e para seres humanos. Todas as buscas (SCIELO e PubMed) foram realizadas no período de 

março de 2017. A seleção de artigos foi feita em conformidade com o assunto proposto, sendo descartados 

os estudos que, apesar de constarem no resultado da busca, não apresentaram o principal objetivo de avaliar 

os riscos das sondas nasogástrica. No SCIELO foram encontrados 2 artigos que atendiam aos critérios de 

refinamento e no PubMed outros (4). 

Resultado: 

Nos artigos selecionados foi relatado que a pneumonia aspirativa, que é um tipo que pneumonia a qual 

ocorre quando há entrada de líquido, secreções do próprio pulmão ou substâncias da via aérea superior ou 

estômago para dentro do pulmão, é a complicação grave mais comum de acontecer. Outras complicações 

também relatadas foram: laringoespasmo (contração muscular descontrolada do fechamento glótico) durante 

a extubação (1), hemorragias, perfurações ou lacerações esofágicas (2) e refluxo gastroesofágico. A má 

verificação do local da sonda e pacientes com distúrbios de consciência e/ou criticamente doentes foram 

constatados como fatores agravantes para as complicações supracitadas (3,4). 

Conclusão: 

A maioria das complicações ocorre devido a erros no processo de inserção da sonda associados a uma 

verificação falha da sua localização final; condições debilitantes ao paciente também são fatores de risco 

para complicações. Observa-se que a doença do refluxo gastroesofágico é principal fator contribuinte ao 

aumento da incidência da pneumonia aspirativa. 

A colocação correta da sonda garante um funcionamento apropriado, maximizando os benefícios e 

minimizando os riscos ao paciente. É recomendado que os profissionais verifiquem sua localização no final 

da inserção, antes da alimentação ou administração de medicamentos e a cada troca de turno a menos que 

contraindicado 
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Introdução: 

A síndrome do impacto subacromial é responsável, por até 48% de todos os relatos de dor no ombro. As 

lesões do manguito rotador, decorrente da compressão subacromail, constituem a causa mais comum de dor 

no ombro, acometendo principalmente mulheres, entre a 4ª e 5ª décadas de vida, e eventualmente ocorre 

bilateralmente. Caracteriza-se por dor na face anterolateral do ombro que se exacerba á abdução com 

rotação externa ou interna da articulação. Para compreender se o tratamento fisioterapêutico por meio da 

manipulação da coluna torácica pode beneficiar pacientes portadores da síndrome do impacto esse trabalho 

tem como objetivo comparar a técnica de manipulação torácica isolada e associada a exercícios indicados 

para o tratamento da patologia. 

Metodologia: 

Foram selecionados a partir da fila de espera da Clínica do Departamento de Fisioterapia da Universidade 

de Taubaté 18 pacientes (61,5 ± 6,1 anos) pacientes que atendiam os seguintes critérios de inclusão: 

diagnóstico de síndrome do pinçamento subacromial confirmado por meio de laudo em ressonância nuclear 

magnética ou ultrassonografia, dor acima de 3 meses, e faixa etária entre 50 e 70 anos. Formaram os 

critérios de exclusão: presença de outras lesões musculoesqueléticas nos membros superiores e em cervical; 

história de trauma associada ao pinçamento subacromial; presença de osteoporose. Ao dar início a avaliação 

ao paciente foi esclarecido sobre todos os procedimentos envolvidos no tratamento e então fez a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A avaliação foi composta por uma série de 

perguntas, a fim de excluir as bandeiras vermelhas, o exame físico foi composto pela realização dos 

seguintes testes especiais: Jobe, Neer, Hawkins Kennedy, e avaliada a prova de função muscular do supra 

espinhoso.Usamos para avaliar o quadro álgico a escala visual analógica (EVA), já para a avaliação 

funcional foi utilizado o questionário Disabilities of Arm Shoulder and Hand (DASH). Todos foram 

aplicados no início e no final do tratamento. Os pacientes foram separados e encaminhados aleatoriamente, 

para os dois grupos de tratamento: manipualção da coluna torácica e manipulação da coluna torácica 

associada a exercícios específicos indicados para o tratamento do pinçamento subacromial. O avaliador 

pesquisador e o terapeuta, responsável pelo tratamento fisioterapêutico, foram cegados. Os tratamentos 

foram realizados individualmente, sempre pelo mesmo terapeuta pesquisador. A manipualação da coluna 

torácica utilizada foi do tipo Thrust (alta velocidade e baixa amplitude) na região da coluna torácica alta, 

média e baixa. Utilizou-se 6 diferentes exercícios realizados 12 vezes em três séries com intervalos de 30s a 

1min entre as séries. 

Resultado: 

Analisando os dados desde presente estudo obtivemos os resultados da EVA (0-10) inicial para o grupo de 

manipulação torácica de 6,2 (± 2,2) e final de 1,4 (± 1,5) e, o DASH (0-100%) inicial de 47,3% (± 23,1%) e 

final de 24,8% (± 23,5%). Para o grupo manipualação torácica e exercícios associados EVA inicial de 6,4 (± 

2,1) e EVA final de 2,3 (± 1,3) e DASH inicial de 44,7% (± 10,0%) e final de 22,8% (± 18,6%). 

Considerando a diferença mínima clinicamente importante da EVA de 2 do DASH de 15% notamos que 

ambos os grupos apresentaram melhora clínica comprovada. 

Conclusão: 

Com esse estudo observou-se uma melhora clínica importante ao se utilizar além de exercícios específicos 

para o tratamento do ombro a manipulação da coluna torácica. 
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Introdução: 

A falta de infraestrutura no Brasil é algo visível, com precariedade de equipamentos, estradas, escassez de 

mão de obra especializada e falta de políticas publicas eficientes. Empresas e profissionais reconhecem a 

logística como um dos principais fatores de competitividade, pois muitos perderam espaço no mercado por 

falta de eficiência logística. De acordo com Coelho (2011), as empresas buscam ofertar seus produtos e 

serviços de maneira rápida, a um custo menor e melhor que seus competidores. Para tanto, exige-se uma 

base concreta para as atividades dos modais de transporte, pois são estes que determinam o tempo de 

entrega e até mesmo os preços finais. O objetivo deste trabalho é estudar a ineficiência da infraestrutura da 

logística no Brasil e seu efeito no custo logístico para as empresas nacionais e multinacionais instaladas no 

país. 

Metodologia: 

Conforme define Gil (2002) as formas clássicas de definição dos métodos de pesquisa são: quanto à 

natureza (básica ou aplicada); quanto à forma de abordagem do problema (quantitativa ou qualitativa); 

quanto aos objetivos (exploratória, descritiva ou explicativa), e quanto aos procedimentos técnicos 

(bibliográfica, documental, experimental, levantamento e estudo de caso). Os métodos de pesquisa 

utilizados neste trabalho são a pesquisa teórica, bibliográfica, que buscou em publicações relevantes, 

informações relacionadas ao tema. Classificam-se a pesquisa, ainda, de acordo com a Natureza e os 

Objetivos, como Descritiva. Expõe um problema e a sua solução por meio da descrição de uma 

conceituação teórica, obtidas em publicações dos vários tipos: livros, sites, Anais de Congressos e revistas 

indexadas, que pode ser aplicada em qualquer ambiente que guarde condições semelhantes. A abordagem é 

qualitativa como comprovação do objetivo geral proposto. 

Resultado: 

Segundo Ballou (1998), a logística empresarial é responsável por prover melhor nível de rentabilidade nos 

serviços de distribuição aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle 

efetivo para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Um dos 

objetivos mais importantes da logística é conseguir criar mecanismos para entregar os produtos ao destino 

final num tempo mais curto possível, reduzindo os custos. De acordo com Barboza (2014), o mau estado das 

rodovias é traduzido através do aumento no custo operacional do transporte de carga. Quanto pior estiver o 

estado de conservação da rodovia, maior será o desgaste do veículo aumentando invariavelmente os custos 

(COELHO, 2011). Segundo Barboza (2014), o principal obstáculo é a infraestrutura deficiente e inadequada 

que o país vem apresentando ao longo dos séculos. Com a abertura da economia e a globalização, as 

empresas do país passaram a buscar novos referenciais para sua atuação, inclusive no domínio da logística. 

Conclusão: 

Conclui-se que, o investimento em infraestrutura logística é vital para economia de um país. Produtos ficam 

mais baratos, mais competitivos no mercado internacional. As empresas podem aumentar a produção, 

diminuir o tempo de trânsito na logística de distribuição, que fica menor, reduzindo-se os custos. É 

necessário prover melhores condições às rodovias e, aos outros meios de transporte como, por exemplo: 

ferrovias, que tem um custo operacional mais baixo Além disso, é urgente a modernização dos portos no 

aumento da capacidade e funcionalidade e o acesso ao transporte aéreo para o escoamento das cargas. 
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Introdução: 

A abordagem do paciente inserido em seu núcleo familiar constitui uma das principais práticas de saúde 

contempladas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). A assistência ao sistema familiar permite maior 

compreensão sobre a relação entre determinantes de saúde, fatores de riscos e vulnerabilidades no território 

de abrangência, possibilitando a formulação de um projeto terapêutico singular baseado nas particularidades 

observadas. Os principais pilares de vulnerabilidade social se relacionam com contextos de violência 

doméstica, drogadição, doenças crônicas ou incapacitantes, deficiências físicas e/ou mentais, condições 

socioeconômicas desfavoráveis, desemprego e até mesmo catástrofes ambientais, necessitando de uma 

abordagem sistêmica por parte da equipe de saúde. O presente estudo objetivou descobrir quais os 

instrumentos utilizados pelas equipes de ESF para a detecção e compreensão das relações e necessidades 

referidas pelas famílias em situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial, visando o planejamento de 

ações que almejem a promoção da saúde dos envolvidos. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, a partir de documentos do Sistema Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 

publicados entre 2004 e 2010, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, 

utilizando de forma conjugada os descritores: “Famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

psicossocial”.  A investigação foi realizada no mês de julho de 2017. No total foram encontradas 18 

publicações que, após análise realizada por meio da leitura de títulos, resumos e trabalhos na íntegra, 

resultaram em 12 manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. 

Resultado: 

A avaliação do risco familiar pode ser efetuada utilizando-se de alguns instrumentos específicos, como a 

Escala de risco familiar ou Escala de Coelho, que analisa a presença de uma série de critérios de risco 

social, classificando as famílias em situações de risco leve, moderado ou grave; o Genograma, que gera uma 

representação gráfica do sistema familiar, identificando seus componentes e as relações existentes, evitando 

textos longos e muitas vezes pouco precisos e operacionais na descrição do grupo familiar; e o Ecomapa, 

que ilustra as relações dos membros familiares com o meio e a comunidade no qual habitam, promovendo 

uma visão da ligação individual com as estruturas sociais circundantes. Tais ferramentas auxiliam a equipe 

da ESF no diagnóstico multiaxial necessário e a percepção do cenário integral do contexto familiar para 

elaboração de medidas de promoção de saúde. Contudo, tais instrumentos não substituem a anamnese 

detalhada dos membros da família. 

Conclusão: 

Trabalhar com famílias é tão interessante quanto desafiador. A abordagem médica personalizada às famílias 

é capaz de identificar pontos de conflito que limitam as ações de promoção de saúde. O médico da ESF, por 

ter contato próximo e cotidiano com as famílias, deve oferecer o acolhimento e apoio necessários para 

atender de forma ética e humanizada todo o sistema familiar em seus diversos contextos de vulnerabilidade, 

identificando aspectos disfuncionais e promovendo ações interdisciplinares de cuidado e assistência à saúde. 
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Introdução: 

As organizações no Brasil buscam desenvolver os sistemas produtivos desde a década de 90. Desta forma, 

foram encontradas grandes oportunidades no setor de suprimentos ao longo dos anos (FLEURY, WANKE E 

FIGUEIREDO, 2012). Cada vez mais, as empresas estão visando às grandes oportunidades na área de 

logística, especificamente, no gerenciamento da cadeia de suprimentos. As buscas por otimização e 

melhoria nos processos e redução de custos operacionais são características do conceito de supply chain 

management (FLEURY, WANKE E FIGUEIREDO 2012). Neste trabalho, o desenvolvimento da cadeia de 

suprimentos será abordado como uma evolução da gestão de materiais no setor automobilístico, passando 

pelas atividades operacionais e nas oportunidades de melhorias do processo de aquisição. Irá abordar o 

conceito de supply chain management desde o processo vendas até o produto final, buscando a satisfação 

dos clientes internos e externos. 

Metodologia: 

A consulta em publicações relevantes de autores consagrados na área de logística e supply chain, 

denominada pesquisa bibliográfica, foi o método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho. Iniciou-

se a busca por informações conceituais, que foram extraídas de livros consagrados, de autores conhecidos 

nacional e internacionalmente. Posteriormente, pela necessidade de se obter dados atuais sobre a prática do 

supply chain, foram consultados outros tipos de publicações, aquelas oriundas de Anais de Congressos. 

Seguiu-se a inserção de referências provenientes de artigos de revistas indexadas, como o resultado da 

comprovação inovações na área. A pesquisa pode ser classificada como descritiva, quanto à conceituação, 

com abordagem qualitativa, como a pesquisa em ciências sociais. 

Resultado: 

Apesar dos enormes benefícios que podem ser obtidos com a correta utilização do conceito de supply chain 

management, apenas algumas empresas o implantaram devido à dificuldade inerente à integração em 

empresas de diferentes nacionalidades e culturas, fato este muito comum no mercado globalizado. È uma 

abordagem que exige mudanças profundas tanto no nível dos procedimentos internos, quanto no nível 

externo.  (FLEURY, WANKE E FIGUEIREDO 2012). Quando se visualizam os procedimentos externos, 

fala-se em  relacionamentos entre os diversos participantes da cadeia. Já no interno, torna-se necessário 

quebrar as barreiras organizacionais, onde a visão sistêmica é necessária para obtenção de resultados 

perenes e compartilhados. O objetivo central é gerenciar relações de parceria com fornecedores para garantir 

respostas rápidas e a contínua melhoria de desempenho (BALLOU, 2012). 

Conclusão: 

Conclui-se que as atividades relacionadas a compras envolvem uma série de fatores desde a seleção de 

fornecedores até negociação na demanda com os clientes. Estas atividades estão, muitas vezes, ligadas à 

parte financeira, o que garante a consolidação de projetos firmados com os clientes. São primordiais para a 

continuidade das diretrizes traçadas com o mercado. Conclui-se também, que os custos com fornecedores, 

quando factível e equilibrado, podem trazer melhorias para toda a cadeia, além de um bom desempenho que 

poderá ser perpetuado sendo conceituado como uma nova prática, de excelência, para futuros negócios. 
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SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS POR POLIMÉRICOS EM AERONAVES 

ENIC201764380 

 

SABRINA DE SOUZA NASCIMENTO LUCIO, CAROLAINE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA, SABRINA FERNANDES 

REZENDE 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

Polímero é uma macromolécula natural ou sintética, de alto peso molecular, formada pelo encadeamento de 

unidades moleculares fundamentais chamadas monômeros. Depois da descoberta do poliestireno, 

polietileno, PVC, poliamidas (Nylon) e poliéster, o conhecimento dos mecanismos de polimerização 

contribuiu, nos últimos anos, para o nascimento de outros materiais plásticos com características físico-

mecânicas e de alta resistência ao calor, os chamados tecmopolímeros ou polímeros para engenharia. 

A aplicação destes materiais em aeronaves tem sua relevância maior em duas áreas distintas, a saber: nas 

aplicações feitas na estrutura dos aviões, composta pelo conjunto formado pela fuselagem e asas, e nas 

voltadas para o interior das aeronaves. 

Metodologia: 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa sobre a substituição de materiais metálicos por 

poliméricos. Tem por objetivo analisar as vantagens, desvantagens e possibilidades de se fazer a troca. Após 

varias pesquisas foi observado que esses plásticos requerem baixa manutenção e, por tornarem as aeronaves 

mais leves, permitem redução do uso de combustível e maior autonomia de voo. Já se sabe que os polímeros 

PPS apresentam propriedades muito adequadas para a aplicação. Eles têm peso 20% inferior ao do alumínio, 

resistem ao fogo, não emitem fumaça, contam com excelente resistência mecânica e permitem a construção 

de peças com elevada estabilidade dimensional. Também são muito resistentes às fortes variações de 

temperatura enfrentadas pelos componentes da fuselagem dos aviões – não sofrem alterações quando 

expostos na faixa de temperatura que vai de 40ºC negativos a 200ºC positivos. Além disso, contam com 

resistência química surpreendente. 

Resultado: 

A troca de materiais metálicos por poliméricos em certas aplicações gera redução de peso, redução do custo, 

melhoria nas propriedades de resistência química e uma redução no barulho produzido pelos componentes. 

Além disso,  não é necessário fazer operações secundárias na manufatura e é possível fabricar peças com 

geometria complexa. Ainda, polímeros reforçados com fibras podem possuir resistência mecânica muito 

maior que os metais e polímeros, como o AMODEL (PPA), IXEF (PARA) e Ketospire (PEEK) que possuem 

resistência à tração e peso específico próximo ao de metais, mas o seu módulo de elasticidade ainda é muito 

menor. Porém essa troca também acarreta em pontos negativos como menor vida útil e maior agressão ao 

meio ambiente, além de hoje, ao ser reciclado, o produto final obtido não possui as mesmas propriedades 

quando comparado ao não reciclado. 

Conclusão: 

Observou se que a utilização de componentes poliméricos em substituição aos metálicos permite reduzir o 

tempo de produção, além de contribuir para a redução do peso. Esses dois fatores proporcionam uma 

redução no custo final da produção, requisito almejado em qualquer projeto de engenharia. Por outro lado, 

os polímeros possuem uma vida útil menor, o que é prejudicial ao meio ambiente, pois quando reciclados 

não mantem as mesmas propriedades, não sendo, portanto, considerado um material biodegradável. Para a 

reciclagem, os diferentes tipos de polímeros não podem ser misturados, pois acarretaria em contaminações 

ambientais. 
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EMPOWERMENT NAS ORGANIZAÇÕES E SEUS RESULTADOS 
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Introdução: 

Define-se o Empowerment como uma ferramenta que possibilita o crescimento de qualquer empresa. Essa 

ferramenta é uma abordagem que auxilia e estimula a participação dos colaboradores, oferecendo liberdade, 

informações e poder necessários na tomada de decisões. Por este motivo, ter o Empowerment dentro da 

empresa é de grande relevância, pois proporciona uma gestão mais participativa com possibilidades de 

destaque no mercado. 

Metodologia: 

O Empowerment é uma ferramenta, que dá suporte a empresa para se libertar da tendência de centralização 

do poder, o que as torna mais dinâmica. Ferramenta de gestão duradoura na empresa em processo de 

inovação, e sendo um termo amplo, apresenta varias definições. A metodologia deste trabalho são pesquisas 

bibliográficas exploratória em livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e internet. Onde os autores 

do tema envolvidos demonstra o processo de implementação suas implicações e contribuições na utilização 

desta ferramenta. Apresenta-se ainda, suas vantagens e desvantagens, quanto a sua utilidade ao efetivar o 

Empowerment,as empresas faz uso das aptidões e conhecimento de seus membros tornando-a competitiva. 

E para aproveitar bem esta ferramenta, a empresa não deve apenas chegar aos membros e transmitir o poder. 

É necessário, ter condições e envolvimento para que possa ter sucesso na sua realização. As informações 

devem ser clara e objetivas a todos, auxiliando-os na tomada de decisão. 

Resultado: 

Ao adotar o Empowerment como uma ferramenta de inovação, significa dar oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento operacional; gerencial; administrativo; e comercial as empresas, levando-as obterem 

grandes resultados. Todos os envolvidos são corresponsáveis pela gestão da empresa auxiliando na tomada 

de decisão com novas ideias, valorizando e reconhecendo a capacidade de cada um. Pode-se dizer então que 

ao adotar o Empowerment, a empresa encontra as soluções de seus problemas e a decisão tomada leva-a se 

destacar entre as concorrentes e ser diferencial no mercado. 

Conclusão: 

Concluímos que, se utiliza o Empowerment com informações claras e objetivas a todos, onde a autonomia e 

liberdade são de extrema importância gerando confiança e comprometimento aos indivíduos. A empresa 

liberta-se do habito de centralização do poder, dinamizando as atividades da organização e aproveitando o 

capital humano de seus profissionais com resultados de maior satisfação, motivação, agilidade, sendo um 

diferencial e um modelo para outras organizações. 
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FERRAMENTAS DA QUALIDADE-ESTUDO DE CASO: MÉTODO 8D DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
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Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Atualmente o com seguimento e manutenção de mercados dependem das estratégias estabelecidas pelas 

organizações que visam a satisfação sucessiva dos clientes. A melhoria contínua da qualidade é um importante 

princípio que permite às organizações obter eficácia na consolidação da sua política e de seus propósitos. Em 

benefício disso, buscou-se, a partir da utilização das ferramentas da qualidade, um sistema que auxilie a divisão 

de qualidade e todos os envolvidos no direcionamento das discussões em um único enfoque, evitando-se que 

haja dispersão de ideias. Nesse trabalho o método apresentado é o Ciclo PDCA, sob o formato de “relatório 8D”, 

nome abreviado de 8 Disciplinas, ilustrado na Figura 1 anexa, para resolver o problema de mistura de peças entre 

produtos chamados de “abraçadeiras mola”. 

Metodologia: 

Os principais problemas que impactam a Qualidade devem ser consistentemente observados e dirigidos para a 

solução dos mesmos. A sistemática para monitoramento dos problemas mais críticos poderá ser observada por 

meio de gráficos de Pareto e/ou outra forma quantitativa para sua avaliação. Com o intuito de se detectar a(s) 

causa(s)-raiz (es) dos problemas e planejar as ações corretivas e preventivas, é recomendada a implantação do 

relatório 8D, no qual define todo o método de execução padronizada para o levantamento das informações 

relacionadas à falha, incluindo análises e testes, prosseguindo até as ações finais, corretivas e preventivas. 

Detalhadamente, as etapas seguidas no relatório 8D constituem-se em: D0 – Preparar para o processo 8D, D1 – 

Definir Time de Ação, D2 – Descrever o Problema, D3 – Desenvolver Ação de Contenção, D4 – Identificar 

Causa-Raiz e Causa da Não-Detecção, D5 – Escolher Ações Corretivas e Verificar Eficácia, D6 – Implementar 

Ações Corretivas e Validar Resultados, D7 – Prevenir Recorrência e Identificar Problema Sistêmico, D8 – 

Parabenizar Equipe. É importante que o relatório 8D seja utilizado somente para o tratamento de uma única não-

conformidade específica, visto que, se utilizado de forma inadequada, poderá ocasionar uma confusão dos 

problemas e uma definição errada de uma ou mais causas-raízes, o que impactaria diretamente nas ações que 

serão tomadas, erroneamente, incorrendo-se, possivelmente, em gastos desnecessários. A equipe deverá respeitar 

o método de preenchimento do relatório 8D. 

Resultado: 

Avaliando-se os resultados após fechamento do relatório 8D, entendeu-se que, após a aplicação das ações 

corretivas e preventivas relacionadas ao problema de “mistura de peças” entre abraçadeiras mola, evidenciadas 

nas etapas de processo de: 1-Estampagem; 2-Tratamento Térmico; 3-Jateamento; 4-Pintura; 5-Embalagem. O 

percentual de redução de mistura de peças detectadas no processo, de modo geral, no período de Abr/2017 até 

Jun/2017 foi de 68%. Isso demonstra que houve eficiência na aplicação das ações corretivas e preventivas 

voltadas às melhorias no processo, as quais reduziram as possibilidades de geração de peças paradas na 

produção, o que causava a mistura de peças, instituindo-se também os procedimentos para setup de máquina, 

antes, durante e após a produção de peças. O próprio processo de fabricação de abraçadeiras mola torna 

intrínseca a falha de mistura de peças, porém, foi possível se aumentar a detecção da ocorrência desse modo de 

falha. 

Conclusão: 

O relatório 8D acumula todas as lições aprendidas relacionadas ao processo, tornando-se, assim, um banco de 

conhecimento que poderá ser utilizado no combate à “Mistura de Peças entre Produtos”. Então, conclui se que 

com a adoção de um indicador gráfico interno é possível se identificar onde ocorreram as misturas, descobrindo-

se a causa raiz e aplicando-se os planos de ação corretiva e preventiva, atingindo o objetivo principal do projeto, 

além de contribuir para oportunidades de melhoria nos métodos e processos existentes, reduzindo os custos 

operacionais como retrabalho e prevenindo reclamações de clientes e devoluções de produtos não-conformes. 
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Orientador(a): HELLEN CRISTIANE MACIEL CUNHA 

 

Introdução: 

A demanda e dependência do petróleo são fatores conhecidos, principalmente para a fabricação de 

combustíveis de locomoção, materiais bases para produção de plásticos, entre outros. Além disso, é uma 

fonte de poder político e econômico. Trata-se de uma fonte não renovável de energia, responsável por 

grande parte da emissão de poluentes atmosféricos no planeta. 

Metodologia: 

Essa pesquisa tem o intuito, através de estudos já realizados, de descrever a obtenção de compostos 

químicos e combustíveis renováveis, iguais e de mesma utilidade que os provenientes do petróleo, com a 

finalidade de reduzir ou até mesmo de cessar a dependência dos combustíveis fósseis, já que estes 

apresentam efeito negativo em questão de sustentabilidade, mas que ainda são de extrema importância para 

a humanidade. Uma das soluções alternativas à utilização do petróleo é o uso de biomassa lignocelulósica, 

que é a fonte sustentável de maior abundância em carbono e que pode produzir o bio-óleo, que após 

processos de melhoramento oferecem compostos similares aos obtidos a partir do petróleo. A biomassa é 

matéria orgânica, fonte renovável de energia, de baixo custo de operação, fácil transporte e favorece o 

reaproveitamento de recursos. Os tipos de biomassa que podem ser utilizados para a obtenção do bio-óleo 

são diversos, como bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, casca de coco verde, eucalipto, entre outros. 

Para o Brasil é válido o uso de bagaço de cana-de-açúcar, pois é produzido com abundância. 

Resultado: 

Existem vários processos para transformar a biomassa em energia e o objetivo deste trabalho é analisar a 

obtenção do bio-óleo por processo de pirólise rápida, que consiste em uma decomposição termoquímica da 

biomassa na ausência de oxigênio, com rendimento máximo é de 70%. Após sua obtenção, poderá ser 

melhorado e usado como produtos e combustíveis pela sociedade. 

Conclusão: 

Conclui-se então que a utilização do bio-óleo obtido a partir de biomassa é de grande importância e vem 

gerando muitos estudos, pois pode substituir as energias não renováveis, gerando energia sustentável, 

diminuindo resíduos e podendo eliminar a poluição atmosférica gerada por combustíveis fósseis, que é 

atualmente um dos maiores desafios mundiais. 

 



  

522 
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Introdução: 

O número de empreendedores no Brasil vem aumentando de forma ascendente, mostrando a competência, 

capacidade e sede que o brasileiro tem em crescer aliado ao sonho de abrir seu próprio negócio. Com um 

significativo número em sua taxa total de empreendedorismo (TTE), é possível ter visão favorável dos 

brasileiros sobre a atividade empreendedora e a busca de muitos para criar seu próprio negócio, com tudo 

apenas 17% dos empreendedores iniciais afirmam possuir CNPJ, que é a causa de dificuldades na atividade 

empreendedora no país. Objetivando minimizar o número de empreendedores da informalidade, a Lei 

Complementar 128/2008 criou a figura do Microempreendedor Individual – MEI, que tem como 

característica central proporcionar de forma prática, rápida e simples a abertura e formalização da atividade 

do empreendedor. O objetivo principal é proporcionar o CNPJ ao empreendedor, principal fator que auxilia 

em sua atividade, e também agrega benefícios e facilidades ao se formalizarem. 

Metodologia: 

O empreendedorismo se inicia quando o individuo encontra uma motivação para possuir seu próprio 

negócio, podendo ser alternativa para a falta de emprego ou simplesmente ao identificar uma oportunidade 

de negócio. Sendo assim, os empreendedores inicias se decompõem em empreendedores por necessidade ou 

por oportunidade, se enquadrando em empreendedores de estagio inicial nascente ou novos. A Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM (2015) realizou uma pesquisa, que constatou que a cada 100 brasileiros, 

21 estão envolvidos com uma atividade empreendedora de estagio inicial. Caracterizado pelo avanço da 

industrialização e ganhos em escala, o Brasil é classificado no grupo de países no qual o empreendedorismo 

é impulsionado pela eficiência, mostrando que o país está assumindo um comportamento mais independente 

do nível de atividade econômica, no qual vem sendo influenciado por diversos fatores, sendo um dos 

principais fatores o aumento do nível de escolaridade dos brasileiros. Em geral, os brasileiros são favoráveis 

à atividade empreendedora, porém uma grande porcentagem dos indivíduos envolvidos em negócio próprio 

não possuem CNPJ, e a falta de formalização pode causar empecilhos para o empreendimento. 

Resultado: 

O trabalho tem por objetivo principal apresentar o crescimento das formalizações oriundas do MEI no 

período de 01/01/2015 e 01/01/2016 no município de Taubaté/SP amparado por pesquisa qualitativa e 

quantitativa, utilizando de informações disponibilizadas pelo portal do empreendedor, Sebrae e sala do 

empreendedor na prefeitura municipal de Taubaté/SP.   

Conclusão: 

Com o desenvolvimento do trabalho e tratamento das informações obtidas por pesquisas bibliográficas, 

podemos concluir que o principal objetivo do governo é o de desburocratizar a abertura e formalização do 

MEI, o encerramento, a facilitar de acesso ao sistema de arrecadação de tributos, gerando comodidade e 

acesso aos benefícios oriundos da obtenção do CNPJ como, por exemplo, auxílio doença, auxílio 

maternidade, aposentadoria por idade ou invalidez, e registro de até um empregado com baixo custo.   
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Introdução: 

O presente estudo é baseado na aplicação da ferramenta mapeamento de processos na qual os processos são 

subdivididos e estudados de forma detalhada, permitindo identificar e corrigir os principais problemas. 

Segundo Júnior e Scucuglia (2011), a tarefa de modelar um processo trata-se do trabalho de representar 

graficamente a sequência de atividades que compõe um processo. Para Biazzo (2000) apud Correia (2002), 

independente da técnica de modelagem adotada, o mapeamento de processo vai seguir as seguintes etapas: 1 

- Identificação e definição das principais entradas, processos e saídas; 2 - Reunião / brainstorming com os 

envolvidos pelas entradas, processos e saídas definidos no passo anterior; 3 - Criação do modelo com base 

nas informações adquiridas. 

Metodologia: 

Pesquisas em livros, artigos acadêmicos, sites relacionados a mapeamento de processos e aplicação da 

ferramenta no processo produtivo cartão de memória micro SD em uma fábrica de semicondutores, onde foi 

identificado um  alto índice de cartão micro SD reprovados. Através do mapa gerado, identificar os ajustes 

necessários na linha de produção e, após cada ajuste feito, realizar uma análise comparativa para validar a 

eficácia dos ajustes. 

Resultado: 

A ferramenta foi aplicada visando identificar as causas do problema e agir para possível eliminação desse. 

Foi possível identificar através da análise de falhas que o maior índice de falhas estava relacionado ao 

defeito Die Crack (trinca na memória ou controlador). Antes da aplicação da ferramenta mapeamento de 

processos o rendimento (yield) de produção era na média de 95% e estima-se alcançar no mínimo 98,5%. 

Conclusão: 

A ferramenta mapeamento de processos mostra-se adequada para a identificação das causas de um problema 

em processos que envolvem grande fluxos de atividade. Ao aplicar a ferramenta é possível detectar e então 

atuar na causa do problema, já que os processos e subprocessos são estudados de forma detalhada. 
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Introdução: 

O desenvolvimento motor segue uma ordem de idade cronológica, na qual, em cada fase, a criança 

desenvolve determinadas habilidades motoras, sendo no princípio movimentos simples e desordenados que 

vão sendo aprimorados, até tornarem-se movimentos mais organizados e refinados, entretanto, quanto mais 

estimulada a criança for, melhor e mais precocemente ela irá adquirir sua habilidades motoras de forma 

eficaz. Desde que nascemos a maturação do sistema nervoso possibilita o aprendizado progressivo de 

habilidades. À medida que uma determinada área cerebral amadurece, a pessoa exibe comportamentos 

correspondentes àquela área madura, desde que tal função seja estimulada. A estimulação precoce visa a 

evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor e possibilitar à criança desenvolver-

se em todo o seu potencial. O presente estudo tem como objetivo relatar o caso de um paciente com Atraso 

no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM) e a intervenção da estimulação precoce. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa do tipo longitudinal e prospectiva do tipo relato de caso. Inicialmente foi realizado 

um levantamento bibliográfico sistematizado, de julho de 2006 a dezembro de 2016, por meio dos sistemas 

nacionais (BIREME e Lilacs) e internacionais (PubMed). A seleção dos descritores utilizados, no processo 

de revisão foi efetuada mediante consulta ao DECs (descritores de assunto em ciências da saúde da 

BIREME). Nas buscas, os seguintes descritores, em língua portuguesa e inglesa foram considerados: 

“desenvolvimento infantil”, “transtornos globais do desenvolvimento infantil”, “desenvolvimento humano”, 

“atividade motora”, “desempenho psicomotor”. Após este momento iniciou-se a avaliação do paciente com 

hipótese diagnóstica de ADNPM e acompanhamento por um único avaliador por 13 sessões de 50 minutos 

de fisioterapia com técnicas de estimulação precoce e ficha de avaliação neuromotora própria contendo 

dados de semiologia e semiotécnica neurológica como tônus, reflexos e reações, marcha e apoio, força 

muscular, equilíbrio, posturas e posicionamentos dos pacientes avaliados. 

Resultado: 

Relato do Caso: Paciente AHAA, 18 meses com hipótese diagnóstica de ADNPM. Foi observado pelos 

pesquisadores na avaliação inicial os seguintes déficits funcionais; a) limitações no controle cervical e de 

tronco b) padrão flexor de MMII e MMSS e c) não realizava alcance na linha média. Foram realizadas 13 

sessões de 50 minutos de fisioterapia com intervenções de estimulação precoce baseado nas seguintes 

técnicas; 1) Estímulo de controle de cervical e tronco, 2) Dissociação de cintura pélvica 3) Treino de 

descarga de peso em MMSS 4) Treino de equilíbrio e propriocepção, 5) Estímulo de domínio da posição 

ortostática e 6) Treino de alcance funcional, 7) Treino de coordenação motora e 8) exercício na posição de 4 

apoios. Verificou-se ao final da observação na décima terceira sessão melhora dos movimentos de MMSS e 

MMII, controle de cervical e tronco, posição ortostática com auxílio e mantem-se sozinho com alinhamento. 

Conclusão: 

A estimulação precoce é uma prática de extrema relevância para o desenvolvimento motor, visto que 

permite que este ocorra com todas as suas potencialidades e de forma eficiente, além de minimizar os danos 

causados por consequência de uma doença neurológica que comprometa determinada função. Os referidos 

pacientes apresentaram importante evolução dentro das 13 sessões de fisioterapia com intervenções de 

estimulação precoce. 
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O TURISMO COMO AGENTE TRANSFORMADOR DO MEIO: "SERTÕES DE TAUBATÉ" COMO 

POSSIBILIDADE DE MUDANÇA SOCIAL 

ENIC201765641 

 

GRAZIELA MARIA ORFÃO COELHO 

Orientador(a): RENE ANTONIO NOVAES JUNIOR 

 

Introdução: 

As áreas rurais desde o século passado, vem perdendo seus habitantes em função da falta de oportunidades, 

“forçando-os” a irem para cidade em busca de sonhos que muitas vezes não se concretizam. Sabemos 

atrelado a isto existe também um preconceito em relação aos moradores destas áreas, os quais muitas vezes 

são vistos como “caipiras”, ou seja, pessoas inferiores as que residem nas áreas urbanas, “o Homem é um 

produto do meio”( Ratzel), ou seja, o homem é influenciado pelas condições em que vive. Em 2014 foi 

criado o “Sertões de Taubaté”, uma empresa turística que tem como objetivo mostrar as pessoas, 

principalmente da área urbana, como os moradores da roça vivem e como eles se mantém com as coisas que 

o meio lhe oferece, permitindo assim uma renda extra para os moradores da roça, uma vez que eles vendem 

seus produtos naturais e caseiros para os turistas. 

Metodologia: 

Foi utilizado como método de pesquisa a fenomenologia, que Husserl a definiu como, “método de 

investigação que tem o propósito de apreender o fenômeno”, ou seja, entender como as pessoas enxergam o 

espaço em que vivem. Foi utilizado também a Geograficidade para entender como os moradores da área 

rural interagem com o lugar em que vivem, que Eric Dardel conceituou como “a essência da relação 

Homem-Terra”. 

Resultado: 

O turismo fez com que os moradores rurais, dos Sertões de Taubaté, tivessem uma forma de rentabilidade 

sem sair do meio em que vivem, além de ter um reconhecimento pelas atividades e formas de vida que 

levam, mostrando por assim, que “O Sertão está em toda parte” ( João Guimarães Rosa). 

Conclusão: 

Através da atividade turística realizada pelos Sertões de Taubaté e de um planejamento de negócios 

atrelados aos conhecimentos intrínsecos dos moradores da área rural, foi possível elaborar um processo de 

geração de renda que possibilitou e possibilitará que esses moradores não necessitem mais deixar seu lugar 

em busca de melhores condições de vida, assim, “a natureza não é vista mais como determinação, mas como 

suporte da vida” (Ratzel), além da valorização da cultura “caipira”. 
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GRUPOS EDUCATIVOS E SAÚDE DO HOMEM:  DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS E PLANEJANDO AÇÕES 

NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

ENIC201765761 

 

DANIELE ALVES DOS SANTOS DA SILVA, ANA CLÁUDIA DOS SANTOS SANTANA, ELISANGELA DA COSTA 

RAMOS ALVES, ANA CRISTINA DE SOUZA PAES, FATIMA ARTHUZO PINTO, SILVIA SHEILA CELESTINO 

Orientador(a): LUIZ CESAR RODRIGUES VIEIRA 

 

Introdução: 

Os grupos operativos vêm sendo utilizados em diversas áreas da saúde principalmente na Atenção Primária 

e podem ser aplicados para promoção da saúde, prevenção de doenças e prestação de cuidados específicos 

(MENEZES e AVELINO, 2016). No processo formativo, espera-se que o acadêmico de enfermagem 

desenvolva competências e habilidades para planejar tais ações com foco nas necessidades de saúde da 

população (ALMEIDA, 2017). No curso de graduação em enfermagem da Faculdade Anhanguera de 

Taubaté-SP, a Atividade Prática Supervisionada, a ATPS, é um procedimento metodológico de ensino e 

aprendizagem que auxilia no desenvolvimento das competências requeridas para o exercício profissional. O 

objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de grupos de educação em Saúde à população masculina e 

relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na elaboração de tal atividade. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem do 7º semestre da disciplina de 

Programas Estratégicos de Saúde Coletiva no qual a proposta da ATPS, foi elaborar uma estratégia de 

educação em saúde por meio de oficina de grupos. Optou-se pela temática “Saúde do Homem” uma vez que 

cada grupo de trabalho escolheu um tema proposto e de conteúdo da disciplina, para então desenvolver as 

atividades. Entre as atividades propostas comum a todos os acadêmicos foram realizados: leitura e estudo de 

referencial teórico indicado pelo docente, vídeo aulas indicadas pelo planejamento das atividades, aulas 

presenciais da disciplina, pesquisa em base de dados e seleção de artigos científicos. Para identificar as 

fontes da pesquisa, foi realizada a busca em bases de dados do Google Acadêmico, LILACS e SciELO. Os 

materiais selecionados foram validados pelo docente da disciplina e posteriormente iniciou-se a construção 

de resenhas para subsidiar o corpo teórico e a elaboração da proposta. As atividades realizadas pelo grupo 

de trabalho foram: encontros periódicos para discussão dos referenciais teóricos, estudo individual sobre a 

temática “saúde do homem e oficina de grupo, discussão em grupo para elaboração do planejamento das 

ações e das dinâmicas e oficinas. Durante 04 meses foram realizadas orientações com o professor da 

disciplina as quais, a cada 15 dias, de março a junho de 2017. A entrega das atividades ocorreram em dois 

momentos: entrega de resenhas e posteriormente a entrega da proposta. O conteúdo foi confeccionado e 

apresentado ao professor da disciplina, contendo: capa, fundamentação teórica, objetivos, justificativa, 

desenvolvimento, resultados esperados, referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

Resultado: 

A proposta foi planejada para 04 oficinas bimestrais com duração de dois dias cada, destinado 

prioritariamente a população masculina com idade superior a 40 anos, porém, aberto a todas as idades. A 

temática câncer de próstata e andropausa será comum a todas as oficinas e no segundo dia, optou-se por 

temas tais como: alcoolismo, tabagismo, saúde do trabalhador e riscos cardiovasculares. No que diz respeito 

a proposta elaborada por nós acadêmicos, foi necessário adquirir conhecimentos sobre dinâmicas, atividades 

lúdicas e jogos, objetivando propor uma metodologia ativa diferente de palestras expositivas e práticas 

tradicionais de ensino. A atividade proposta pela disciplina possibilitou o trabalho em equipe e se fez 

necessário organização e estabelecimento de metas e organização das atividades solicitadas. Foi possível 

conhecer conceitos e diferentes técnicas de abordagem educativa, indispensáveis para a prática do 

enfermeiro. 
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Conclusão: 

Pode-se concluir que realizar grupos de educação em saúde exige do enfermeiro conhecimento e 

planejamento, e tal prática vai além da transmissão de informações. Se faz necessário pensar em um método 

adequado de abordagem educativa para cada perfil da população. A proposta possibilitou a nós, acadêmicos 

de enfermagem, uma compreensão maior sobre a saúde do homem, e que se fez necessário um saber 

imbuído de valores, criatividade e a idealização de uma prática transformadora ao planejar ações a essa 

clientela. É importante desenvolver uma abordagem educativa em que a população se sinta acolhida, 

principalmente no que tange a população masculina. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM PNEUMONIA EM UM HOSPITAL NO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

ENIC201765807 

 

DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS COSTA, LETÍCIA MOURÃO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

A pneumonia está entre as infecções pulmonares com implicações nutricionais, considerada uma doença que 

normalmente ocorre por infecções bacterianas ou como consequência de aspiração de alimentos, líquidos ou 

secreção. O estado nutricional auxilia na prevenção destas infecções pulmonares e ajuda na recuperação 

desta patologia. O objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional de pacientes com Pneumonia no 

âmbito hospitalar. 

Metodologia: 

Estudo transversal que avaliou pacientes adultos e idosos em um hospital no município de Taubaté, no 

período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016. Foram selecionados os pacientes com diagnóstico clínico 

de Pneumonia, o qual estava descrito no prontuário médico. As variáveis avaliadas foram Peso (kg), 

Estatura (cm), para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência da Panturrilha (CP). 

Para avaliar o estado nutricional foram analisados o IMC e a CP. O IMC foi classificado pela Organização 

Mundial de Saúde para pacientes adultos, e Lipschitz para idosos. Os valores de CP foram utilizados para 

avaliação da reserva muscular, sendo considerado perda de massa muscular o valor inferior a 31 cm. 

Resultado: 

Dentre os 26 pacientes selecionados para a amostra final, 53% eram do sexo masculino (n=14). Da amostra 

total, verificou-se que 30% eram adultos e 70% idosos. De acordo com o IMC, 3,84% estavam com baixo 

peso, 65,38% eutróficos, 11,53% com sobrepeso e 19,23% obesos. Verificou-se também que a CP estava 

adequada em 69,23% dos pacientes, enquanto que 30,77% dos pacientes apresentava depleção de massa 

muscular. 

Conclusão: 

Conclui-se que 3,84% dos pacientes estavam com baixo peso, pelo IMC, porém, verificou-se que 30,77% 

apresentava perda de massa muscular, o que é muito relevante, especialmente considerando pacientes que 

necessitam de massa e de força muscular, e da musculatura respiratória.   
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O USO DE TECNOLOGIA LEVE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

ENIC201765913 

 

DIANA FERRAZ JUNQUEIRA, CAMILA JOICE LIBORIO BARBOSA, LAIANE BICHO JANEGITZ, MÁRCIA 

TORNIZIELLO BRAZ DA SILVA, INGRID NAKABAYASHI KRAEMER ESQUILLARO 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil representou uma importante inflexão no padrão 

previamente consolidado de organização dos serviços de saúde. Após muitos anos de atenção focada na rede 

hospitalar, os esforços passaram a ser redirecionados à atenção básica através da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), considerado como estruturante dos sistemas municipais de saúde. A ESF constrói um modelo 

assistencial baseado na equipe multiprofissional responsável pela saúde de uma população circunscrita e 

previamente determinada, estabelecendo um vínculo de cuidados. Desse modo, a organização dos processos 

de trabalho deve operar de maneira centrada no usuário e suas necessidades. No modelo hospitalocêntrico 

prevalece o uso de tecnologias duras, em detrimento das tecnologias leves-dura (conhecimento técnico) e 

leves (as tecnologias das relações). Mudar esse modelo assistencial requer inversão do uso dessas 

tecnologias. O presente estudo objetivou descrever a importância do uso da Tecnologia leve no atendimento 

ao usuário. 

Metodologia: 

Trata-se de pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória, realizada por acadêmicas do curso de medicina 

da Universidade de Taubaté (UNITAU) por meio da leitura de artigos científicos, publicados entre 2007 e 

2017, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando o descritor: "Tecnologia Leve". A 

investigação foi realizada em julho de 2017. No total foram encontradas 36 publicações. Após análise 

realizada por meio da leitura dos títulos e resumos, resultaram em 14 manuscritos que atendiam aos critérios 

de inclusão e objetivos propostos. 

Resultado: 

As tecnologias em saúde são classificadas em três tipos: leve, leve-dura e dura. De acordo com Merhy 

(2009) no encontro entre o usuário e o médico, este faz uso de "caixas de ferramentas tecnológicas" para o 

estabelecimento de vínculos com o usuário. As chamadas tecnologias duras são a "caixa de ferramentas" que 

possibilita delinear o raciocínio clínico (máquinas e instrumentos). Há uma segunda "caixa de ferramentas": 

as tecnologias leve-duras, que consistem na apreensão das necessidades do usuário a partir de saberes bem 

definidos (conhecimento técnico). As tecnologias leves, ou seja, a terceira "caixa de ferramentas" é que 

permite estabelecer uma relação médico-usuário. Esse processo se dá pela construção de vínculos por meio 

da escuta e do interesse do trabalhador sobre as necessidades do usuário, ocasião em que este tem maior 

possibilidade de atuar. É a partir destas ferramentas que a primeira caixa adquire significado como ato de 

saúde. 

Conclusão: 

Mesmo com todos os recursos tecnológicos e humanos presentes no trabalho e assistência em saúde, grande 

parte das necessidades individuais de cada usuário não pode ser satisfeita adequadamente. O cuidado com o 

ser humano no âmbito da saúde requer não só as chamadas tecnologias duras. Faz-se necessário maior 

preparo do trabalhador de saúde em relação às tecnologias leves. O sucesso terapêutico requer cuidados 

integrais, sendo necessário que se estabeleçam relações de reciprocidade entre o trabalhador e o usuário, 

podendo auxiliar desse modo equipes, unidades de saúde e a rede de serviços, delineando assim uma nova 

ética na saúde. 
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DE UMA JUNTA SOLDADA MIG/MAG EM RELAÇÃO À 

SUA MICROESTRUTURA 

ENIC201765986 

 

JONAS CARRASCO RICO 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

As propriedades mecânicas de um aço de baixo carbono também são afetadas pelo tipo de estrutura do seu 

contorno de grão. Em uma região soldada, essa mudança estrutural pode afetar não só suas características 

físicas, mas suas propriedades mecânicas. 

O trabalho tem por objetivo analisar a micrografia de três chapas soldadas através do processo MIG/MAG, 

com diferentes tipos de junta, para avaliar a diferença entre os tipos de contornos de grão encontrados e a 

porcentagem de diluição do metal de adição ao metal base. A dureza das juntas soldadas também será 

analisada. 

Metodologia: 

Para o trabalho serão analisadas três juntas diferentes de aço SAE 1020 soldadas pelo processo MIG/MAG. 

Uma junta será de topo, a outra chanfrada à 30º e a terceira será realizada sobre a chapa. Serão utilizados 

parâmetros diferentes em cada lado da chapa soldada, 24 Volts e 100 Amperes de um lado, e 22 Volts e 90 

Amperes do outro, a fim de analisar melhor a diluição encontrada. 

Após o processo de soldagem as juntas de soldas serão cortadas em tamanhos ideais para o embutimento das 

amostras em baquelite, com 8mm de altura e 20mm de comprimento. 

Após o processo de embutimento as amostras serão lixadas e polidas, a fim de sofrerem ataque com regente 

nital 3%. 

Feito isso, as amostras serão analisadas em microscopia óptica, primeiramente em um estereoscópio com 

ampliação de 100 vezes e em seguida em um microscópio óptico metalúrgico com ampliação de 1000 vezes, 

a fim de analisar a diluição e a microestrutura das amostras. 

Após a micrografia, as amostras serão analisadas em um microdurômetro de escala Vickers com avaliação 

de perfil, analisando-se a dureza do metal base, da ZTA e do metal de adição. 

Resultado: 

Espera-se desde trabalho encontrar resultados que demonstrem a diferença na diluição do material de adição 

em relação ao material base devido ao tipo de junta e os diferentes parâmetros utilizados na soldagem. 

É fato conhecido que juntas diferentes possuirão diluições diferentes, porém, os resultados irão analisar 

minuciosamente se houve algum tipo de alteração estrutural do material que comprometa suas propriedades 

mecânicas. 

Conclusão: 

A conclusão do trabalho dependerá dos resultados obtidos com a realização prática do experimento, uma 

vez que ainda está em fase de testes. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS NO DISCURSO MIDIÁTICO BRASILEIRO 
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ANDREZA LETÍCIA FARIA SILVA, JÚLIO MATIAS DE PONTES, RISOMARA MOREIRA GUIMARAES, MARCOS DE 

MOURA OLIVEIRA, JEFERSON DE PAULA SOUZA, MARIANE HEIL DOS ANJOS SATO ARRUDA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

A pesquisa buscou investigar o discurso midiático presente em sites de notícias e revistas digitais de acesso 

público, referente às representações sociais do adolescente em conflito com a lei e das medidas 

socioeducativas. Para isto, destacou-se as evoluções legislativas até o vigor do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que instaurou o direito de proteção integral a este público. A escolha da mídia como 

meio de estudar o fenômeno, justifica-se por sua característica de “absorver” o imaginário social, dando-lhe 

uma roupagem especial, para agradar diferentes estratos sociais, como apontam Espíndula et al. (2006). 

Deste modo, pode-se compreender como a representação do adolescente têm sido exposta e difundida, 

contribuindo para a formação de opinião pública. 

Metodologia: 

Foram selecionadas  52 notícias publicadas nos últimos sete anos pelos sites e plataformas jornalísticas 

brasileiras mais acessados e que apresentassem em seu conteúdo ou título (manchete) termos como 

“adolescente”, “menor”, “crime”, “medida socioeducativa”, “ato infracional”, “adolescente em conflito com 

a lei”, “maioridade penal” e “Fundação CASA”. Optou-se por delimitar o período de publicação nos últimos 

sete anos (2000 a 2017), uma vez que a maioridade penal foi, ao longo desses anos, tema de intenso debate 

no país, tanto na mídia como entre a população em geral. Para análise das informações produzidas pela 

mídia sobre o fenômeno investigado, foi utilizado o método de Análise de Conteúdo Temática, proposta por 

Minayo (2009). 

Resultado: 

Os resultados indicaram maior frequência de representações classificadas como negativas (80,76% 

manchetes e 69,23% conteúdos) em relação aos adolescentes em conflito com a lei e às medidas 

socioeducativas. Essas representações foram expressas por terminologias estigmatizantes, culpabilizadoras e 

de acusação da ineficácia das medidas previstas pelo ECA diante de atos infracionais, que indicavam que a 

redução da maioridade penal seria desejável e poderia produzir a redução dos atos infracionais e da 

impunidade no país. As representações positivas (3,84% manchetes e 9,61% conteúdos), apresentaram 

discussões que consideravam a complexidade social do fenômeno, possibilitando a reflexão crítica dos 

leitores, sem reduzir o ato infracional a mero ato administrativo. Os discursos neutros e ambíguos não 

apresentaram grande impacto devido a seu cunho meramente informativo ou ambíguo. Notou-se a presença 

de terminologias equivocadas aplicadas aos jovens. 

Conclusão: 

Mesmo com o repúdio do ECA aos termos pejorativos e estigmatizadores aplicados aos adolescentes autores 

de atos infracionais, ainda é constante seu uso na mídia. Os termos indicam uma maneira de conceber a 

juventude brasileira de forma que reforça o preconceito social, em especial em relação aos jovens pobres. 

Conclui-se que é necessário um debate aprofundado sobre o papel da mídia na formação da opinião pública 

e um posicionamento dos meios de comunicação respeitando os direitos de crianças e adolescentes, sem 

reafirmar visões estereotipadas e simplistas sobre a juventude e o complexo fenômeno do ato infracional. 
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DIMENSIONAMENTO DE TURBINA PULSO JATO SEM VÁLVULAS 

ENIC201766192 

 

BRUNO MARTINS DE FRANÇA, DENIS ROBERTO LEITE DA COSTA 

Orientador(a): FERNANDO SILVA DE ARAÚJO PORTO 

 

Introdução: 

A turbina Pulso Jato foi desenvolvida no período da 2ª Guerra Mundial empregando os conceitos dos 

motores pulso-jatos para a criação de uma aeronave não tripulada conhecida como bomba voadora. O 

primeiro modelo era bastante simples e possuía um sistema de válvulas que era o único componente que 

continha uma parte móvel. No fim da 2ª Grande Guerra este modelo ficou ultrapassado diante as novas 

tecnologias desenvolvidas, mas como era um motor simples e barato, nunca deixou de ser estudado. Em 

1957 o Eng. Raymond M. Lockwood criou uma turbina pulso-jato sem válvulas, o que foi um marco para 

época, pois se tratava de um motor propulsor barato, leve e desprovido de partes moveis o que dispensava a 

necessidade de manutenção e lubrificação. 

Metodologia: 

Não havendo intenção de inovação tecnológica, projetar e construir uma turbina Lockwood tem como 

objetivos: 

OBJETIVO GERAL: 

Através de dimensionamento e projeto conceitual teórico de um Pulso Jato sem válvulas fornecer 

entendimento do funcionamento e metodologia de projeto deste tipo de motor propulsor, assim como 

viabilizar um material de fácil entendimento para pessoas leigas que pretendam desenvolver este tipo de 

propulsor. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Demonstrar aplicação do conhecimento adquirido ao longo do curso. 

Demonstrar que soluções técnicas eficazes não implicam necessariamente em projetos custosos ou em 

sofisticados laboratórios de pesquisa. 

Desenvolver os cálculos teóricos de dimensionamento e eficiência de maneira clara e objetiva, compondo 

assim um material para a realização de um projeto conceitual teórico de um propulsor Pulso-Jato sem 

válvulas. 

METODOLOGIA: 

Para se alcançar os objetivos descritos anteriormente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma revisão 

foi desenvolvida com os aspectos significativos sobre o tema escolhido. A partir dos dados teóricos obtidos 

na revisão será dimensionado um modelo teórico fundamentado no ciclo termodinâmico de Lenoir e 

fórmulas de Tharratt para a elaboração de um projeto conceitual com memorial de cálculos em planilhas e 

um modelo virtual em 3D através do software de computador Autodesk Inventor Professional. 

Resultado: 

Esperasse que, com todo o desenvolvimento dimensional calculado, se obtenha os valores gerais do 

propulsor, que serão apresentados através de tabelas onde os valores mais importantes devem ser 

observados, sendo estes, o empuxo, a eficiência, a qual já se espera baixa em comparação a outros motores 

de combustão interna devido a não haver uma taxa de compressão no interior do motor, uma alta-frequência 

de queima em relação a motores maiores, o comprimento, o diâmetro e o baixo peso. Será apresentado 

também o modelo em 3D desenvolvido através dos valores obtidos pelos cálculos dimensionais. 

Conclusão: 

Conclui-se então, que com o memorial de cálculos teóricos pesquisado na revisão bibliográfica, foi 

suficiente para a criação de um modelo teórico baseado nas fórmulas de Tarratt e com eficiência baseada no 

ciclo termodinâmico de Lenoir com uma sequência de desenvolvimento que auxiliará a qualquer um 

pretenda elaborar um modelo de propulsor Pulso Jato sem válvulas com clareza de como é o seu 

funcionamento. E por fim, com o modelo teórico calculado e o modelo em 3D realizado basta apenas agora 

a sua fabricação em um modelo real e a realização de comparativo entre o modelo teórico e modelo prático. 
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ESTUDO DOS INDICADORES MTBF (TEMPO MEDIO ENTRE FALHAS) E MTTR (TEMPO MEDIO PARA 

REPARO) APLICADO EM PROCESSOS PRODUTIVOS 

ENIC201766454 

 

GLEITON EDER SANCHES DA SILVA, DIEGO RODRIGUES DUARTE 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

A economia é algo que cresce constantemente no mundo, notamos isso através de indicadores que nos 

fornecem informações de avanços na tecnologia, globalização e introdução de sustentabilidade e 

responsabilidade social nas indústrias. Isso faz com que as empresas criem uma disputa, mantendo-as em 

constante melhoria. Nessa situação, a atividade de manutenção precisa se integrar ao processo produtivo de 

maneira eficiente, auxiliando a empresa a caminhar rumo a excelência, essa integração afeta diretamente a 

produtividade e a qualidade do produto final. A atividade de manutenção precisa deixar de ser apenas 

eficiente para se tornar eficaz; ou seja, não basta, apenas, reparar o equipamento ou instalação tão rápido 

quanto possível, mas, principalmente, é preciso manter a função do equipamento disponível para a 

operação, evitar a falha do equipamento e reduzir os riscos de uma parada de produção não planejada. 

Metodologia: 

O aumento de competitividade teve como uma de suas consequências mais expressivas a maior importância 

ao gerenciamento da produção. Ao mesmo tempo, avanços tecnológicos e introdução dos mesmos dentro 

das indústrias levam a reavaliação de vários conceitos e práticas antes tidas como verdades absolutas. A 

proposta deste trabalho é justificada pela grande janela de oportunidades que rodeiam o setor de 

manutenção, a gestão estratégica ainda é pouco praticada no Brasil, e muitas empresas sequer possuem 

controle de suas atividades neste âmbito, concentrando práticas em manutenções corretivas, sem indagar-se 

realmente tais práticas otimizam ganhos. O trabalho será dirigido para o setor industrial, com foco no 

levantamento das melhores práticas, pesquisa, análise e classificação das informações e critérios de 

manutenção. O resultado do trabalho pode ser assimilado como oportunidade para organizações, que 

buscam excelência operacional, repensarem sua gestão de manutenção e melhorarem seu desempenho 

operacional. A manutenção deve trabalhar para manter pleno funcionamento do sistema, portanto, apenas a 

adoção de uma abordagem que seja ideal a empresa, no sentido de estar alinhada com particularidades, 

missão e visão, garantira maior aderência e atendimento das expectativas relacionadas à manutenção.     

Dificilmente encontrar-se-ia padrão que fosse passível da afirmação: este é o melhor. Entanto, o estudo 

técnico da manutenção, associado ao levantamento das melhores práticas, consegue abrir um leque de 

informações, padrões e práticas que permitam afirmar qual é o “Estado da Arte” da Manutenção Moderna.  

Assim, o objetivo principal deste trabalho é sugerir e delinear etapas do planejamento da Manutenção no 

âmbito industrial. Para suportar este objetivo principal, torna-se necessário: Realizar um estudo teórico, 

levantar e indicar, com base nas estratégias de produção, definir com base na literatura, o “Estado da Arte” 

da Manutenção Industrial; Identificar algumas empresas que possam ter atingido ou estar rumo ao “Estado 

da Arte”. 

Resultado: 

De acordo com os dados que podemos observar que quanto menor o MTTR que podemos definir como o 

tempo médio de reparo, melhor o andamento da manutenção, pois os reparos corretivos demonstram serem 

cada vez menos impactantes na produção. O MTBF por sua vez que definimos como o tempo médio entre 

reparos, com um trabalho aplicado com grande empenho dos colaboradores podem apresentar resultados 

bastantes interessantes para um processo produtivo, elaborando e aplicando manutenção preventiva cada vez 

mais confiáveis. E consequentemente o alto porcentual de ociosidade dos técnicos de cada equipamento 

pode ser redirecionado para atividades de manutenção preventiva ou inspeções, garantindo maior 

disponibilidade do equipamento e que o instrumento está funcionando de acordo com as especificações do 

fabricante. 
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Conclusão: 

Podemos concluir que após pesquisas bibliográficas realizadas neste trabalho, podemos evidenciar grande 

importância dos indicadores de MTBF e MTTR, sendo de grande importância para indústrias no mundo 

atual, ajudando a definir prioridades dentro do seu processo produtivo, e auxiliando em tomadas de decisão. 

Que dentro dos processos há necessidade de priorizar atividades dentro da manutenção, visando aumento de 

produtividade e melhorias em seus lucros. Esses indicadores conduzem a tomada de decisão por parte de 

seus gestores. Isto permitirá atingir um patamar, que reduza, ou, idealmente, elimine desperdício de tempo e 

recursos, que inviabiliza, eficiência a eficácia dos processos de manutenção. 
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REFLEXÃO SOBRE OS CONFLITOS DENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES 

ENIC201766721 

 

RENAN DE CAMPOS CAMARGO, ALEX DOS SANTOS FRADE 

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI 

 

Introdução: 

O trabalho tem como objetivo analisar e demonstrar como se dão os conflitos dentro das empresas 

familiares, tais como os conflitos de geração, interesses, poder e sucessão para obter ter um entendimento 

maior, e saber como lidar com estes conflitos buscando uma convivência saudável dentro das empresas. 

Levando em consideração que segundo o IBGE 90% das empresas no Brasil são de origem familiar, 

contribuem imensamente com a economia do país e do mundo, e que poderia ser mais se não fosse à grande 

dificuldade de geri-las, pois estas empresas além de se preocuparem com as questões de mercado e a 

administração da empresa, elas ainda tem a questão dos conflitos a serem resolvidos, o que em determinadas 

empresas pode ser muito mais desafiador para seus gestores do que as próprias questões de mercado, 

tornando assim cada vez mais difícil a administração desse tipo de empresa. 

Metodologia: 

A pesquisa se deu por meio de revisão de literatura e análise de dados institucionais. Bem como por relato 

de experiência dos autores. Trata-se de uma pesquisa explicativa. Os dados serão apresentados no trabalho 

de forma quantitativa e qualitativa, através das analises feitas em livros, revistas, artigos e relatos dos 

autores. 

Resultado: 

Mais de 90% das empresas constituídas no país são familiares. Apesar de serem consideradas um dos 

principais pilares da economia – representando cerca de 65% do PIB e 75% da força de trabalho, pesquisas 

apontam que de cada 100 empresas familiares abertas e ativas, apenas 30 sobrevivem à primeira sucessão e 

cinco chegam à terceira geração. Seja em pequenas, médias ou grandes empresas, atuantes no comércio, na 

indústria ou na prestação de serviços, os principais desafios enfrentados no momento da transição de uma 

geração a outra são a falta de capacitação dos herdeiros na linha sucessória, a centralização das decisões por 

parte do fundador, a inexistência de diretrizes claras para objetivos a curto, médio e longo prazo, ou mesmo 

brigas entre os herdeiros pelo poder. 

Conclusão: 

Concluímos que ao aceitar os conflitos (familiares ou não) como parte do dia a dia dos negócios e tirar o 

melhor proveito deles, as empresas tendem a crescer e a perpetuar. Se todos estiverem interessados em fazer 

a empresa ganhar mais dinheiro, os problemas serão analisados a partir do resultado final que se espera. A 

melhor maneira de a família se preparar para resolver os conflitos é conversar e discutir com racionalidade 

sobre como resolve-los antes que aconteçam. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE UMA NASCENTE LOCALIZADA NO PARQUE ITAIM, NO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201766866 

 

GIOVANA ALÉXIA DE PAULA 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

A utilização da água pela sociedade humana visa a atender suas necessidades pessoais, atividades 

econômicas (agrícolas e industriais) e sociais. No entanto, essa diversificação no uso da água, quando 

realizada de forma inadequada, provoca alterações na qualidade da mesma, comprometendo os recursos 

hídricos e por consequência seus usos para os diversos fins (SOUZA et al, 2014). A qualidade da água é 

aspecto indispensável, quando se trata dos seus principais usos, em especial, para fins como o abastecimento 

humano. Este uso tem sofrido restrições significativas em função de prejuízos nas nascentes e nos rios 

provenientes das ações naturais e antrópicas, as quais alteram os aspectos de qualidade e quantidade de água 

disponível para o uso humano (SOUZA et al, 2014). 

Metodologia: 

O estudo foi desenvolvido no Parque Itaim, no município de Taubaté-SP e tem como objetivo avaliar a 

qualidade da água de uma nascente que se encontra dentro dos limites do parque municipal. Inicialmente foi 

realizado um diagnóstico ambiental da área e do entorno, logo em seguida foi feita uma coleta de água no 

local e encaminhada para o Laboratório de Águas da UNITAU – Universidade de Taubaté, com limite de 24 

horas após a coleta, para realização da análise dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos quanto à 

presença de bactérias do grupo coliformes totais e coliformes termotolerantes, de forma a verificar se a água 

está ou não adequada para consumo humano. 

Resultado: 

Na avaliação da amostra, espera-se que esta se encontre em condições físico-químicas e bacteriológicas de 

acordo com a Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, visto que de acordo com o 

diagnóstico ambiental realizado observou-se que a nascente está localizada em uma área com pouca ação 

antrópica. 

Conclusão: 

Pode-se concluir, preliminarmente, que a nascente analisada está em condições ambientais favoráveis para 

consumo humano, fato que será demonstrado com o resultado das análises. A nascente encontra-se em um 

parque afastado de áreas urbanizadas do município, as quais sofrem com intensa ação antrópica, 

influenciando assim a qualidade físico-química e bacteriológica das águas. 
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MÉTODO DE AMAMENTAÇÃO DE BEZERRAS E TIPO DE ORDENHA EMPREGADOS NA UNIDADE DE 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (UPA) DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ-SP 

ENIC201766957 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL ROMA 

CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). O objetivo desse trabalho foi de identificar o método de 

amamentação e o tipo de ordenha adotados pelo produtor da UPA do município de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

Para realizar a coleta de dados, o grupo de trabalho da UNITAU, responsável pela implantação do 

observatório local, elaborou um formulário de pesquisa, no qual o produtor respondia um questionário com 

relação ao método utilizado na amamentação de bezerras, bem como ao tipo de ordenha empregada na 

propriedade, especificando se ela é manual ou mecânica e, dentro da ordenha mecânica, o sistema adotado. 

Resultado: 

O aleitamento de bezerras ao pé da vaca é o método utilizado por 58,33% dos produtores, enquanto 39,58% 

utilizam a amamentação controlada com o leite integral, e 2,09% o fazem com leite em pó. Quanto ao tipo 

de ordenha, a mecânica respondeu por 70,83% dos casos, enquanto 29,17% são por ordenha manual. Dentre 

os produtores que adotam a ordenha mecânica, 53,23% utilizam o sistema de balde ao pé, enquanto 46,77% 

utilizam a espinha de peixe. 

Conclusão: 

Apesar de ser a opção mais adotada pelos produtores, o aleitamento ao pé da vaca não é interessante por 

conta da ausência da mensuração do leite destinado aos bezerros, dificultando a realização do controle 

leiteiro. A preferência pela ordenha mecânica é um indicador positivo, por ela apresentar melhores 

condições higiênicas que a manual, porém é relativamente pequena a fração de produtores que adotam a 

espinha de peixe, com maior rendimento que o balde ao pé. Entretanto, isso pode ser devido ao pequeno 

tamanho dos rebanhos leiteiros, nos quais o balde ao pé seja suficiente para atender à demanda de ordenha. 
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VIOLÊNCIA ESCOLAR: UMA ANÁLISE LITERÁRIA DO BULLYING E DAS ESTRATÉGIAS PARA SUA 

CONTENÇÃO 

ENIC201767280 

 

ISAURA MARIA DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO DE SOUZA 

Orientador(a): EURICO ARRUDA FILHO 

 

Introdução: 

A violência nas escolas tem suscitado diversos estudos e pesquisas que, por meio de olhares e focos distintos, 

permitem constatar as dificuldades do sistema educacional em enfrentar as múltiplas dimensões desse fenômeno 

social. 

Bastante recorrente nos espaços escolares, o bullying, que representa intimação sistemática conforme a Lei n.º 

13.185/2015, comumente é praticado entre alunos nas relações interpessoais e, assim como qualquer tipo de 

violência, compromete o desenvolvimento dos estudantes, prejudicando, pois, o exercício das tarefas da escola. 

Com isso, cumpre aos responsáveis pela educação refletir sobre estratégias de contenção desse mal social, afinal, 

a escola é um espaço privilegiado para a construção da cidadania e, por isso, deve assegurar a todos os sujeitos 

do processo educacional um ambiente onde o convívio entre as pessoas seja harmonioso, capaz de garantir o 

respeito aos direitos humanos, evitando, com isso, a manifestação de violências. 

Metodologia: 

A elaboração desse trabalho seguiu-se por meio da técnica de pesquisa documental, com reunião de bibliografia 

relevante à temática pesquisada, que permitiu investigar e reconhecer as peculiaridades do bullying no contexto 

escolar, as consequências desse fenômeno social na vida da vítima, sobretudo no que tange ao seu processo 

educacional, bem como as principais razões que levam os jovens a cometer tais abusos. 

O tema abordado é de grande interesse e preocupação, razão pela qual tem despertado atenção de diversas áreas. 

Nesse passo, a pesquisa exploratória também foi um método utilizado por permitir um estudo amplo e versátil, 

oportunizando, com isso, base que proporcionou familiaridade com o fenômeno pesquisado. 

“O bullying é um termo ainda pouco conhecido do grande público. De origem inglesa e sem tradução ainda no 

Brasil, é utilizado para qualificar comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticado tanto por meninos 

quanto por meninas. Os atos de violência (física ou não) ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou 

mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas. Tais comportamentos não 

apresentam motivações específicas ou justificáveis. Em última instância, significa dizer que, de forma “natural”, 

os mais fortes utilizam os mais fracos como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de 

maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas” (SILVA, 2010). 

A fim de se ter uma ideia da dimensão desse problema, “uma pesquisa realizada no Brasil em 2008 pela Plan 

International Brasil, uma organização não governamental de proteção à infância, pesquisou cerca de 12 mil 

estudantes de escolas brasileiras e constatou que 70% dos alunos pesquisados afirmaram ter sido vítimas dessa 

violência escolar. Outros 84% desse total apontaram suas escolas como violentas” (TEIXEIRA, 2013). 

Resultado: 

A presente pesquisa possibilitou depreender que o conflito é uma realidade presente nas relações escolares 

interpessoais mantidas entre os jovens e que o bullying pode manifestar-se de diversas maneiras, como por 

ataques físicos, insultos, apelidos pejorativos, ameaças, grafites depreciativos, isolamento social e pilhérias.As 

consequências mais comuns suportadas pelas vítimas dessa violência são o desinteresse pela escola, problemas 

psicossomáticos, comportamentais e psíquicos, como transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia 

escolar e social, ansiedade generalizada etc. Ademais, esse fenômeno também pode agravar problemas 

preexistentes suportados, devido ao tempo prolongado de estresse ao qual a vítima é submetida, podendo, em 

casos extremos, culminar na prática de homicídio e suicídio. 

As principais razões que levam à prática do bullying são a falta de limites impostos na educação domiciliar, a 

dificuldade de associar a autorrealização com atitudes socialmente produtivas e solidárias, a convivência em 

famílias desestruturadas com membros agressores e violentos etc. 
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Conclusão: 

O bullying é uma realidade presente nos espaços escolares e sua contenção é indispensável. Investir num 

processo de educação em direitos humanos para conter esse fenômeno é fundamental, porquanto somente assim 

será possível desenvolver uma cultura em que as relações interpessoais sejam pautadas no respeito e no querer 

bem. 

Para isso, é indispensável que a escola, a família e a comunidade estejam comprometidas com esse propósito, 

porquanto somente assim será possível desenvolver na sociedade uma cultura em que os direitos humanos sejam 

conhecidos, praticados e vivenciados, não apenas na escola, mas em toda sociedade. 

 



  

540 

 

EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA O MORADOR DE RUA EM TAUBATÉ 

ENIC201767282 

 

MARINA ALAN OBELENIS 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

Como este trabalho se direciona ao morador de rua, sujeito urbano, em constante vulnerabilidade com o 

meio inserido, necessitando criar/ modificar constantemente a espacialidade dos centros urbanos como 

forma de sobrevivência, teve-se como objetivo entender essa parcela populacional para promover 

mecanismos apaziguadores de sua realidade sofrida. Assim, pensou-se na criação de equipamentos de apoio 

que incluam os desabrigados de volta à sociedade, não como forma de sanar seus problemas como um todo - 

algo que seria de extrema complexidade e que necessitaria de um trabalho conjunto com diversos 

profissionais de áreas distintas - mas na tentativa de fazer de suas vidas algo mais digno como ser humano. 

Metodologia: 

Os procedimentos empregados para estruturação do tema e bom entendimento do mesmo se deu através de 

um estudo prévio em relação ao histórico de criação e desenvolvimento das legislações nacionais referentes 

à assistência social, para se ter um conhecimento da trajetória do Governo e suas tentativas de melhoria de 

vida desses indivíduos. E através de obtenção de dados referentes à Pesquisa Nacional Sobre a População de 

Rua, promovida pelo Governo Federal, e o Censo 2015 promovido pelo Estado de São Paulo. Entrevistas e 

visitas técnicas foram realizadas em centros de assistência social de Taubaté, – Centro Pop e Crás - além de 

uma entrevista realizada dentro do Departamento de Arquitetura da Universidade de Taubaté, também com 

um assistente social. Visita técnica ao Albergue Municipal da cidade além de entrevista e visita técnica com 

membros do projeto social “Doe Calor” também serão realizados, todos com a intenção de melhor 

entendimento dessa parcela da população através de um olhar mais próximo e suas reais necessidades. Com 

isso, espera-se adquirir maior maturidade com o tema escolhido, tendo consciência de suas implicações e 

dificuldades na inserção urbana. 

Resultado: 

Procura-se construir um projeto arquitetônico de cunho social em escala urbana que tenha real utilidade para 

as pessoas em situação de rua, frisando a busca pela boa comunicação entre os mesmos e os meios 

inseridos. Por ser um tema complexo, o projeto deveria contar, teoricamente, com mais instrumento de 

apoio além do arquitetônico, facilitando o trabalho e manutenção eficaz do projeto. Como pesquisado 

anteriormente, os abrigos não são as soluções físicas mais eficientes para essa parcela populacional, sendo 

alvo de muitas queixas e evitamentos pelos mesmo. Assim, busca-se um diferencial com o futuro projeto, o 

de atrair esses indivíduos para seu uso, abrindo caminhos para melhores condições e interpretações da vida 

de acordo com as experiências geradas no meio em questão. 

Conclusão: 

Com o numero de desabrigados aumentando gradativamente ao redor do mundo, levou-se a crer que a 

promoção por espaços agradáveis para todos os indivíduos urbanos é necessário, trabalhando assim o 

exercício da cidadania com a inclusão dos menos favorecidos. Assim, a criação por espaços temporários ou 

não que dialoguem com seu entorno chega a ser encarado uma necessidade pública que merece a devida 

atenção quanto ramo da arquitetura. 
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DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DO PNRS (PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) NAS INDÚSTRIAS 

BRASILEIRAS: UM ESTUDO DE CASO 

ENIC201767447 

 

JEFFERSON VAZ DE LIMA, FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS 

Orientador(a): VANIA GAYER 

 

Introdução: 

Com o avanço desenfreado da tecnologia, o advento da obsolescência programada, a redução do ciclo de 

vida dos produtos, a utilização e o descarte dos produtos eletrônicos se tornaram um grande problema para 

as empresas e para a sociedade. 

Trata-se de um lixo volumoso, que ocupa grandes espaços físicos e apresenta características próprias que o 

difere do lixo comum e que necessita de gestão eficaz e políticas públicas para direcionar produtores e 

consumidores a um gerenciamento adequado de uso e descarte (LIMA ET AL., 2008). 

Pensando assim o governo Federal resolveu criar o PNRS (Plano Nacional de Resíduos Sólidos), que visa 

organizar a forma como o país trata o lixo, incentivando a reciclagem, sustentabilidade e assim dando um 

destino final para esse lixo. 

Metodologia: 

A metodologia consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre o tema apresentado e um estudo de caso para 

analisar as dificuldades de implementação do PNRS (Plano Nacional de Resíduos Sólidos), em uma 

empresa do ramo de eletroeletrônicos de grande porte no Extremo Sul de Minas Gerais. Em face da 

metodologia descrita, trata-se de estudo exploratório, com a utilização de pesquisa bibliográfica buscando 

um embasamento teórico sobre o tema e uma coleta de dados através de questionários com colaboradores 

responsáveis pelo setor na referida empresa. 

Resultado: 

Ao fim da pesquisa, o resultado esperado é que a empresa tenha uma Logística Reversa eficiente, 

abrangendo toda a cadeia de suprimentos de forma solidária como trata-se a regulamentação do PNRS e que 

medidas alternativas sejam criadas para minimizar os impactos ambientais e sociais produzidos pelos seus 

produtos. 

Conclusão: 

Por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, nesse momento ainda não temos embasamentos 

necessários para tirarmos conclusões do referido trabalho. 
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EFEITO DA DENSIDADE DE PLANTAS NA PRODUÇÃO DA RÚCULA 

ENIC201767566 

 

VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS 

Orientador(a): ALECSANDRA DE ALMEIDA 

 

Introdução: 

O espaçamento utilizado na produção de hortaliças determina o número de plantas por área e varia de 

acordo com o cultivar, com da estação do ano, local de plantio e com as características do produto para o 

mercado. Neste contexto, Reghim et al(2005) avaliando o efeito do espaçamento entre plantas e o número 

de plantas por célula verificaram que o menor espaçamento (0,05m) na estação de outono e  o menor 

espaçamento associado à maior densidade  de plantas por célula na estação de inverno promoveram maior 

rendimento em massa fresca.m-2.  Freitas et al ( 2009) obtiveram resultado semelhante para o espaçamento 

de 0,05 até 0,07m entre plantas e de 0,25 entre linhas, no início da primavera na região de fortaleza. Desta 

forma, este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do espaçamento na produção de rúcula. 

Metodologia: 

O trabalho foi conduzido no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Os 

espaçamentos usados foram de 0,25 x 0,05 cm, 0,25 x 0,20, 0,20 x 0,10, 0,25 x 0,10, e 0,20x10 cm. As 

mudas foram produzidas em bandejas com 200 células contendo substrato sem solo, na qual se semearam de 

oito a dez sementes, por células. Aos quinze dias após o semeio as mudas foram transplantadas para o 

canteiro.  O canteiro foi adubado com o esterco bovino curtido e superfosfato simples, nas quantidades de 

54L e 167g/m², respectivamente. Adubação nitrogenada em cobertura foi feita com uréia, usado 9g/m², aos 

7, 14, 21 dias após o transplante, obedecendo a projeção da copa. A colheita foi feita aos 35 dias após o 

transplante das mudas. Avaliou o número de maços comerciais produzidos. Estes maços tinham 10 cm de 

diâmetro na porção do caule das plantas. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva. 

Resultado: 

Os resultados do experimento são apresentados na Tabela 1. Observou-se que o espaçamento que 

proporcionou menor produção foi o 0,25 x 0,20m e o espaçamento que resultou em maior produção foi o 

0,20 x 0,10m. Comparando o tratamento recomendo por Trani e Passos (1998), 0,25 x 0,05, com o 

tratamento 0,20 x 0,10 cm, verifica-se que uma redução de 21,5% no número de maços. Estes resultado são 

contrários aos obtidos por Freitas et al.(2009) que constataram o maior rendimento de matéria seca  de 

rúcula usando o espaçamento  0,25 x 0,06m.  Reghin et al. (2005) corrobora com os resultados obtidos por 

Freitas et al.(2009).Todavia, Freitas et al (2009) usou apenas uma planta por cova e Reghin et al.(2005) duas 

plantas por cova. 

Conclusão: 

Concluiu-se que usando o espaçamento 0,20 x 0,10 m para  plantio de rúcula no outono, usando oito plantas 

por muda obteve-se maior número de maços comerciais. 
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PROJETO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA PARAIBUNA E REPRESA - PARQUE TAMOIOS 

ENIC201767700 

 

MELISSA PRADO DE MELO, JÚLIA MARI NASCIMENTO DE LIMA, ANGÉLICA KAORY YAMAMOTO, DANIELE 

ROMEU FERNANDES DA SILVA, LEONARDO SUTILI ANDRADE, ADRIANO DE ALMEIDA DIAS RIBEIRO 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Este trabalho apresenta pesquisa de caracterização da Zona 1ª do Vale do Paraíba e Litoral Norte localizado 

no Estado de São Paulo com os seguintes municípios: Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e 

São Jose dos Campos. A cidade escolhida foi Paraibuna com o objetivo de entender sua dinâmica, seus 

problemas e potenciais e a partir daí desenvolver um projeto de um EcoParque na cidade de Paraibuna. O 

trabalho tem como objetivo principal entender a relação entre Paraibuna e sua represa diretamente com a 

população, enaltecendo assim os potenciais da cidade criando um roteiro para os esportes aquáticos e um 

parque nas margens do Rio Paraibuna para que a população e turistas possam usufruir. 

Metodologia: 

Para desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas distintas etapas / atividades, sendo elas: 

1. Caracterização da Sub região 1 formadas pelos municípios: Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato, 

Paraibuna e São Jose dos Campos. 

2. Escolha da área especifica, no caso, a cidade de Paraibuna e sua represa, procurando entender suas 

características e apontando seus problemas e potenciais e histórico da cidade. 

3. Proposta geral para uma área da cidade e represa, dentre elas, roteiro para esportes aquáticos e trilhas que 

levam ao parque proposto. 

4. Proposta de um EcoParque – Parque Tamoios, nas margens do Rio Paraibuna, voltado para os moradores 

e turistas, valorizando a cidade e represa e melhorando a relação da cidade-população. 

Resultado: 

Após estudos da região e identificação dos principais problemas e potenciais, obtivemos como 

desenvolvimento de projeto: 1) A Criação de um roteiro para esportes aquáticos, começando com uma trilha 

(que terá acesso vindo da Rodovia dos Tamoios) que será feita com patamares a níveis diferentes para 

melhor visualização da paisagem, levando a acessos na cidade para os esportes aquáticos, integrando assim 

a cidade neste roteiro. 

2) Criação de uma barreira de proteção na parte de vazão da represa, evitando qualquer tipo de acidente. 

3)Criação de um parque entre a trilha e o local de esportes, para que os visitantes e moradores da cidade 

usufruam de atividades diversas em um terreno que faz margem ao Rio Paraibuna, incentivando a população 

à preservação do mesmo. 

4)A utilização de condutores ao longo do rio, de modo que auxilie da diminuição da velocidade da água nos 

períodos de forte chuva. 

Conclusão: 

A topografia de uma região pode influenciar maus do se imagina no desenho urbano, os potenciais da 

cidade, neste caso, Paraibuna quando enaltecido, pode trazer muitos benefícios para a cidade e para sua 

população. É impossível haver preservação da represa, matas densas e rios ao mesmo tempo pontos de 

contemplação e turismo. Podendo assim dois lados caminharem juntos. 
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OCUPAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL EM CAMPOS DO JORDÃO: A BUSCA PELA INTEGRAÇÃO 

EFICIENTE ENTRE A EDIFICAÇÃO E A ENCOSTA 

ENIC201767758 

 

VITÓRIA DELLAMONICA DE TOLEDO 

Orientador(a): FLAVIO BRANT MOURÃO 

 

Introdução: 

Em cidades como Campos do Jordão onde o relevo é predominantemente acidentado, a ocupação de 

encostas torna-se necessária para que o funcionamento racional da área urbana seja assegurado. Contudo, 

esse quadro só é favorável quando essa ocupação acontece dentro de moldes técnicos aceitáveis. Ao longo 

da história do município são muitos os registros de episódios de escorregamentos de encostas, e estes 

ocasionam inúmeros prejuízos. A problemática da pesquisa vem do questionamento sobre quais os motivos 

da ocorrência de desastres relacionados a processos erosivos em Campos do Jordão, e de como a arquitetura 

e o urbanismo podem contribuir como agentes mitigadores desses acontecimentos. A partir disso, o objetivo 

dessa pesquisa é empregar a tecnologia e as informações disponíveis no campo acadêmico em um projeto de 

ocupação de encostas na cidade, minimizando os fatores erosivos de origem antrópicas, e atenuando os 

fatores erosivos naturais, resultando em uma ocupação de baixo impacto ambiental. 

Metodologia: 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: reunir informações sobre conceituação técnica do que é uma 

encosta e a que tipo de processos naturais está sujeita; reunir informações sobre conceituação técnica 

referente a quais ações antrópicas influenciam na instabilização de encostas; levantamento dos diversos 

tipos de solo existentes no município, além de suas principais características relacionadas ao 

comportamento e desempenho; levantamento de dados ambientais que contribuam na caracterização do 

município; levantamento de dados estatísticos socioeconômicos para caracterização do município; 

levantamento de dados históricos que contribuam na caracterização do município; levantamento dos fatores 

erosivos de origem natural aos quais o município está exposto; levantamento dos fatores erosivos de origem 

antrópica aos quais o município está exposto e por fim, a delimitação da área de estudo, para posterior 

escolha da área para projeto. A realização dessa pesquisa se deu através do método de levantamento de 

dados (históricos, estatísticos e cartográficos), objetivando a caracterização do município através, 

principalmente, dos materiais desenvolvidos pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e pelo Instituto 

Geológico de São Paulo, relacionados à ocupação de encostas, aos processos erosivos e seus fatores 

predisponentes, e ao mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e 

solapamento de margens de drenagens do município. Também foram consultados documentos como o 

Resumo do Plano Estadual de Recursos Hídricos: 2004/2007 do Governo do estado de São Paulo, além da 

História de Campos do Jordão, de Pedro Paulo Filho, cujo conteúdo rico sobre todo o processo de ocupação 

das terras é descrito com detalhes, possibilitando uma analise histórica bastante satisfatória ao objetivo da 

pesquisa. Houve também a realização de quatro estudos de caso, sendo dois de cunho urbanístico, e dois de 

cunho arquitetônico, para obtenção de parâmetros de como estudos e obras anteriores lidaram com a 

temática em diferentes escalas. 

Resultado: 

O resultado alcançado nessa etapa do trabalho foi a coleta de materiais cartográficos e dados fundamentais 

para uma análise sistemática dos fatores naturais predisponentes dos processos erosivos aos quais o 

município está sujeito, e também dos fatores de caráter antrópicos (socioeconômicos e históricos) que 

acentuaram o quadro de risco no qual o município se insere. Além disso, também foram coletadas 

informações técnicas que subsidiam a adoção de formas adequadas de tratar a temática de ocupação de 

encostas. Dessa forma, tendo um panorama geral da situação em que se encontra a cidade, e tendo 

embasamento técnico para trabalhar a problemática, será possível dar continuidade no trabalho 

independente de qual diretriz seja escolhida, havendo embasamento e material necessários para produzir um 

bom projeto. 
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Conclusão: 

Conclui-se que o levantamento de dados realizado possibilita compreender o comportamento das encostas e 

os fatores que as influenciam, além de possibilitar a compreensão de como ações antrópicas podem ser 

agentes decisivos no que diz respeito aos deslizamentos em Campos do Jordão. A reunião de dados 

históricos, socioeconômicos e cartográficos, que mapeiam aspectos físicos e ambientais, permitem fazer 

uma leitura mais dinâmica sobre a situação do município, facilitando na fase de projeto, investigar as formas 

mais coerentes de lidar com questões de cunhos tanto urbanístico quanto arquitetônico, possibilitando 

projetar uma solução que resulte em uma ocupação de baixo impacto ambiental. 
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA A INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

ENIC201767956 

 

PAULA MOURA DEL COMUNI, SERGIO AUGUSTO YUKIO HISSAYASSU 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) seja 

realizado por seis meses em livre demanda. O AME é comprovadamente benéfico tanto para a mãe quanto 

para a criança, pois reúne características nutricionais ideias ao recém-nascido, auxiliando no 

desenvolvimento neurológico, psicológico e afetivo, além de favorecer a função imunológica, contribuindo 

para a redução da morbimortalidade infantil. Os benefícios à mãe incluem melhor resposta fisiológica no 

pós-parto, contracepção e prevenção de neoplasias. Contudo, mesmo diante dos benefícios oferecidos pelo 

AME ainda há mulheres que o interrompem antes do período preconizado, introduzindo fórmulas lácteas e 

alimentos na alimentação do bebê, levando ao Desmame Materno Precoce (DMP) que pode ser influenciado 

por razões anatômicas, médicas, culturais, familiares, trabalhistas, entre outras. Assim, torna-se importante 

descobrir os principais fatores de risco que levam ao DMP, a fim de proporcionar o maior tempo possível de 

aleitamento às crianças. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de documentos do Ministério da Saúde, 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e artigos científicos nacionais extraídos 

da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2000 e 2017, em 

português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: “Aleitamento Materno Exclusivo e Desmame Materno Precoce”. A investigação foi realizada 

entre os meses de junho e julho de 2017. No total foram encontradas 49 publicações que, após análise 

realizada por meio da leitura dos títulos, resumos e trabalhos na íntegra, resultaram em 39 manuscritos que 

atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. 

Resultado: 

Os principais fatores de risco encontrados para o DMP foram a inadequada orientação sobre o ato de 

amamentar pelos profissionais da saúde, inexperiência e insegurança materna, interferências familiares, 

intercorrências mamárias, crenças de leite fraco ou insuficiente, trabalho materno e questões 

socioeconômicas e culturais. Evidenciou-se que não se trata de uma prática totalmente instintiva no ser 

humano, mas que precisa ser aprendida a fim de proporcionar a sua continuidade em tempo apropriado 

fazendo necessária uma melhor qualificação por parte dos profissionais de saúde atuantes nessa temática. É 

preciso apoio da família e acompanhamento dos profissionais da saúde, assim como adequada abordagem 

da temática durante o pré-natal e puerpério. 

Conclusão: 

O AME é indiscutivelmente uma benéfica prática de promoção da saúde, considerado como o primeiro 

estilo de vida saudável do ser humano, mas que sofre influências de fatores culturais, socioeconômicos, 

trabalhistas, e aos relacionados ao nível escolar e idade da mãe. Ressalta-se a importância dos profissionais 

de saúde na adesão e manutenção do AME, pois a falta de orientação adequada às mães mostrou-se um fator 

de risco para o DMP. É preciso otimizar a qualidade das orientações oferecidas às mães sobre o processo da 

amamentação, a fim de colaborar para a manutenção do AME pelo período preconizado pela OMS. 
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A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE  INTEGRAL DA POPULAÇÃO LGBT 

ENIC201768199 

 

CAROLINE DAHER FARAT, CAMILA SCARPELLINI LIMA RIBEIRO, JULIANA FEIJÓ SANTOS, BRUNA BOTÃO 

LACERDA, MARIANA SILVA CAMARGO DE SOUZA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pelos princípios doutrinários da universalidade, equidade e 

integralidade. Para tanto, políticas públicas de atenção à saúde de populações consideradas vulneráveis, 

entre as quais a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) tem ganhado 

destaque, sendo extremamente necessárias para que estes princípios se efetivem. Esta população encontra-se 

constantemente em luta contra o preconceito, a violência e o desrespeito aos direitos humanos. O princípio 

da equidade norteia as políticas de saúde pública, reconhecendo necessidades de grupos específicos, 

considerando a saúde como um direito de todos cidadãos brasileiros. Assim, são necessários programas de 

apoio à população LGBT, proporcionando suporte multidisciplinar visando a promoção da saúde, prevenção 

de doenças e melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Para isso, é necessário transformações das redes 

de saúde e da sociedade civíl. Este estudo objetivou descrever a importância da Política Nacional de Saúde 

Integral à população LGBT. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório realizado a partir de pesquisas de artigos científicos nacionais 

extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2010 e 2017, em 

português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: “População LGBT e Políticas públicas de saúde”. A investigação foi realizada no mês de agosto 

de 2017. Buscou- se por manuscritos que abordassem as Políticas e Programas de saúde para população 

LGBT, assim como os benefíos gerados aos usuários. No total foram encontrados 22 artigos, sendo 

utilizados 16 artigos que atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. O interesse pelo tema 

surgiu a partir das discussões realizadas durante a disciplina de Saúde Coletiva do curso de medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) ao abordar as Políticas Públicas de Saúde para populações 

consideradas vulneráveis. 

Resultado: 

Há programas voltados à população LGBT, como Brasil sem Homofobia, Programa de Combate à Violência 

e à Discriminação, Promoção da Cidadania Homossexual, Programa nacional de direitos humanos, entre 

outros, buscando garantir equidade no acesso aos serviços de saúde, tornando o usuário sujeito político 

partícipe de todas as prerrogativas que lhe reserva o Estado de direito. Contudo, a falta de preparo dos 

profissionais da saúde para o atendimento não discriminatório faz com que os programas não obtenham o 

êxito desejado, apontando para a necessidade de incluir conteúdos na formação e educação permanente dos 

trabalhadores de saúde. Observou-se avanços na atenção à saúde dos LGBT, como o uso do nome social; 

processo transexualizador; ações que reduzam a automedicação de hormônios femininos e masculinos; 

prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, câncer ginecológico, câncer de próstata; acesso a 

planos de saúde, com cobertura para conjugues; redução de problemas relacionados a drogas, álcool, 

depressão e suicídio. 

Conclusão: 

Conclui-se que a Política Nacional de Saúde LGBT é um marco histórico de reconhecimento das demandas 

desta população em condição de vulnerabilidade. Contudo, para o sucesso da implementação dessa política 

é necessário o apoio da família, sociedade e profissionais de saúde. Para que uma iniciativa social e em 

saúde seja bem sucedida, é necessário ser construída a partir de três eixos principais de intervenção: 

vigilância epidemiológica, prevenção e assistência, buscando garantir universalidade, integralidade e 

equidade do acesso à saúde, através de políticas que promovam atendimento de qualidade, acesso às 

informações, atendimento de média e alta complexidade com profissionais devidamente qualificados. 
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ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

ENIC201768439 

 

THAÍS ROBERTA ABREU DE SOUZA, THAIANY TOLEDO DE PAULA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

A avaliação psicológica (AP) constitui-se como função exclusiva do psicólogo e, por esse motivo, trata-se 

de um importante componente na formação profissional. As estratégias de avaliação psicológica podem ser 

utilizadas em variados contextos para a identificação de diferentes construtos psicológicos. Há um amplo 

conjunto de instrumentos que podem ser utilizados em AP e os cursos de graduação deveriam subsidiar o 

ensino e a aprendizagem da referida área. Nesse sentido, salienta-se a importância do psicólogo se 

instrumentalizar adequadamente, principalmente, no que se refere a recursos psicométricos de validação e 

precisão dos instrumentos (CUNHA, 2000). Desta forma, ressalta-se a importância da ampliação dos 

estudos que analisam o processo de formação acadêmica dos psicólogos que utilizaram estes instrumentos 

como auxílio no processo de AP. 

Metodologia: 

O presente trabalho teve por objetivo analisar o processo de aprendizagem dos conteúdos de avaliação 

psicológica em um grupo de acadêmicos do Curso de psicologia. Para tanto, foi aplicado um questionário, 

especialmente elaborado para essa atividade, composto por 26 questões fechadas que apresentavam a 

dificuldade em diferentes tópicos do conteúdo apresentado, por meio de uma escala do tipo Likert de cinco 

pontos (sendo 1 indicador de muita facilidade e 5 revelava grande dificuldade para o item). A amostra foi 

obtida por meio da participação de 60 universitários do Curso de Psicologia que haviam concluído a 

disciplina de Técnicas de Exame Psicológico (TEP). 

Resultado: 

Foram calculadas as médias das respostas dos alunos em cada item para identificação do grau de facilidade 

ou dificuldade encontrado nas atividades práticas de avaliação psicológica. Em síntese, observou-se o 

seguinte: O componente de maior dificuldade (média em 3,6) relaciona-se à integração dos dados e 

elaboração da análise geral das atividades em AP. A seguir, tem-se que médias elevadas (entre 3,0 e 3,3) 

observadas nas atividades relacionadas aos componentes psicométricos dos testes (análise de discrepância, 

consulta às tabelas e interpretação dos dados quantitativos), configurando-se como a parte do conteúdo 

programático considerado difícil para os acadêmicos. Os procedimentos de aplicação foram considerados os 

mais fáceis pelos alunos (médias entre 1,6 e 2,2) possivelmente pelo fato das estratégias para aplicação 

serem padronizadas e apresentadas no material técnico dos instrumentos aplicados. 

Conclusão: 

Por fim, observa-se que há certa dificuldade, principalmente, em relação à identificação e busca dos dados 

estatísticos dos testes, assim como a comparação dos itens produzidos nas aplicações dos testes com os 

exemplos dos manuais. Portanto, o suporte proporcionado pelo conjunto de atividades práticas 

supervisionadas para com os alunos juntamente com o material disponibilizado no processo de 

aprendizagem em AP, podem ser facilitadores no ensino desse conteúdo. 
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DA GRAVIDEZ AOS DOIS ANOS DE IDADE: DISCUTINDO COM GRADUANDOS DE ENFERMAGEM O 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

ENIC201768456 

 

NICOLE AP. GODOY NICOLETTI, BEATRIZ CARVALHO COSTA, STEPHANIE SANCHES FERREIRA 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A criança passa por várias etapas do desenvolvimento, as quais são essencialmente importantes e se não 

forem concluídas corretamente, podem gerar consequências relacionadas às fases em questão, que serão 

observadas e desenvolvidas durante a fase adulta. Foi ministrado um seminário pelas acadêmicas do terceiro 

período de enfermagem de uma Universidade do interior do Estado de São Paulo, a respeito do 

desenvolvimento da criança até os 2 anos de idade e a importância da comunicação da equipe de 

enfermagem nesta fase da vida. O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência das alunas na 

produção do tema do seminário, na apresentação do conteúdo e como a platéia absorveu os conhecimentos. 

Metodologia: 

A disciplina de Projeto Integrador (PI), do curso de graduação em enfermagem trabalhou o tema 

desenvolvimento humano e a comunicação de enfermagem nas diferentes fases da vida. 

Os alunos do terceiro semestre do curso de enfermagem elaboraram e apresentaram um trabalho em Power 

Point, na disciplina de projeto integrador abordando o tema “gravidez e desenvolvimento da criança de 0 a 2 

anos” para o docente e acadêmicos da classe. Um dos participantes do grupo foi destinado à observação da 

plateia e como se comportavam antes e após a apresentação a cerca do tema. Antes da apresentação, foram 

discutidas as etapas que envolvem o desenvolvimento da criança na fase em questão por meio de 

questionamentos, para verificar o envolvimento dos participantes. O tema foi apresentado e ao final uma 

nova discussão foi proposta aos participantes, para observar se a plateia absorveu o conteúdo. Esta técnica 

permitiu conhecer o quanto a plateia tinha conhecimento sobre o tema antes da apresentação e o quanto se 

envolveu no tema apresentado com aquisição de novos conhecimentos. 

Resultado: 

Durante a observação do comportamento dos alunos e docente antes e depois da apresentação do tema, foi 

verificado que o conteúdo foi absorvido com sucesso. Após serem analisadas as anotações realizadas pelo 

observador contatou-se, que o docente e os discentes absorveram muito bem o conteúdo. Houve um 

aumento de 50,94% de acertos entre os questionamentos, sendo a média de acertos antes da apresentação de 

37,22% e 88,16% após a apresentação. Os participantes conheciam as fases desta etapa como: com quantas 

semanas na gestação o bebê pode ouvir sons de fora da barriga, com quantas semanas de vida o bebê 

consegue distinguir os diferentes sabores, a idade media em que as crianças começam a sentar sem apoio e a 

dar os primeiros passos, e, por fim, o estagio do desenvolvimento psicossexual entre 1 e 3 anos de idade. 

Conclusão: 

A aula ministrada pelas acadêmicas do 3º período do curso de Enfermagem proporcionou conhecimento 

para os alunos sobre o desenvolvimento da criança desde a gestação até os 2 anos de idade. É de suma 

importância este conhecimento para que, no futuro, dentro da profissão, seja possível obter com sucesso 

uma boa abordagem com o público infantil por meio de uma comunicação efetiva e compartilhar as 

informações com os pais. 
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AVALIAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ORIGINAL E DA SITUAÇÃO ATUAL DOS REMANESCENTES DE CERRADO 

NO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – SP 
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HELENICE MARIA SARDINHA LEMOS, ADELAIDE BEATRIZ CAMARGO BARROS EMIDIO, RENAN MONTE MOR 

GUIMARÃES 

Orientador(a): ADEMIR F. MORELLI 

 

Introdução: 

A região de domínio do Bioma Cerrado compreende 22% do território brasileiro. No estado de São Paulo, o 

cerrado apresenta-se na forma de manchas dispersas, especialmente na Depressão Periférica, além de 

algumas pequenas manchas situadas no Vale do Paraíba, encravadas em Mata Atlântica. O Cerrado do Vale 

do Paraíba originalmente ocupava uma área de 138.122,11ha e atualmente restam apenas 1436,47 ha. Estes 

dados o colocam como o bioma mais ameaçado da RMVPLN e por ocorrer originalmente em formas de 

enclaves, representa-se com pouca expressão em área, mas de grande importância em relação à 

biodiversidade que apresenta. Em Tremembé o cerrado cobria 17,23% do território, atualmente representa 

apenas 0,14%  .  Sua localização original nas Colinas tabuliformes e morrotes na calha do vale, área 

preferencial para ocupação e expansão urbana, aliada à ausência de políticas públicas em sua preservação, 

fizeram com que fosse quase que totalmente destruído. 

Metodologia: 

A metodologia compreendeu as seguintes fases: Levantamento Bibliográfico:Foram revisados trabalhos 

referentes às bases conceituais e teóricas, sobre a área de estudo e sobre as técnicas e métodos utilizados no 

projeto. Levantamento do Material Cartográfico e dos Produtos de Sensoriamento Remoto:Foram acessados 

o material cartográfico existente e os dados espaciais de sensoriamento remoto sobre a área de 

estudo.Mapeamento da vegetação original no VP: Utilizando-se o Mapa oficial do IBGE da Vegetação 

Brasileira na escala 1:250.000. Verificação das áreas do município que estão inseridas na região 

fitoecológica do cerrado: Foram  realizadas visitas ao local descrito no mapa do IBGE como área de 

cerrado, para realizar verificação em campo de quais áreas de fato possuem as características do bioma. 

Mapeamento dos remanescentes de cerrado no município: Os mapas com os limites e os usos da terra foram 

sobrepostos às imagens de satélite de alta-resolução para a interpretação e mapeamento das áreas de cerrado 

e para a atualização do uso do solo. Avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado. 

Resultado: 

A formação de maior ocorrência era a  floresta estacional semidecidual (52,34%). Seguida da Floresta 

Ombrófila Densa Montana (21,53%) o cerrado(17,23%) . Comparando os mapas original e atual das áreas 

de cerrado do município, avaliou-se que o município apresenta atualmente apenas 18,5% da cobertura 

vegetal natural original, com o predomínio da FOD (12,28%), seguida da FES (5,85%). As áreas de cerrado 

diminuíram drasticamente com apenas 0,14% da área original. A formação de cerrado apresenta-se em 

apenas uma única área pequena, mas ainda representativo do remanescente natural, reduzindo de 4,37% 

para 0,78%. A avaliação do estado de conservação das áreas de cerrado foi Referente a uma única área de 

cerrado, pertencente ao complexo penitenciário estadual de Tremembé, ela apresenta predominantemente o 

estágio inicial de regeneração, subordinadamente estágio médio em pequenos agrupamentos de árvores de 

espécie do cerrado. 

Conclusão: 

Na realização do levantamento em campo dos remanescentes de cerrado foi constatado que as áreas 

mapeadas pelo IF (IF 2010) foram classificadas em nível estadual, com a escala pequena para o objetivo do 

trabalho, portanto com a reclassificação em nível municipal avaliou-se que as áreas do bioma não condiziam 

com a realidade em campo. A seguir o mapa foi atualizado e reclassificado, as áreas de cerrado diminuíram 

drasticamente com apenas 0,14% da área original e o único enclave de cerrado encontrado está degradado e 

estagio inicial de conservação.Esta constatação é importante para definição das áreas prioritárias para 

preservação e recuperação. 
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GESTÃO FORA DA CAIXA: HORIZONTALIDADE E DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

ENIC201768600 

 

RENAN CHAVES DOS SANTOS, THIAGO DIAS ROSA 

Orientador(a): JULIO MALVA FILHO 

 

Introdução: 

Partindo do anseio em compreender as dificuldades e conflitos de um fluxo de comunicação verticalizado 

em detrimento a uma comunicação horizontalizada e, observando que o funcionário e mercado 

contemporâneo já não são os mesmos de décadas atrás já que suas expectativas e realidades são cada vez 

mais distintas, as organizações vêm sendo forçadas a constantes adaptações, pois alguns métodos se tornam 

antiquados. Entende-se como informação vertical aquela que se embasa no antigo paradigma de uma 

administração com vários níveis hierárquicos e com uma perspectiva autoritária, autocrática, onde a 

participação de funcionários de níveis mais baixos é limitada. Entretanto, a proposta de uma comunicação 

que visa à horizontalidade, também chamada de gestão plana, baseia-se na democratização da informação, 

estabelecendo uma via de informação aberta entre gerência e funcionário, possibilitando uma troca de 

informações que, devido ao atendimento em todas as esferas, tornam-se cruciais para o crescimento da 

empresa. 

Metodologia: 

Este trabalho tem caráter exploratório utilizando estudos de casos reais, análise de empresas com ambas as 

estruturas organizacionais, pesquisas bibliográficas de estudos, comparações e conceitos para melhor 

entendimento gerencial. Foi utilizado também o método comparativo a fim de levantar os pontos positivos e 

negativos, ou seja, as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos apresentados. Outros métodos 

utilizados envolvem pesquisa documental e análise do conteúdo levantado. 

Resultado: 

A partir dos dados e estudos abordados pelo trabalho, é possivel identificar oportunidade de melhorias em 

ambas as estruturas organizacionais. Um dos principais objetivos que o trabalho buscou alcançar foi a 

possibilidade de mesclar conceitos e/ou utilizar da horizontalidade nas empresas, alcançando um resultado 

positivo. Foi possível também observar como a utilização da horizontalidade de informações pode fazer 

com que o trabalho seja mais eficiente e transparente, possibilitando traçar um bom planejamento evitando 

gastos desnecessários com burocracia, por exemplo, e diminuir tempo oscioso, trazendo muitas vantagens e 

economia para as organizações. 

Conclusão: 

Concluiu-se que mesmo as empresas verticais sendo funcionais, é possível melhorar em muitos aspectos, 

reduzir custos, aspectos burocráticos e tempo ao aplicar conceitos de empresas horizontais em suas 

estruturas, e é esse o papel da engenharia de produção: sempre buscar a melhoria contínua. 

 



  

552 

 

INDICE DE LEVANTAMENTO DA EQUAÇÃO DE NIOSHI E LOMBALGIA. UMA REVISÃO DE LITERATURA 

ENIC201768638 

 

DANIELA ROSSA DE LIMA, MARISA DE OLIVEIRA SANTOS 

Orientador(a): GLAUCE GONZAGA SILVA 

 

Introdução: 

O manuseio de cargas tem sido uma das mais frequentes causas de dores lombares nos trabalhadores, desde 

os primórdios da Revolução Industrial até hoje. Era necessária uma ferramenta para estabelecer as 

capacidades máximas de carga que o trabalhador pudesse levantar e transportar, sem que isso pudesse lhe 

ocasionar algum trauma na coluna vertebral. Preocupado com o grande número de trabalhadores afastados, 

em decorrência de lombalgias e suas complicações, o NIOSH (National Institute for Occupational Safety 

and Health) definiu que era necessário fazer um estudo sobre os males da coluna, em específico, a 

lombalgia, que estava associada ao transporte manual de cargas. 

Metodologia: 

Foi realizada uma revisão da literatura sobre lombalgia e a Equação de Levantamento Revisada do NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health) . A busca foi realizada na bases de dados eletrônicas 

Scielo  e PEDRo, e como critério para a pesquisa desenvolvida foram utilizados os  termos lombalgia e 

Equação de Nioshi e Ergonomia. 

Resultado: 

As posturas que exigem torções de tronco, o efeito é o tensionamento dos discos existentes entre as 

vértebras, a carga assimétrica que exigem das articulações e músculos existentes nos dois lados da coluna, e 

ainda as posturas prolongadas e movimentos repetitivos por tempo prolongado, que podem causar lesões 

localizadas, resultando em fadiga muscular (Couto, 1995). 

Conclusão: 

O método utilizado estabeleceu que, para uma situação qualquer de trabalho, no levantamento manual de 

cargas, existe um Levantamento de Peso Recomendado , que uma vez calculado, compara-se com a carga 

real levantada, obtendo-se então o Índice de Levantamento .Assim, estipula-se que se o valor do índice de 

levantamento, for menor que 1.0, a chance de lesão será mínima e o trabalhador estará em situação segura; 

se o valor for de 1.0 a 2.0, aumenta-se o risco; e se a situação de trabalho for maior que 2.0, aumentará o 

risco de lesões na coluna e no sistema músculo-ligamentar. 
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AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO TRANSOVARIANA DE VÍRUS DENGUE 1 EM LARVAS DE AEDES AEGYPTI 

(DIPTERA: CULICIDAE) NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

ENIC201768726 

 

ALEXSANDER DE MORAES, FILIPE CAVALCA CORTELLI, TAÍS BROWNE DE MIRANDA, DAVI ROMEIRO AQUINO, 

JOSÉ ROBERTO CORTELLI, MARIA ISABEL ALVARENGA GUIMARÃES 

Orientador(a): SHEILA CAVALCA CORTELLI 

 

Introdução: 

A dengue é causada pelo vírus dengue (DENV), sendo o sorotipo DENV-1 o causador do maior número de casos 

no Brasil atualmente. O município de Taubaté (SP) tem sido acometido por várias epidemias da doença nos 

últimos anos, ficando entre as maiores cidades com registros de casos de dengue em algumas ocasiões, o que 

pode ser explicado pelo crescente desenvolvimento urbano e suas condições climáticas favoráveis à proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, principal vetor do vírus na região. Entre os fenômenos envolvidos na transmissão do 

DENV, especificamente a transmissão transovariana têm sido apontada em estudos como responsável por manter 

o vírus ambientalmente, uma vez que a fêmea de A. aegypti pode vir a transmitir o vírus verticalmente para sua 

prole. Dessa forma o presente estudo objetivou identificar a transmissão transovariana do DENV-1 em larvas de 

A. aegypti coletadas no município de Taubaté, por meio de RT-nested-qPCR. 

Metodologia: 

Entre os meses de fevereiro e outubro de 2016 foram coletadas larvas de culicídeos em três pontos distintos do 

município de Taubaté em que se verifica alto índice populacional: Campus Bom Conselho e Campus da 

Odontologia da Universidade de Taubaté (UNITAU), além do Colégio Jardim das Nações. Utilizou-se 

armadilhas mosquitéricas para coleta das larvas, que foram levadas para o Centro de Pesquisas em Odontologia 

(CEPEO) da UNITAU, criadas se necessário, e então sacrificadas em álcool 70% quando no terceiro ou quarto 

estádio larval e mantidas à -20ºC. Posteriormente foram transportadas em gelo para o Laboratório de 

Parasitologia da UNITAU e identificadas conforme a Chave de Identificação de Culicídeos de Área Urbana da 

Superintendência de Controle de Endemias, e então as larvas de A. aegypti foram separadas em pools de dez 

espécimes e novamente mantidas em álcool 70% à -20°C até análise molecular. As técnicas moleculares foram 

desenvolvidas no CEPEO da UNITAU. Inicialmente foram extraídos o RNA de cada um dos pools obtidos 

durante o período de coleta utilizando-se o reagente TRIzol® segundo o protocolo do fabricante, que 

posteriormente foram transcritos em cDNA por meio de transcrição reversa (RT) utilizando-se o kit GoScript™ 

conforme o protocolo do fabricante, e então analisados por nested-qPCR utilizando-se o sistema TaqMan® em 

duas condições distintas de amplificação, com primers e sonda fluorogênica previamente descritos. 

Resultado: 

Durante o período de oito meses foram coletadas um total de 910 larvas de A. aegypti: 390 larvas (42,86%) no 

Campus Bom Conselho da UNITAU (março a junho e agosto a outubro de 2016), 450 larvas (49,45%) no 

Campus da Odontologia da UNITAU (abril a outubro de 2016) e 70 larvas (7,69%) no Colégio Jardim das 

Nações (abril a julho de 2016). A coleta resultou em 91 pools larvais, sendo que larvas de outras espécies de 

culicídeos representaram menos de 5% da coleta total. As coletas no período de inverno indicaram a presença do 

vetor mesmo em épocas frias, embora em menor número. Foram obtidas concentrações adequadas de RNA e 

cDNA respectivamente nos processos de extração de RNA e transcrição reversa, ainda assim não houve 

amplificação do material genético do DENV-1 em nenhum dos pools submetidos à analise molecular por RT-

nested-qPCR conduzida sob duas condições distintas de amplificação. 

Conclusão: 

Uma vez que todos os pools larvais foram negativos, não houve a transmissão transovariana do DENV-1 nas 

larvas de A. aegypti coletadas no município de Taubaté, sendo assim o fenômeno de transmissão transovariana 

pode não ser o mecanismo mais importante para a manutenção do DENV-1 na região estudada. 
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FENÔMENO DA INTERNACIONALIZAÇÃO: COMPETITIVIDADE NA CRISE 
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MATHEUS CARVALHO, GUSTAVO DE OLIVEIRA, LUCAS GARCIA BARBALHO, RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA 

JUNIOR, DIEGO CASTILHO 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Com a recessão na economia em que vivemos atualmente, muitas empresas procuram medidas alternativas 

para contornar a crise e permanecer no mercado, uma dessas medidas é a internacionalização, que foi 

agravada a partir da década de 90 e conceitua-se como a implementação da marca para operar em outros 

países e a consolidação por meio do contato com o exterior. Essa pesquisa foi realizada com o objetivo 

principal de apresentar o processo de internacionalização como mais uma opção de crescimento e 

fortalecimento da empresa, bem como da marca, em um período de dificuldade de crescimento no mercado 

doméstico, uma vez que, o país tem passado por crise desde meados de 2014. A estruturação deste artigo 

passa inicialmente por revisão teórica envolvendo o fenômeno da internacionalização, a crise 

econômico/política/financeira e as teorias de internacionalização de empresas. 

Metodologia: 

De forma secundária, serão discutidos os aspectos metodológicos que envolveram as informações 

levantadas mediante a pesquisa bibliográfica trabalhadas para o perfeito entendimento e discussão do 

presente artigo. A escolha do método qualitativo se deu por possibilitar uma melhor obtenção de 

informações que pudessem solucionar o objetivo do estudo. Ficou evidenciado que com o processo de 

industrialização, a organização goza de vantagens relacionadas a clientes, cadeia produtiva, carga tributária 

e de ordem estratégica, das quais evidenciamos um menor custo de produção, maior volume de vendas, 

uniformização de processos, promoção de parcerias, divulgação, diminuição da dependência do mercado 

interno e de sazonalidade. 

Resultado: 

A internacionalização prontamente permite ampliar a reputação e o nome da empresa, e com a mesma 

competindo nos mercados internacionais, consegue-se um maior volume de vendas por estar num mercado 

com clientes em potencial. O processo de internacionalização pode ser desenvolvido de diversas maneiras, 

através da exportação para um determinado cliente ou centro de distribuição internacional, do licenciamento 

(no qual é autorizada ao intermédio no exterior a produção e venda do seu produto), franquia (que é a 

modalidade que mais ganha destaque no nosso país, por apresentar segurança ao empreendedor, 

fortalecimento da marca, concretude de mercado e know-how consolidados pelos franqueadores), criação de 

filial no exterior, financiamento (o banco BNDES, por exemplo, oferece opção de financiamento a pequenos 

exportadores com juros compatíveis aos praticados ao exterior) ou ainda uma Joint Venture, que seriam 

parcerias estratégicas no exterior que assumem custos oriundos as atividades de internacionalização da 

empresa. 

Conclusão: 

É válido ressaltar que vender uma mercadoria internacionalmente traz vantagens, custos de produção, 

insumos e uma possível mão de obra mais baixa comparado ao mercado nacional, junto ao fato de o produto 

ter uma menor tributação quando exportado, e incentivos governamentais para exportação. Constatou-se que 

há um aumento de demanda, que exige uma padronização de qualidade a nível internacional, fornecendo 

uma flexibilidade em relação ao mercado interno e a produtos sazonais, permitindo que a empresa tenha um 

menor custo de produção, proeminente de economias e custos fixos de matérias-primas somados a baixos 

salários, promovendo uma ampla divulgação e novas parcerias. 
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Introdução: 

O Planejamento estratégico considera a análise do ambiente organizacional e possibilita criar consciência 

das oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos para o cumprimento da missão. Assim, é possível 

estabelecer rumos para aproveitar as oportunidades e evitar riscos (FISCHMAN, 2013). Conforme Hitt, 

Irelan e Hoskisson (2011), o planejamento estratégico é um processo cíclico e contínuo. Trata-se de uma 

ferramenta essencial, entretanto, pouco vislumbrada nas pequenas empresas. 

Com 27% de participação no PIB em 2011, as Micro e Pequenas Empresas demonstram grande importância. 

No entanto, a falta do uso de um planejamento estratégico é apontada como causa relevante dos fracassos 

(BEDÊ, 2016). Conforme Santos, Rodrigues e Santos (2015), traduzir os conceitos estratégicos alinhado aos 

fatores empíricos podem trazer ganhos ao empreendedor. Dessa forma, este estudo tem por objetivo 

demonstrar a aplicação do planejamento estratégico em uma pequena empresa de prestação de serviços que 

busca sustentabilidade em sua sucessão para a segunda geração. 

Metodologia: 

Conforme preconiza Gil (2008), o presente trabalho consiste em um estudo de caso, pois dedica-se a 

investigar um contexto das relações sociais em um objeto delimitado. O objeto de estudo consiste na 

empresa SM Serviços e Montagens, uma empresa do ramo de prestação de serviços de caldeiraria, sediada 

na cidade de Jacareí, SP. O estudo possui objetivo exploratório, pois analisa uma situação em busca de 

compreensão de seu contexto. Trata-se de uma pesquisa de caráter documental, em razão de expor os fatos 

registrados nos processos de gestão da empresa à um novo ângulo de visão, respeitando a originalidade dos 

mesmos. Em virtude da análise de fatores subjetivos nos documentos abordados em comparação com o 

referencial teórico, utilizou-se a abordagem qualitativa. 

Resultado: 

Em busca de se manter no mercado, a empresa estudada buscou planejar o futuro tendo em vista sua 

sucessão administrativa. O processo de planejamento estratégico foi embasado nos conceitos de Castelo 

(2009), considerando adaptações específicas, como a adequação de elementos da validação da missão, visão 

e valores de forma que os conceitos teóricos integrasse à pratica da empresa e convergisse com o 

entendimento do empreendedor. 

A empresa determinou a missão, visão e valores os quais refletem seu futuro e o papel na sociedade e isso 

contribuiu na elaboração de metas e no planejamento do processo sucessório a ser concluído em 3 anos. 

Com a elaboração do SWOT, a empresa identificou seus pontos fortes para manutenção e os pontos fracos 

para estabelecer ações de aprimoramento. Por meio da ferramenta SMART, a empresa simplificou e traduziu 

a estratégia em objetivos e metas convergente com suas especificidades. 

Conclusão: 

O desenvolvimento do estudo possibilitou demonstrar que a elaboração de um planejamento estratégico 

melhora o processo de gestão e por consequência dos resultados da empresa, independentemente de seu 

porte. Na SM Serviços e Montagens foi possível constatar o estabelecimento de missão visão e valores e a 

utilização de ferramentas de gestão como SWOT, SMART o que deixou evidente a importância do 

planejamento para o processo de sucessão que a empresa vivencia, além de se apresentar como fator de 

sucesso para empresa. 
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A EXPERIÊNCIA DO CONFLITO CONJUGAL NO DESAJUSTAMENTO PSICOLÓGICO: IMPOSIÇÕES SOCIAIS E 

RELIGIOSAS EVIDENCIADAS NOS FENÔMENOS PSICOLÓGICOS 

ENIC201769281 

 

HERMENEGILDA FRANCO DA SILVEIRA SILVA, JENNIFER SALLES COSTA 

Orientador(a): ROSA MARIA FRUGOLI DA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). 

Os dados obtidos são decorrentes de documento, relatório psicológico, a partir de estágio clínico. 

A questão colocada foi se o psicodiagnóstico realizado na abordagem considerava que os fenômenos 

psicológicos (BOCK, 2001) revelados pela subjetividade do cliente foram produzidos na condição humana 

do contexto da vida cotidiana. 

Metodologia: 

Os procedimentos utilizados na intervenção do caso clínico foram a autenticidade, empatia, escuta ativa e 

aceitação positiva incondicional do estagiário/terapeuta (ROGERS, 1992) e as atividades para se evidenciar 

a subjetividade do cliente foram entrevistas, relato da história de vida, o teste da Técnica Projetiva House-

Tree-Person, HTP, e devolutiva. Foram levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos 

utilizados no atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos 

encontrados, posteriormente, houve análise comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes 

fenômenos se vinculavam ao contexto coletivo. 

Resultado: 

A partir dos registros indicados em relatório sobre as experiências apresentadas pelo cliente, problemas 

conjugais, os valores morais e religiosos se mostraram determinantes nas atitudes e deveres que impediam 

ações emancipadas do atendido em relação aos seus conflitos, consequentemente no desajuste psicológico. 

No relatório foi concluído que havia necessidade de reorganização de conteúdos não simbolizados da 

trajetória de vida do cliente para que estes não o impedissem de ter um posicionamento satisfatório a si 

mesmo, e não, exclusivamente, por meio de valores sociais e religiosos impostos. Esta perspectiva se 

fundamentou na negação à consciência das experiências que não foram simbolizadas e organizadas na 

estrutura da pessoa daquele caso atendido (ROGERS, 1992). 

Conclusão: 

Portanto, os fenômenos psicológicos dos registros revelaram que, embora a subjetividade do cliente tenha 

sido explicitada por meio individual e singular, revelaram conteúdos próprios do contexto histórico da 

sociedade em que o mesmo se encontra. 
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A DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM NO ANO 70 E AS GUERRAS JUDAICO-ROMANAS: IMPACTOS E 

CONSEQUÊNCIAS POLÍTICO-RELIGIOSAS 

ENIC201769391 

 

TULIO DA COSTA MOREIRA 

Orientador(a): SUZANA LOPES SALGADO RIBEIRO 

 

Introdução: 

Todos os anos, judeus e devotos de todo o mundo visitam o Muro das Lamentações em Jerusalém, realizando 

orações e depositando suas preces. O local sagrado se trata do último vestígio do antigo Templo judeu, 

denominado de Segundo Templo, ou Templo de Herodes, destruído no ano 70 d.C pelas tropas do Imperador 

Romano Tito, em meio aos conflitos da Primeira Guerra Judaico-Romana. A destruição do Templo e da cidade 

de Jerusalém, bem como a diáspora Judaica resultante da revolta de Bar-Cochba, também chamada de Segunda 

Guerra Judaico-Romana, possuem impacto duradouro na formação do ocidente, devido a sua influência direta e 

reformativa no Judaísmo, bem como na consolidação do Cristianismo como uma religião universal, 

independente das instituições judaicas. O objetivo do presente trabalho é analisar o contexto histórico em que as 

Guerras Judaico-Romanas ocorreram, assim como os impactos religiosos e políticos desses eventos, que 

perduram até os dias de hoje. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do trabalho proposto, sua realização foi divida em três etapas, envolvendo revisões 

bibliográficas sobre obras que abordassem o contexto histórico estudado, além de análises documentais de 

produções do período. A primeira parte da pesquisa foi divida em estudos sobre o Judaísmo do Segundo Templo, 

o Imperialismo Romano, e as origens do Cristianismo, confluindo para o estudo das duas Guerras-Judaico 

Romanas, buscando compreender os principais grupos, movimentos e ideias existentes no contexto analisado. 

Em um segundo momento, foram selecionados textos do historiador Judeu Flávio Josefo, bem como escritos 

patrísticos, buscando analisar as compreensões dos grupos em que estão inseridos, acompanhados de uma análise 

iconográfica do Arco de Tito, monumento construído pelo Imperador Domiciano em homenagem aos feitos de 

seu irmão Tito, representando as concepções imperiais romanas sobre o conflito. Por fim, foram abordados os 

impactos da destruição do Templo, de Jerusalém e da Diáspora na religião judaica, exemplificados em sua 

transição de uma religião centralizada para uma religião da sinagoga e de rabinos, consolidando a identidade 

cultural judaica que teve início no exílio babilônico, além da consolidação do caráter universal do Cristianismo, 

sua independência do Judaísmo e subsequente influência no Império Romano. 

Resultado: 

Foi possível, por meio da pesquisa apresentada, analisar documentos textuais e iconográficos e, a partir deles, 

refletir sobre as compreensões e entendimentos dos seus autores sobre os eventos abordados, bem como seus 

desdobramentos no processo histórico, exemplificados pela continuidade da religião e cultura judaico-cristã até 

os dias de hoje, e de modo especial sua influência para o desenvolvimento das estruturas políticas, sociais e 

culturais ocidentais. Ao localizarmos um ponto comum e decisivo, de importância única, para as religiões 

judaica e cristã, analisamos as origens do Judaísmo Rabínico, que é o fundamento do Judaísmo contemporâneo, 

a manutenção de identidade cultural judaica, além da ascensão das crenças cristãs no Império Romano e a 

subsequente cristianização deste, que são essenciais para entendermos as principais características e crenças, 

bem como seus impactos históricos. 

Conclusão: 

Em 1947, foi aprovado pela ONU o Plano de partição da Palestina, que dividiu a região em dois Estados, um 

árabe e um judeu, com discordância das lideranças árabes. No ano seguinte, Israel se torna um Estado 

independente. O conflito entre os israelenses e palestinos ainda é alvo de polêmica, discussão e conflitos 

armados. Na localização do antigo Templo judeu, encontra-se a Mesquita de Omar, do século VII. As Guerras 

Judaico-Romanas, que resultaram na destruição do Templo de Jerusalém e na Diáspora, possuem um impacto 

histórico único, com reflexos sociais, políticos e religiosos que perduram até hoje, como visto acima. 
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APLICAÇÃO DA ENGENHARIA NA FERRAMENTA 3P 

ENIC201769402 

 

GILBERTO PINTO MORAES FILHO, ANDERSON ALBERTO ROCHA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Ferramenta na qual faz parte do sistema Lean Manufacturing, que é focada na redução dos sete tipos de 

desperdícios; superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventario, 

movimentos e defeitos. Nesse trabalho, será apresentada a aplicação da engenharia na ferramenta 3P 

(Processo de Preparação da Produção) numa linha de montagem de uma indústria mecânica, enfatizando a 

necessidade de complementação desta técnica na filosofia Lean Manufacturing, com a finalidade de obter 

uma flexibilidade eficiente de uma linha de produção independente da sua demanda.A implementação da 

ferramenta 3p, cuja é uma das ferramentas de fabricação mais avançadas, poderosas e transformadoras que 

podem ser implementadas na indústria. Muito eficazes em situações que seguem a regra de (alto risco) / 

(alta recompensa). O objetivo é tornasse claro o papel da engenharia nesta ferramenta tais com na fabricação 

de dispositivos, na implantação de novos layouts e no processo de fabricação. 

Metodologia: 

O método utilizado para a execução desse trabalho foi de revisão bibliográfica realizada com consultas em 

livros, artigos e revistas tirando as devidas conclusões e entendimentos a respeito do assunto abordado. É 

importante analisar a maneira de como a ferramenta 3P (Processo de Preparação da Produção) aplicada de 

maneira correta seu objetivo é alcançado. Também se analisou de como podemos aplica-la em um ambiente 

fabril de Caldeiraria Leve, sendo utilizada esta ferramenta para implementação de uma nova linha de 

Produção de um componente de uma Locomotiva ferroviária, nesse cenário a ferramenta utilizada visou a 

garantia de qualidade do projeto, produção e de custos para a organização.A ferramenta 3P emprega uma 

filosofia estruturada para a definição das situações e dos problemas a serem melhorados, mede para a 

obtenção de informações e dados, analisa as informações coletadas, incorpora e empreende melhorias nos 

processos e, por fim, pode servir como uma ferramenta que pode fornecer dados para controle dos 

processos, serviços ou produtos existentes, com a meta de alcançar etapas ótimas.O que por sua vez gerará 

um ciclo de melhoria contínua e através da análise cuidadosa dessa filosofia que podemos entender como 

transformar essa ferramenta muito utilizada nas empresas de grande porte e uma ferramenta que atenda às 

necessidades de empresas menores sem perder o seu valor e sua eficiência quando o assunto é melhoria na 

qualidade dos processos e produtos, permitindo comunicação e direção da sua organização para aumentar 

sua eficiência e eficácia pela identificação, compreensão e gestão de processos inter-relacionados de um 

sistema que são projetados para atender a determinados objetivos.Por fim, os resultados e conclusões 

obtidos no final desse trabalho são de pura análise conceitual e podem sofrer divergências e pequenos 

desvios no momento de sua aplicação prática em empresas de grande e médio porte. 

Resultado: 

Com os resultados obtidos foi possível conhecer condições de controle de processo importantes, que 

evitarão a ocorrência de problemas, tais esses que causam desperdício de mão de obra, matéria prima, não 

conformidade do produto e a redução de lucratividade. Outro resultado importante foi a obtenção de 

amostras do produto em condições reais de produção através onde foi utilizado ferramentas da produção 

enxuta e layout. Com o produto, agora, produzido em equipamentos normais de produção, devem ser feitos 

os testes requisitados pelo projeto/cliente/mercado. Todos os dados obtidos durante este processo devem ser 

armazenados como histórico e para futura consulta, quando do acontecimento de novos projetos, evitando o 

desperdício do conhecimento. 
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Conclusão: 

A utilização do método proposto demonstrou ser capaz de mapear o fluxo operacional para eliminação de 

desperdícios durante a introdução do novo produto. A aplicação do método apresentada evidenciou várias 

oportunidades para uma diferente visão do projeto, que o levaria a uma redução ou quase eliminação do 

retrabalho e ações de correção, que aconteceram no projeto original.O método enfatiza os principais 

princípios da visão enxuta e ao abordá-los, no projeto, permite que a Manufatura participe e implante essa 

visão, que, muitas vezes, já faz parte do seu cotidiano e que a compartilhe com as demais áreas da empresa. 
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A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NAS ORGANIZAÇÕES 

ENIC201769574 

 

DAMARIS DOS SANTOS, VICTOR DOS SANTOS SEBASTIANY, RAFAEL FRANCISCO DA CUNHA 

Orientador(a): JULIO CESAR GONCALVES 

 

Introdução: 

No momento atual as organizações primordiais estão aderindo ao Compliance, que significa estarem 

cumprindo completamente as regras, controles internos e externos, assegurando corretamente as políticas e 

diretrizes dos setores.  Por esse motivo, a organização tem consigo melhores desempenhos e boa imagem, 

reduzindo o risco de penalidade e vir à falência. Este estudo tem como objetivo principal influenciar essa 

ferramenta imprescindível e essencial para as organizações serem bem sucedidas. 

Metodologia: 

Teve como metodologia uma revisão bibliográfica descritiva, onde há utilização de coleta de dados e 

informações sobre este assunto. Baseando em estudos já realizados, foi destacada a importância do 

Complience nas organizações, no qual é elaborado com o auxílio de especialistas para criar o código de 

conduta, que tem como objetivo ganhar credibilidade, aumentar a eficiência, e anular a reputação negativa 

da organização. 

Resultado: 

Observou-se que as organizações envolvidas em escândalos muitas das vezes conhecem essa ferramenta, 

mas não se encontram compromissadas a cumprir adequadamente as leis e o código de ética, vindo a burlar 

as condutas e se habituar como se estivesse agindo adequadamente. Todavia os poucos envolvidos nesta 

adversidade conhecem o problema e suas consequências, mas compreendem como inofensivo ou 

despercebido, e frequentemente ocultam essa adversidade quando, gerando grandes transtornos. 

Conclusão: 

Conclui-se que a Compliance é necessária nas organizações para combater a corrupção, fraude, declarações 

falsas, obstrução da justiça, sonegação de impostos, entre outros. No entanto, essa ferramenta é um dos 

melhores pilares em uma boa gestão, evitando qualquer inconformidade ou exposição negativa da 

organização. Para isso, diretores e conselheiros administradores precisam de líderes de Complience 

completamente de confiabilidade da organização, detectando todas as divergências de condutas e vir a 

resolvê-las. Por decorrência desse trabalho, os benefícios são evitar multas e garantir a conformidade com as 

leis do país, gerando harmonia e coerência entre a organização, clientes, sócios, colaboradores e parceiros. 
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A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

ENIC201769642 

 

ANDRESSA LUCCI FRANCO DA MATTA, ISADORA HOFF MOUAWAD 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) integra a Política Nacional de 

Saúde, reconhecendo as especificidades étnicas, culturais e direitos territoriais destes povos. Atualmente, a 

situação da saúde dos povos indígenas é resultado de uma difícil e complexa trajetória histórica associada à 

expansão de fronteiras demográficas, degradação ambiental e, em muitos casos, omissão por parte do 

Estado. Observa-se atrasos em relação aos direitos sociais desse povo, particularmente nas áreas da 

educação, saúde, habitação e saneamento, demonstrando necessidade de criação e fortalecimento de 

programas sociais específicos à essa população. Um dos grandes desafios dos profissionais de saúde é o de 

prestarem assistência aos povos indígenas transitando na diversidade cultural dos mesmos, convivendo 

diariamente com o desafio da comunicação intercultural e histórica. Este estudo objetiva descrever a 

importância da PNASPI dos povos indígenas, além dos desafios encontrados pelos profissionais da saúde na 

efetivação de tais ações. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório realizado a partir de pesquisas de artigos científicos nacionais 

extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2010 e 2017, em 

português, que estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: “Saúde da população indígena e Políticas públicas de saúde”. A investigação foi realizada no 

mês de agosto de 2017. Buscou-se por manuscritos que abordassem as Políticas e Programas de saúde 

voltados à essa população, assim como os benefícios gerados aos usuários e as dificuldades encontradas 

pelos profissionais da saúde envolvidos. No total foram encontrados 28 artigos, sendo utilizados nove que 

atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. O interesse pelo tema surgiu a partir das discussões 

realizadas durante a disciplina de Saúde Coletiva do curso de medicina da Universidade de Taubaté 

(UNITAU) ao abordar as Políticas Públicas de Saúde para populações consideradas vulneráveis, dentre elas 

a indígena. 

Resultado: 

O Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi instituído em 1999, por meio da Lei nº 9.836/99, 

conhecida como Lei Arouca. Foram criados Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), promovendo a 

assistência médica e odontológica à essa população, além do programa de formação de Agentes Indígenas 

de Saúde, por meio da capacitação de agentes nativos para atuarem em suas próprias comunidades. Também 

foram criados as Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI), espalhadas por 35 distritos brasileiros, 

recebendo indígenas de diversas etnias provenientes dos DSEI, para serviços de saúde mais especializados e 

complexos, funcionando 24 horas por dia. Contudo, ainda se observa certo desconforto dos indígenas 

devido à burocracia local e o atendimento impessoal. Entre as dificuldades no atendimento estão a falta de 

treinamento introdutório aos profissionais; dificuldade de comunicação; barreiras geográficas; aceitação do 

profissional por parte do indígena e falta de recursos estruturais e materiais. 

Conclusão: 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, aprovou a mudança no 

paradigma da relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas, substituindo a perspectiva da 

integração compulsória pelo respeito à especificidade cultural e social de cada povo. Entretanto, há 

necessidade de capacitação prévia dos profissionais da saúde ao início do trabalho com o indígena e 

qualificação constante, englobando aspectos culturais, para que a equipe de saúde possa atuar com 

efetividade. Mas, independente das dificuldades encontradas comprovou-se um avanço nos programas de 

promoção a saúde dos povos indígenas, aumentando a visibilidade dos mesmos. 
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ESTUDO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA 

ENIC201769752 

 

NATALIA DE AQUINO FARIA, LILIAN BUENO PEREIRA LIMA 

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI 

 

Introdução: 

A relação comercial entre países é imprescindível para o desenvolvimento econômico dos mesmos e para 

suprir as necessidades da sua população, já que nenhum deles pode ser considerado autossuficiente em 

todos os setores. Consequentemente, há a necessidade do investimento de empresas que supriram o 

mercado, mas estas, principalmente as que estão iniciando seus processos de exportação e importação, 

precisam da segurança de que a sua ampliação de mercado terá sucesso, e a Argentina demonstra ser um 

importante mercado para iniciar este processo, para isso, é necessario saber o que torna este país um início 

ideal. O trabalho tem sua relevancia ao apresentar os fatores que tornam a parceria Brasil e Argentina de 

suma importância para a economia brasileira, especialmente, desde a criação do MERCOSUL. Assim 

objetivando salientar as vantagens da relação comercial Brasil e Argentina, ao estudar os processos passados 

e os acordos formalizados entre ambos. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa utilizada será a de bibliografia descritiva, utilizando de livros sobre o assunto, 

documentos de instituições públicas, comerciais e acadêmicas e periódicos recentes. 

Em primeiro instante será utilizada a bibliografia com base em livros sobre o assunto do tema buscou-se 

artigos e sites governamentais e privados que poderiam auxiliar na delimitação da pesquisa. 

Resultado: 

As relações Brasil e Argentina são estratégicas para o fortalecimento econômico e político de ambos, tendo 

em vista que a dinâmica comercial deles é notada por produtos de alto valor agregado. Além de que ambos 

são caracterizados como os maiores membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Havendo 

também acordos realizados para facilitar esta parceria, como por exemplo o acordo assinado em 2016, que 

aprova o Certificado de Origem Digital. 

Conclusão: 

Com a exibição da formação e do que constitui essa parceria espera-se concluir quais são as suas vantagens 

e como esta afeta diretamente a ambos os membros. 
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CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO: A IMPORTÂNCIA DA VISITA TÉCNICA NO ESTÁGIO PARA 

GRADUANDOS DE ENFERMAGEM 

ENIC201769859 

 

PRISCILLA MARA ALVES ROSA, ROSANGELA MARA CAMPOS DE SOUZA, LUANA DA GLORIA ALVES, DAYANE 

SILVA MACÊDO, ANA LUCIA DE FARIA, TERESA CÉLIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Introdução: 

A Central de Material Esterilizado (CME) é uma área de apoio técnico dentro de uma unidade de saúde, 

destinada ao recebimento do material considerado sujo e contaminado, onde é realizada a limpeza, o 

preparo, acondicionamento, esterilização, armazenagem e distribuição deste material. A visita técnica 

realizada por acadêmicos da graduação em Enfermagem em hospitais voltados ao atendimento de média e 

alta complexidade consolida a teoria e aponta para novos conhecimentos aplicados a prática. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência da importância da visita técnica realizada por graduandos de 

enfermagem a uma CME. Durante o período de estágio supervisionado na disciplina de Enfermagem 

Cirúrgica, foi proposta a visita a CME de um hospital geral com a finalidade de consolidar a teoria 

ministrada em sala de aula quanto as particularidades da planta física da CME e as atividades nela 

desenvolvidas. Foram utilizados artigos, periódicos e sites especializados e a visita técnica ao local. 

Resultado: 

Na visita realizada na CME de um Hospital Geral do Vale do Paraíba, observou-se que se trata de uma CME 

centralizada, onde acontece desde o processo de limpeza e desinfecção até a distribuição dos materiais, o 

que garante maior segurança e qualidade ao processo de esterilização. O layout da área propicia o fluxo 

contínuo e unidirecional evitando o cruzamento de artigos sujos com os limpos e esterilizados, como 

também o cruzamento de pessoas da área limpa com a suja. Na área de esterilização possui autoclaves de 

barreira impedindo o cruzamento do material limpo com o esterilizado. O controle do processo de 

esterilização é realizado por meio de testes como: Bowie-Dick, fitas integradoras e indicadores biológicos. 

A enfermagem é a responsável pela gestão e atividades da CME. É promovida a interação entre os membros 

da equipe, por meio de horários diferenciados de trabalho propiciando o controle das atividades. 

Conclusão: 

O trabalho realizado na CME é um cuidado indireto ao paciente, e quando não realizado corretamente 

poderá ocorrer morbidades levando o paciente a risco de morte. Por isso é importante o conhecimento 

teórico-prático deste processo por parte de graduandos de enfermagem futuros enfermeiros, a fim de 

garantir qualidade e segurança ao paciente com menor risco possível. De acordo com a visita realizada 

constatou-se que o processo é qualificado e que os profissionais que lá atuam estão sempre buscando 

aprimoramento e o modo como desenvolvem o  trabalho permite alcançar a eficiência desejada. 
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A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA ENGENHARIA. 

ENIC201769883 

 

PEDRO BERNARDES RESCK, IVAIR ALVES DOS SANTOS 

Orientador(a): FÁBIO HENRIQUE FONSECA SANTEJANI 

 

Introdução: 

Devido a grande globalização existente, todas as empresas, independente de qual setor que elas atuam, ou 

do porte atribuído a elas (pequena, média ou grande) sofreram alterações na forma em que são 

administradas. A busca por ferramentas de gestão,na implementação de modernos processos administrativos 

e na adoção de tecnologias de informações, desenvolvendo competências gerenciais do seu quadro 

funcional, buscando uma ampla estrutura com diversificação para enfrentar os novos desafios do mercado 

atual aliados às constantes oscilações do mercado, se tornaram vitais para as corporações. 

Ações e respostas de concorrentes podem afetar seriamente o resultado desejado do negócio, portanto o 

investimento nessas ferramentas serve para elevar a produtividade e contribui com a competitividade entre 

empresas. Entende-se que os métodos de gestão envolvem o desenvolvimento, operacionalização e 

implementação de planos, ações, táticas, padrões, posicionamento e perspectivas. Essas ações norteiam 

empresários no planejamento, criação, programação, implantação, organização, comando, coordenação e 

controle da empresa. 

Metodologia: 

O método utilizado para a execução desse trabalho foi de revisão bibliográfica realizada com consultas em 

livros, artigos e revistas, chegando às devidas conclusões e entendimentos a respeito do assunto abordado. É 

eminente a importância de se analisar a forma e quando as ferramentas descritas serão utilizadas dentro de 

um processo administrativo de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, pois isso terá uma 

clara interferência no resultado a ser conquistado. Negligenciar a importância de tais ferramentas, seria o 

mesmo que descartar o estudo para a qualificação profissional de qualquer pessoa. Tratar como um 

investimento o aprendizado dessas técnicas é algo que parece ser imprescindível dentro de um mercado tão 

competitivo como o que se tem nos dias atuais. 

As ferramentas apresentadas tornam-se filosofias estruturadas para o andamento do processo de produção 

fabril, definindo situações e problemas a serem melhorados, obtendo informações e dados que serão 

analisados e através dos estudos feitos junto as ferramentas, soluções serão apresentadas para que ocorra as 

mudanças necessárias, sejam elas no processo de fabricação em si, na qualificação e atualização da mão-de-

obra ou até mesmo dando um direcionamento não pensado antes para o setor administrativo. Essas 

alterações e os novos dados gerados a partir delas, deverão ser arquivados, juntamente com os anteriores aos 

processos de melhorias, para que se crie um banco de dados importante para continuidade do 

aperfeiçoamento dos processos. 

Resultado: 

Analisando o mercado atual as empresas que negligenciaram o uso dessas ferramentas administrativas 

nortearam um caminho com dificuldades em desenvolver novas estratégias e métodos para resolver 

problemas atuais e prevenir-se a problemas futuros, perdendo qualidade de recursos humanos, o que leva a 

um baixo aproveitamento da produção e perda da qualidade final dos seus produtos. Tais fatores são uns dos 

influenciadores na insatisfação do cliente, trazendo um grande prejuízo as empresas. 

Por tanto se observa um grande esforço para melhoria dos seus processos administrativos, que refletem 

diretamente na produção, fazendo isso através da implementação de ferramentas de gestão voltadas a 

qualidade total da fábrica, abrangendo todos os setores. Esta mentalidade administrativa, cujo planejamento 

é algo fundamental, torna-se um grande diferencial dentro do mercado tão competitivo o qual nos 

encontramos hoje. 
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Conclusão: 

Atualmente ter uma visão moderna sobre a gestão das empresas é algo crucial na sobrevivência da mesma, 

mudar a perspectiva sobre a gestão moderna das corporações, otimiza a produção, reduz custos gerando um 

aumento significativo na lucratividade. 

Dar a respectiva ênfase para gestão é algo que tem sido realçado dentro das corporações, pois o destaque das 

ferramentas utilizadas nesses processos, as tornam filosofias, cujo seguimento passa ser essencial a 

sobrevivência das empresas. 
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INFLUÊNCIA DA CULTURA NA NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL  COM ENFOQUE NAS DIFERENÇAS  ENTRE 

BRASIL E A ÍNDIA 

ENIC201770163 

 

LARISSA MARIANA DE SOUZA COUTO 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

O aspecto cultural é um grande fator para o sucesso de uma negociação. Negociar com fornecedores e 

representantes de outra nacionalidade exige cuidados com as diferenças culturais, pois um comportamento 

aceitável em um país pode ser considerado uma ofensa em outro. O presente trabalho justifica-se pelo fato 

de o comércio exterior envolver pessoas, e assim conceitos, valores, crenças e interesses distintos, podendo 

ser um instrumento importante por diminuir as barreiras entre as partes, que inclui a inter-relação entre os 

países, e consequentemente suas culturas. A doutrina sobre negociação é vasta, porém a influência das 

diferenças culturais no processo de negociação internacional, ainda é pouco estudado, mas um novo 

conceito denominado “inteligência cultura” vem contribuir para a compreensão do assunto abordado. 

Metodologia: 

O objetivo do presente trabalho é compreender as diferenças culturais entre Índia e Brasil, realizando uma 

análise comparativa, de modo a identificar a melhor estratégia para conduzir as negociações internacionais, 

destacando a importância do aspecto cultural na tomada de decisão entre as partes envolvidas. Utiliza-se a 

pesquisa bibliográfica, realizada em livros, artigos publicados, monografias e teses, para primeiramente 

apresentar a existência de diferenças culturais expressivas entre o Brasil e a Índia, abordando, também seus 

aspectos socioeconômicos e comerciais. Em seguida, identificar-se pontos que podem interligar as nações, 

de modo a trazer crescimento econômico para ambas. 

Resultado: 

O trabalho permitiu verificar que os valores das pessoas influenciam suas atitudes no momento da 

negociação internacional. Saber interagir com uma cultura diferente, como a da Índia, é um diferencial 

competitivo no mercado, pois facilita o sucesso na negociação. Da necessidade de comercialização e como 

resultado abrangente da inter-relação entre as nações, são criados tratados como o APC – Acordo de 

Comércio Preferencial Mercosul-Índia. 

Conclusão: 

Conclui-se que apesar de Brasil e Índia apresentarem culturas completamente distintas, é possível realizar 

comércio entre os dois países, principalmente manter as relações internacionais. Respeitar uma cultura 

diferente não é submissão, mas inter-relação. Para se negociar com a Índia, estratégias como valorizar a 

família, cumprimentar sem tocar o companheiro, respeitar a idade, ser pontual e priorizar principalmente a 

conversa cotidiana antes de tratar de assuntos comerciais e assim atingir o sucesso na negociação 

internacional. 
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O USO DO GEOGEBRA PARA ENSINAR EQUAÇÕES E FUNÇÕES DE 1º E 2º GRAU PARA ALUNOS DO 9º ANO 

ENIC201770372 

 

MATHEUS MARCOS CARVALHO 

Orientador(a): ÉRICA JOSIANE COELHO GOUVÊA 

 

Introdução: 

Atualmente o desafio do professor está em manter a atenção dos alunos dentro da sala de aula. Diante desta 

realidade, o professor pode se apoiar no uso de softwares gratuitos e que são de fácil manuseio para preparar 

uma aula diferente e que explore as mesmas etapas de uma aula tradicional. 

Com isso, este trabalho tem por objetivo comparar se os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental aprendem 

melhor numa aula tradicional ou em uma aula que utilize o software Geogebra. 

O trabalho foi realizado em duas etapas, inicialmente os alunos foram submetidos a uma aula tradicional e 

após a aula foi realizada uma avaliação. Em seguida foi apresentado o software Geogebra afim de retomar 

os conteúdos vistos na aula tradicional, aprofundando um pouco mais o conteúdo trabalhado e da mesma 

forma, ao fim desta etapa, foi realizada uma avaliação. 

Metodologia: 

Este trabalho foi aplicado com três turmas de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal da 

cidade de São José dos Campos, a fim de verificar com qual metodologia os alunos conseguiriam aprender 

melhor o conteúdo aplicado. Para isso foi desenvolvido uma aula tradicional seguindo o livro didático 

adotado pela escola e foi feita uma avaliação para saber como havia sido a compreensão dos alunos. 

Após esta etapa foi realizado com eles uma aula diferenciada utilizando-se o software Geogebra que foi 

disponibilizado por meio de tablets fornecidos pela escola. Para a utilização do software foi desenvolvida 

uma aula com um passo a passo a ser seguido, e também onde os alunos respondiam a alguns 

questionamentos propostos no meio do processo, para que pudessem expressar através de suas palavras o 

que estava acontecendo com as funções dadas. Ao fim desta etapa também foi realizada uma avaliação para 

verificar-se a compreensão dos alunos. 

Resultado: 

Observa-se que a utilização do Software Geogebra foi muito importante, para que se pudesse haver uma 

melhora no desempenho dos alunos, conforme observa-se no gráfico. 

Conclusão: 

Ao final deste trabalho se observou que a implantação de aplicativos nas escolas proporcionou uma 

motivação inicial por parte dos alunos, sendo esta imprescindível para a continuidade do trabalho. 

Constatou-se que a utilização do aplicativo Geogebra como ferramenta didática, possibilitou visível 

evolução no desempenho dos estudantes, sendo esta melhoria percebida nos resultados da avaliação como 

mostra o gráfico acima. 
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ESTADO NUTRICIONAL E CONHECIMENTO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE UM PROGRAMA 

SOCIOEDUCATIVO, MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SP 

ENIC201770380 

 

JULIANA MOTA DE SOUZA, ALINE LIZ DE FARIA, MARIA CLAUDIA DINIZ FIGUEIREDO, ALEXANDRA MAGNA 

RODRIGUES 

Orientador(a): JAQUELINE GIRNOS SONATI 

 

Introdução: 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é o período compreendido entre os 10 e 

os 19 anos de idade. Essa fase apresenta diversas mudanças, tanto biológicas, quanto psicológicas e de 

personalidade. Identificar o estado nutricional de uma população, principalmente na fase da adolescência, 

ajuda a identificar a condição de vida da mesma, detectando uma perspectiva de vida e saúde na vida futura. 

Metodologia: 

A presente pesquisa fez parte de um Projeto de Qualidade de Vida desenvolvido pelo Centro de Educação 

Alimentar e Terapia Nutricional (CEATENUT) da Universidade de Taubaté (UNITAU), no ano de 2016 

entre os meses de agosto e novembro, no horário de aula dos adolescentes. Foram coletados dados 

referentes à estatura e massa corporal de 49 alunos, sendo 24 meninas e 25 meninos, inseridos no programa 

de aprimoramento da Guarda Mirim de Taubaté - SP. Para a mensuração da estatura foi utilizado o 

estadiometro portátil da marca Sanny. A massa corporal foi verificada através de balança digital portátil 

Healthmeter e a idade através de entrevista. A partir desses dados foi calculado o IMC e classificado o 

estado nutricional de acordo as curvas de percentis preconizadas pela OMS. O conhecimento nutricional foi 

verificado por meio da Escala de Conhecimento Nutricional, desenvolvida pelo National Health Interview 

Survey Cancer Epidemiology e validada para o Brasil. Os dados foram tratados estatisticamente de modo 

quantitativo calculando-se a média e desvio padrão entre os sexos, além da análise descritiva por 

distribuição e teste de Qui-quadrado, assumindo p<0,05 como estatisticamente significante. Todos os 

adolescentes foram informados e assentiram com a pesquisa através do Termo de assentimento e/ou 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultado: 

Os adolescentes foram divididos por sexo. Foram observados valores médios de para a idade de 15 anos em 

ambos os sexos e valores médios para massa corporal, estatura e IMC entre as meninas de 58,20kg, 1,63m e 

21,91 kg/m² e 57,46kg, 1,70m, 19,80 kg/m² para os meninos respectivamente. O estado nutricional indicou 

eutrofia para ambos os sexos. O conhecimento nutricional foi baixo tanto para as meninas (68%) quanto 

para os meninos (66,5%), não foi identificado nenhum adolescente com nível alto de conhecimento 

nutricional. 

Conclusão: 

Com base nos dados foi possível concluir que a maioria da amostra foi classificada como eutrófica e com 

baixo conhecimento nutricional. 
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ANÁLISE DAS CARGAS NA ASA DE UMA AERONAVE RÁDIO CONTROLADA POR ELEMENTOS FINITOS 

ENIC201770454 

 

LUCAS CAMILO MIATELO RAMALHO 

Orientador(a): PEDRO MARCELO ALVES FERREIRA PINTO 

 

Introdução: 

Foi realizado um estudo das cargas estáticas (cargas atuantes em uma aeronave considerando condição de 

equilíbrio estático) através do método de elementos finitos do software Ansys; Com o objetivo de se estimar 

as cargas mais críticas e suas tensões a fim de saber seus limites estruturais e construir uma asa que não 

esteja superdimensionada para a competição Aerodesign obtendo assim, o melhor desempenho. Além disso, 

outro fator para se obter as restrições estruturais da aeronave é através do diagrama de manobra e rajada; 

Este diagrama representa uma maneira gráfica para se verificar as limitações estruturais da aeronave em 

função da velocidade de voo e do fator de carga na qual a aeronave está submetida. 

Metodologia: 

A pesquisa deste projeto trata-se da análise dos parâmetros de operação de um conjunto de forças aplicadas 

sobre a aeronave. Primeiramente, para o cálculo de cargas na asa, foi dividida a semi-asa em várias secções, 

determinadas pela quantidade de nervuras. Logo em seguida, foi utilizado o valor do CL, da corda e 

multiplicado pela velocidade, para estimar a força em cada nervura. Feito isso, foi construído o modelo 

(figura 1) em elemento de barra engastada da longarina principal e da secundaria para avaliar os esforços e 

as suas tensões mais críticas através do método dos elementos finitos do programa Ansys 14.0, para que 

finalmente fosse possível construir a asa da aeronave radio controlada sem superdimensionamentos; 

Partindo deste princípio e aplicando as metodologias descritas por Da Rosa (2006) e Oliveira (2002), foi 

realizado o cálculo das velocidades de manobra, cruzeiro, mergulho, estol, rajada para os limites superiores 

e inferiores e foram coletados os dados da potência de motor advindos de desempenho, para a construção do 

Diagrama de Manobra e Rajada (figura 2). 

Resultado: 

Obteve-se como resultado a figura 1 apresentando a análise dos pontos de maior concentração de tensão da 

aeronave, a fim de verificar seus pontos críticos de esforços. Obteve-se também o diagrama de manobra e 

rajada, apresentada na figura 2, da aeronave rádio controlada em estudo.  Pode se observar no diagrama o 

envelope de voo, ou seja, a região que a aeronave é capaz de operar. 

Conclusão: 

Concluímos com isso, através do diagrama de manobra e rajada, que os limites de carga que a aeronave 

suporta estão conforme o previsto. Após a simulação observou-se que a tensão máxima na estrutura é 

133,565 N/mm2 e as deformações resultantes das forças aplicadas. Com essa análise observou-se as áreas 

mais suscetíveis a deformações, com isso fez-se a elaboração de outros materiais a fim de aumentar a 

resistência dessas áreas, como foi o caso do uso do sanduíche com fibra de carbono que apresenta uma boa 

resistência e leveza. 
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WE STUDY : SISTEMA DE AUXILIO DE ESTUDOS 

ENIC201770478 

 

THIAGO VINICIUS DE SOUZA LUZ 

Orientador(a): DANIEL MERLI LAMOSA 

 

Introdução: 

Atualmente, no meio acadêmico, quando existe a necessidade do envio de arquivos por professores aos 

alunos, sejam esses para estudo ou realização de atividades, são utilizadas ferramentas variadas como e-

mails, aplicações de armazenamento em nuvem e/ou arquivos via pendrive, entre outros. Quando os 

estudantes necessitam de algum arquivo especifico, para realização dos exercícios ou para estudo, esse 

processo pode ser confuso, pois existe a necessidade de buscar em localizações variadas. Além disso, 

existem situações de estudo que podem necessitar de auxilio a professores ou outros alunos, mas nem 

sempre esses estão disponíveis. A proposta desse trabalho é desenvolver uma ferramenta capaz de melhorar 

o contato entre professores e alunos, compartilhamento de material didático entre os usuários do sistema e 

uma forma de gerar conteúdo de interesse aos assuntos de forma colaborativa. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa de softwares para smartphones e em diversas páginas com fins acadêmicos para 

avaliar a possibilidade de integrar as diversas formas e métodos de aprendizagem em um único sistema. A 

partir da análise feita, foi possível determinar que um sistema mais completo é baseado em disponibilização 

de conteúdo didático de forma simples, acesso fácil a arquivos disponibilizados para exercícios e tarefas, 

fórum de discussão de conteúdo e um sistema de alerta para ajudar usuários.  Um protótipo está em fase de 

desenvolvimento com as características anteriormente listadas. Os primeiros testes mostram que o sistema 

somente funcionará por completo se existir suporte para iniciar os conteúdos a serem disponibilizados. 

Resultado: 

Uma parte pequena e funcional do sistema, em caráter experimental, já está sendo testado por alguns alunos 

do departamento de informática da UNITAU. Conteúdos sobre os assuntos mais simples na área de 

computação estão em desenvolvimento e arquivos de exercícios serão incorporados em breve. Os testes 

estão sendo realizados e espera-se que as funcionalidades apresentadas tenham uma boa aceitação entre os 

alunos. A medida que novas funcionalidades sejam incorporadas, mais testes serão realizados. 

Conclusão: 

Ao término da implementação e testes, espera-se que o sistema tenha funcionalidades  que sejam atrativas 

para os usuários. As ferramentas disponibilizadas através do aplicativo podem ser um diferencial no estudo 

de forma geral. 

 



  

571 

 

TEORIA DO PROSPECTO DAS FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

ENIC201770535 

 

ANDERSON ANTONIO CORREA DA SILVA 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Introdução: 

Dado à importância no desenvolvimento de mercados de capitais no crescimento de uma economia, é de 

fundamental relevância um estudo sobre o perfil dos investidores, para compreender o comportamento dos 

mercados e dos agentes que o envolvem (MELO, 2008). O comportamento dos indivíduos muitas vezes 

contraria os conteúdos das quais o modelo básico da escolha do consumidor e das Finanças Modernas são 

firmados. O objetivo em mostrar as escolhas feitas pelos consumidores e investidores podem melhor ser 

compreendido com as premissas de incorporação mais realistas quanto ao comportamento humano da 

análise microeconômica. Na Teoria das Finanças Comportamentais destacou se uma nova área de estudos, 

associado às descobertas da psicologia, que contrapõe a racionalidade ilimitada dos tomadores de decisões 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2009). 

Metodologia: 

Na análise obtida dos dados na pesquisa em questão, foi utilizada uma abordagem quantitativa. No caráter 

quantitativo se apresenta pela mensuração de fenômenos ou variáveis em termos numéricos. Dessa maneira, 

os números possibilita a construção de descrições podendo ser organizadas em variáveis, podendo ser 

encaixadas em modelos usados para se testar relações possíveis entre elas, e explicar certos fenômenos 

(BERNI, 2002). Para Oliveira (1997, p. 115), “na abordagem quantitativa implicou em quantificar as 

opiniões e dados, com informações através de coletas e utilização de recursos e também de técnicas 

estatísticas”. 

Um experimento mencionado é o efeito de ancoragem, que ocorre quando as pessoas consideram um valor 

particular para uma quantidade desconhecida, para estimar uma quantidade. Acontece um dos resultados 

mais confiáveis da psicologia experimental: a estimativa do número fica perto, na qual as pessoas 

consideram por isso a imagem de uma âncora. Se considerar quanto deveria pagar por uma casa, será 

influenciado pelo preço perguntado. A casa parecerá mais valiosa se o preço apresentado pelo corretor for 

elevado, mesmo se você esteja a resistir à influência desse número, e assim por diante. A lista dos efeitos de 

ancoragem é infinita (KAHNEMAN, 2012). 

A pesquisa contém informações de dois tipos: a notícia e a fonte da notícia. É natural que você se concentre 

mais na notícia do que na confiabilidade dos resultados. A confiabilidade é obviamente baixa, e a mensagem 

será desacreditada. Você decidirá acreditar na mensagem em casos óbvios assim. 

O Sistema 1 não é permitido duvidar. A ambiguidade é suprimida e espontaneamente são construídas 

histórias tão coerentes quanto possível. Já o sistema 2 é capaz de duvidar, pois mantem possibilidades 

incompatíveis ao mesmo tempo. Sustentar uma dúvida é mais árduo do que passar suavemente para uma 

certeza. (KAHNEMAN 2012) 

Resultado: 

Os resultados e os diversos experimentos, e as frequentes decisões dependem da forma de como a situação 

está estruturada e é percebida. Tversky e Kahneman (1981) definiram um problema decisório um conjunto 

com três elementos: 1. Opções de escolha; 2. Resultados possíveis ou consequência destas escolhas e 3. 

Probabilidades associadas ou contingências de cada opção. Também usaram o termo “estruturação da 

decisão” (decision framing) conceito de decisão dos atos do tomador, resultados e contingências associadas 

a alguma escolha particular. Quando o tomador de decisão adota uma estrutura, esta é controlada em parte 

pela formulação do problema, e em parte por normas, hábitos e características pessoais do tomador de 

decisão. 
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Conclusão: 

A pesquisa em questão está em fase de conclusão. Com as informações apresentadas, nos leva a refletir 

sobre a importância do desenvolvimento dos mercados de capitais no crescimento de uma determinada 

economia, traçando o perfil dos investidores, e compreender seu comportamento no mercado e agentes 

envolvidos. No efeito de ancoragem observa-se um comportamento que as pessoas se influenciam por 

números obviamente não informativos. O Sistema 1 não é permitido duvidar, é algo concreto, como se o 

indivíduo estivesse no piloto automático. No Sistema 2 é permitido duvidar, é um raciocínio lento, 

trabalhoso, lógico e explicito, que leva a pistas diferentes. 
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INOVAÇÃO EMPREENDEDORA TECNOLÓGICA COM A ADOÇÃO E APLICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

EMPRESARIAIS SUSTENTÁVEIS EM SEUS NEGÓCIOS. 

ENIC201770586 

 

MATHEUS GOMES FERREIRA DE MORAES 

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI 

 

Introdução: 

Os apps feitos pela “Entertainment App Store” seguem as últimas definições de padrão de mobile, focando 

na melhor experiência do usuário de modo a garantir um alto engajamento dos seus clientes. O processo de 

produção da plataforma AIORIA para desenvolvimento do aplicativo inclui análise de viabilidade de 

mercado, concepções e noções de UI (USER INTERFACE) e UX (USER EXPERIENCE), criação gráfica e 

plano de marketing. Os apps são concebidos e executados integralmente dentro da empresa, otimizando a 

comunicação com o cliente, o tempo de projeto e os resultados. Fazemos as alterações necessárias e 

disponibilizamos o aplicativo para o uso do cliente, incluindo a inserção no Google Play e na App Store, se 

necessário. Uma reunião entre o cliente e nós é agendada para sabermos tudo o que a empresa deseja no 

aplicativo. Então enviamos um orçamento de acordo com as horas que serão necessárias para a criação o 

desenvolvimento. 

Metodologia: 

A pronta resposta às mudanças de acordo com o planejamento, a permissão e o incentivo às interações entre 

os indivíduos e ferramentas durante o processo, a compreensiva documentação de apoio e espera a contínua 

e necessária comunicação entre clientes e desenvolvedores são características  obtidas através da 

experiência do usuário UX como as percepções e respostas de um usuário resultantes do uso ou do uso 

antecipado de um produto a fim de inserir um analista de UX para trabalhar junto ao cliente na etapa de 

contextualização e aprimoramento do aplicativo. É utilizado também o método de identificação contínua do 

conhecimento sobre o contexto de uso do sistema, plataformas e as exigências em termos de usabilidade da 

interface na qual o aplicativo está sendo desenvolvido. A metodologia consiste em quatro planos 

consecutivos: estratégia, escopo, estrutura e superfície que resultam no planejamento e execução de 

produtos com foco nos problemas dos usuários durante a interação e na forma de solução encontrada por 

eles. A metodologia utilizada pela “Entertainment App Store” não se concentra na forma final do produto, 

ela considera o quanto o produto se encaixa na estratégia definida previamente e no quanto os objetivos do 

usuário são alcançados, ainda que o usuário não faça parte do processo de desenvolvimento. 

Resultado: 

Como o empreendimento realizado por parte dos microempreendedores será baixo devido à pouca 

circulação de capitais por parte da empresa, em um período inicial, isto é, a curto prazo, a empresa busca 

por meio do plano de marketing divulgar seus serviços através do E-COMMERCE e agregar valor ao seu 

produto por meio de colaboradores virtuais das plataformas digitais Google Play, Apple Store e Windows 

Store, por meio da propagação de propagandas estabelecendo parcerias com outras empresas prestadoras de 

serviços tecnológicos afim de que estas possam, por sua vez, realizar um breve avaliação de nossos produtos 

ofertados e de nossas prestações de serviços digitais. E, a longo prazo, promover o fornecimento de nossos 

serviços à grandes entidades, tais como bancos e empresas diversificadas na criação de aplicativos 

específicos, de modo a não obter somente uma grande maximização dos lucros, como também promover 

conceitos responsabilidade social empresarial, incentivando a sustentabilidade. 

Conclusão: 

A gestão de tecnologia é utilizada pela “ Entertainment "App" Store” como instrumento para cumprir uma 

estratégia empresarial que busca primeiramente manter e posteriormente aumentar sua parcela de mercado. 

Os "apps" acompanham esse crescimento constantemente por parte das questões inovadoras que estão por 

sua vez inseridas em um contexto no qual prevalecem os gostos e preferências do consumidor e que 

proliferam nas telas dos "smartphones" de forma exponencial, o que ilumina a necessidade das empresas 

desenvolvedoras de colocar os “apps” no mercado e acompanhar a concorrência. 
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Introdução: 

Em um mercado cada vez mais globalizado as empresas do ramo eletroeletrônico vêm buscando 

permanência e adequação às novas demandas do mercado, toda inovação ou melhoria implementada são 

uma forma de alcançar uma maior padronização nos processos, para que se obtenha um diferencial 

competitivo. Neste trabalho foi realizado um estudo da aplicação dos principais conceitos Seis Sigma 

juntamente com a instalação de uma nova máquina robótica em uma linha de produção de aparelhos 

celulares, com foco na otimização da produtividade e redução da variabilidade, por meio da análise e 

incorporação de novos recursos tecnológicos, utilizando a metodologia DMAIC. Pretende-se desenvolver 

um gerenciamento de processos, seguindo as ações fundamentais para implementação do programa, criando 

uma rotina automatizada e padronizada na linha, para que seja feito o controle estatístico do processo 

produtivo com maior eficiência e qualidade. 

Metodologia: 

Conforme Yin (2001) o estudo apresenta-se como caráter quantitativo, pois busca colher dados numéricos e 

quantificáveis a respeito de melhorias de produtividade e qualidade, ao elencar os aperfeiçoamentos feitos 

com base em princípios originados no Seis Sigma. Para alcançar o resultado esperado foi necessário realizar 

um mapeamento minucioso do processo e do fluxo produtivo e as respectivas medições de tempo 

(cronoanálise). A metodologia DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar, Controlar) foi fundamental para 

evidenciar as atividades que agregam valor ao processo por meio da elaboração de um fluxograma, a fim de 

se definir quais os pontos críticos da produção de celulares. Após a visualização e entendimento do 

funcionamento do processo, se iniciou a etapa de medição do problema e seu impacto nos índices de 

desempenho da empresa. Outra abordagem realizada no estudo foi  determinar as causas que impediam que 

a linha trabalhasse com menor variabilidade, seja de forma manual ou automatizada, e quais os recursos 

necessários para que isso se tornasse viável. Na fase de implementação, já com os dados obtidos por meio 

do processo de avaliação, o objetivo foi aplicar as possíveis estratégias de melhorias, analisando-se a causa-

raiz atualmente encontrada no processo. De forma sistemática, foi elaborado um plano de ação que 

propiciou a diminuição ou a eliminação do impacto da variabilidade na produção, tendo como meta a 

melhoria continua. A parte do processo que antes era realizada por operadores na linha, foi substituída por 

uma máquina robótica, ilustrada na Figura 1, que realiza essa atividade de forma programada, por meio de 

medições de tempo para suportar a meta de trabalho proposta. Após a instalação da máquina robótica foram 

realizados procedimentos diários de controle para monitorar o processo de forma padronizada, podendo 

avaliar os resultados de ganhos posteriores, com a intenção da manutenção, a longo prazo, da meta proposta. 

Resultado: 

Em decorrência das análises efetuadas e das melhorias implementadas, conseguiu-se reduzir a incidência de 

não-conformidades que ocasionavam retrabalhos, aumentando o lead time da produção. Desta forma, a 

redução de lead time proporcionou um aumento significativo de cadência de produção, passando-se de 450 

aparelhos por hora para cerca de 520 aparelhos por hora, representando um aumento de produtividade de 

aproximadamente 15,6%. Também houve o ganho da redução dos custos de efetivo direto (mão de obra), 

tendo sido remanejado um operador para outras atividades, o que praticamente compensou o acréscimo de 

custo correspondente à manutenção da máquina robótica. 
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Conclusão: 

Com o presente trabalho, pode-se concluir que a metodologia Seis Sigma aplicada nesta linha de produção 

de celulares obteve significativa otimização dos recursos, com a implantação de um máquina robótica, 

aumentando a produtividade ao mesmo tempo em que impactou positivamente o índice de redução de 

falhas, se comparado ao processo padrão anteriormente desempenhado por operadores. Desta forma, foi 

constatado que, após o estudo da metodologia DMAIC e a automação racional do processo, foram auferidos 

ganhos de produtividade que, futuramente, poderão ser replicados para todas as demais linhas de produção 

da empresa ALFA. 
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Introdução: 

No passado as espadas eram símbolos de poder, onde serviam para realizar juramentos e nomeações aos 

portadores, além de serem utilizadas para a proteção e para guerra, onde guerreiros as manuseavam em combate 

em busca de riquezas e novos territórios. A fabricação delas era realizada pelos ferreiros, que usavam suas 

habilidades para forjar uma espada resistente e afiada, geralmente fazendo espadas da forma tradicional, forjando 

uma barra de ferro com uma marreta. No cenário atual, a engenharia conseguiu obter muitos conhecimentos na 

área de estruturas mecânicas dos materiais, percebendo que, mesmo sem se ter um profundo conhecimento dos 

conceitos, ferreiros realizavam processos como fundição e tratamentos térmicos como têmpera e endurecimento, 

revelando sua importância para a mundo de hoje em relação aos conhecimentos das estruturas dos materiais. 

Esse trabalho pretende mostrar os métodos de fabricação de espadas mais comuns na antiguidade, comparando-

os com os conhecimentos da engenharia nos processos envolvidos. 

Metodologia: 

Resultado de pesquisas exploratórios e bibliográficas, tem-se neste trabalho que tratamentos térmicos eram 

utilizados pela humanidade desde tempos remotos, pois segundo Sousa, 2006, existem evidências mais 

longínquas sobre a utilização de tipos de recozimento de recristalização as quais permeiam em torno de 5 mil 

anos A.C, utilizando forjamento a frio para fabricação de armas. No decorrer da história, vários métodos foram 

empregados para a melhoria da qualidade dos materiais, métodos estes que, apesar de aperfeiçoados, somaram 

muito para os conhecimentos atualmente em uso na metalurgia. Os principais pontos que eram observados pelos 

ferreiros naquela época eram o formato, que abrangia as dimensões das lâminas, e sua resistência a impactos, 

devendo a mesma ser endurecida por meio de tratamentos térmicos. A produção de espadas na Rússia, no 

império medieval de Carlos Magno, era controlada com dimensões exatas, sendo que sua ponta não era afiada, 

pois um duro golpe era suficiente para decompor a mais resistente armadura. Por sua vez, devido ao seu maior 

teor de carbono, uma espada de aço damasco tinha um padrão de superfície diferente e maior resistência. A 

exemplo das famosas espadas dos guerreiros samurais (Figura 2) eram entrelaçadas lâminas de aço de diferentes 

durezas, as quais eram dobradas e marteladas, repetindo-se o processo por cerca de dez vezes, sendo, em 

seguida, soldadas longas tiras de ferro para dar o acabamento à lâmina; o resultado eram espadas com força, 

flexibilidade extra e, praticamente, à prova de corrosão. As produções das Katanas eram feitas por um complexo 

processo: era escolhido o material da lâmina - quanto mais carbono na liga, mais dura seria a lamina - eram 

eliminadas as impurezas, como o oxigênio, martelando-se o aço quente e compactando o metal. Outro processo 

realizado era a laminação da barra, com o objetivo de se afiar o lado do gume. 

Resultado: 

Como resultados apresentados no decorrer da pesquisa, entende-se que os processos utilizados como base eram o 

forjamento, impactando um martelo sobre a liga trabalhada, com diferentes tratamentos térmicos e acabamentos. 

Nas Katanas japonesas eram realizadas laminações, para aliar flexibilidade, resistência e manter a afiação. Nas 

espadas russas, o processo de fabricação especial tinha que considerar a fragilização do metal pelo frio, sendo 

que, por sua vez, as espadas turcas inovaram no seu formato, sendo curvadas, tendo o objetivo principal de 

favorecer o maior ângulo de corte com o menor esforço, derrotando o inimigo com um golpe, suficiente para 

matá-lo ou, no mínimo, incapacitá-lo. 

Conclusão: 

Considerando-se as pesquisas realizadas, pode se concluir que a humanidade sempre teve a necessidade de 

trabalhar com a metalurgia, buscando evoluir o conhecimento na área de acordo com os problemas enfrentados. 

Na antiguidade necessitavam-se de armas resistentes e mortais, com isso os ferreiros tinham que trabalhar em 

prol do aperfeiçoamento do material utilizado e de suas técnicas de fabricação. Os conceitos usados nas forjas de 

espadas na antiguidade são amplamente usados pelas indústrias de hoje, como no endurecimento dos aços, com 

tratamentos térmicos de têmpera e revenimento, que visam aumentar a resistência mecânica dos produtos. 
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Introdução: 

A mineração da região metropolitana do vale do Paraíba começou em 1949, e ocorre até os dias atuais. Toda 

atividade de mineração provoca impactos como: supressão de vegetação, retirada de solo fértil, alteração na 

qualidade das águas devido excesso de turbidez provocado por sedimentos, assim como a poluição por 

demais substâncias que são lixiviadas nos efluentes dessas áreas de mineração (tais como óleos, graxas e 

metais pesados), podendo poluir o lençol freático. Os impactos têm efeitos significativos ao equilíbrio dos 

ecossistemas (MECHI; SANCHES, 2010). O cenário encontrado hoje em algumas cavas desativadas é a 

ocupação urbana desornada, ao invés de uma área de preservação permanente. Tal atividade não esta 

prevista na legislação, e pode acarretar demais impactos ao meio ambiente e á saúde. O objetivo desse 

trabalho é avaliar impactos ambientais causados pela ocupação urbana desordenada em cavas de areia 

desativadas bem como prever possíveis ações mitigatórias para o problema. 

Metodologia: 

O uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto são importantes para o planejamento 

geográfico, especialmente na investigação da adequação do uso do solo em áreas de preservação 

permanente. Os métodos utilizados para este trabalho foram pesquisas de campo com profissionais da área 

de recuperação ambiental, artigos com assuntos desse seguimento, o uso de aparelhos GPS para 

levantamento de dados e mapeamento geográfico e ferramentas como Google Earth/Google Maps para o 

processamento desses dados. 

Resultado: 

As principais ações antrópicas encontradas ao redor dessas cavas desativadas estão relacionadas á ocupação 

urbana irregular de áreas para moradia e desenvolvimento de criação de peixes, o que denota a inadequação 

do uso do solo á legislação ambiental e pode contribuir para alterações das características da qualidade água 

e solo (CURVELLO; BATISTA; TARGA, 2008). Os impactos provenientes da ação humana estão ligados 

principalmente às atividades de geração de resíduos sólidos e descarte de efluentes domésticos, que não são 

monitorados e nem dispostos em locais apropriados. Não há fiscalização, ou seja, não há nenhum controle 

sobre a qualidade em que o meio se encontra (figura 1). Algumas famílias construíram suas casas de 

alvenaria e moram lá por definitivo, outros só aos finais de semana, isso acontece sem o conhecimento de 

órgãos públicos (figura 2). Se continuar a situação pode ficar fora de controle e o meio socioambiental 

sofrerá consequências. 

Conclusão: 

Analisando os impactos ambientais que uma ocupação urbana desordenada pode causar á uma área de cava 

desativada, é importante salientar que em relação aos efluentes domésticos gerados, mesmo que haja um 

sistema de fossa séptica, não há garantias de que o projeto foi executado de maneira correta e que não 

acarretará na contaminação do solo, lençóis freáticos, rio ou até mesmo a água de consumo dos próprios 

moradores desse conjunto habitacional irregular. A fiscalização de órgãos públicos bem como medidas 

mitigatórias, melhorará a qualidade da água e reabilitação ambiental, favorecendo assim o meio ambiente e 

o homem. 
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Introdução: 

Este trabalho apresenta uma melhoria implantada no acionamento de trocadores de calor e aquecedores dos 

motores principais de um laminador contínuo da Gerdau S/A, usina siderúrgica localizada na cidade de 

Pindamonhangaba, São Paulo, cuja função é proteger contra baixa isolação os motores de corrente contínua 

(WEG, 2003) conforme ilustração da Figura 1. O trocador de calor é utilizado na refrigeração forçada do 

motor quando o mesmo está em operação, evitando um aquecimento indevido, já o aquecedor tem a função 

de manter o motor aquecido quando o mesmo não está em funcionamento, impedindo que ocorra umidade 

no seu interior. Tanto o aquecimento quanto a umidade podem influenciar diretamente na isolação do motor, 

comprometendo assim seu funcionamento. 

Metodologia: 

O laminador contínuo estudado possui dezoito gaiolas de laminação e, para cada gaiola, um motor principal 

de grande porte. Durante a fabricação de um produto não necessariamente são utilizadas todas gaiolas e, 

consequentemente, nem todos os motores estarão em funcionamento. Sendo assim, é necessário manter um 

controle rigoroso das condições de operação das proteções dos motores para não comprometer a 

disponibilidade dos mesmos. O acionamento do trocador de calor e aquecedor de cada motor é realizado 

manualmente no painel, pelo mantenedor. O mesmo mantem uma rotina de inspeção do painel para intervir 

caso alguma gaiola seja retirada ou acrescentada ao processo, ou caso algum acionamento vier a desarmar. A 

melhoria consiste na automação deste processo, colocando todo acionamento e monitoramento via 

supervisório, assim quando o motor estiver em funcionamento o trocador de calor estará ligado, e se este 

motor vier a parar, automaticamente serão invertidos os acionamentos. Caso um dos acionamentos desarmar 

será indicado no supervisório e acenderá uma sinalização na sala de controle. Além destes acionamentos 

foram instaladas termorresistências no interior dos motores para um melhor monitoramento de sua 

temperatura evitando possíveis danos, e também projetada uma partida suave para o acionamento dos 

trocadores de calor, impedindo a quebra frequente de acoplamentos durante a partida dos mesmos. 

Resultado: 

Para modificação do projeto foi necessária a instalação de três estações remotas da Siemens, que foram 

interligadas por uma rede Profibus (AUTOMAÇÃO, 2017) a um Controlador Lógico Programável (CLP) 

também Siemens. Em uma das estações foram ligados cartões específicos para leitura de temperatura dos 

sensores instalados nos motores (PT100). Nas outras duas estações foram instalados cartões de entradas e 

saídas, uma para acionamento e identificação dos trocadores de calor e outra para os aquecedores. Como já 

existia um software e hardware do CLP, foram realizadas modificações no hardware para inserir os 

materiais acrescentados na estrutura, e também foram criadas lógicas para: monitoramento da temperatura, 

ligar e desligar os trocadores de calor e aquecedores em manual ou automático utilizando um sinal de gaiola 

ligada, e para indicação de falhas ou desarmes (RIBEIRO, 1999). No supervisório WinCC da Siemens, 

foram criadas telas intuitivas para controle dos acionamentos, ilustrado na Figura 2. 

Conclusão: 

No contexto atual, um processo contínuo de produção busca gerar, em um menor tempo, maior quantidade 

de produtos com qualidade, assim a produção deve ser constante, sem interrupções. Para isso os 

investimentos em máquinas, como os motores principais de laminação, são de grande importância para 

garantir uma alta disponibilidade do equipamento, pois os danos causados por uma baixa isolação no motor 

influenciam diretamente em perda de produção e custos. A automação foi de grande impacto contribuindo 

não só para um melhor controle e monitoramento das proteções dos motores, mas também para um melhor 

aproveitamento da mão de obra dos mantenedores. 
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Introdução: 

A necessidade de materiais para uma cadeia produtiva é uma variável existente na gestão da produção e seu 

cálculo é simples e conhecido, embora seja a maior dificuldade e mais cara para qualquer organização 

(CORRÊA, GIANESI e CAON, 2007). Definir esta necessidade é uma atividade denominada planejamento 

agregado que é composta por planos de médio prazo, recursos físicos para produção, planejamento da força 

de trabalho, acompanhamento da capacidade das máquinas para finalmente despachar os pedidos para os 

clientes dentro do prazo, sempre minimizando os custos do trabalho em horas extras, manutenção de 

maquinas e de estoque (GAITHER; FRAZIER, 2008). Qualquer desajuste em uma destas ações leva a 

problemas que comprometerão qualquer tipo de negócio. O objetivo geral desse trabalho é analisar os 

motivos que levam ao não atendimento dos volumes programados pela área de Planejamento, Programação 

e Controle da Produção, PPCP, numa linha de produção de uma indústria siderúrgica. 

Metodologia: 

O cenário em estudo ambienta-se na célula de planejamento de uma usina siderúrgica de grande porte, com 

finitos recursos e possibilidades. Os métodos utilizados são a pesquisa bibliográfica, onde se utilizou 

informações oriundas de publicações de autores relevantes na área, além da pesquisa documental e do 

estudo de caso. A pesquisa documental irá se servir de dados coletados dentro da empresa, campo de 

pesquisa deste trabalho e o estudo de caso apresentará a situação antes e depois do estudo destacando a 

importância da gestão de demanda para atendimento aos clientes no cenário descrito. 

Resultado: 

Verificou-se que as atividades de planejamento, programação e controle da produção são de extrema 

importância para a organização, pois levam ao cumprimento dos compromissos firmados com o mercado, 

consolidando a geração de receitas oriundas das vendas aos clientes. O PPCP se torna importante para o 

atingimento dos objetivos estratégicos e tomadas de decisões e precisa estar alinhado aos demais setores, 

além de conhecer todas as variáveis capazes de impactar o negócio. A indústria siderúrgica é um segmento 

de grande porte que necessita de altos investimentos para ser viabilizada. Além da matéria prima, que é 

negociada no mercado internacional, equipamentos de mão de obra demandam atualização e modernização 

constantes. 

Conclusão: 

Concluiu-se que o importante papel do Planejamento e Controle da Produção está na gestão da demanda, e 

deve possibilitar prever as necessidades futuras nos vários horizontes. Uma organização deve buscar usar 

ferramentas robustas para conhecer principalmente a demanda futura, como máximo de exatidão, 

abrangendo esforços em de cinco áreas relevantes: previsão da demanda, promessa de prazos, priorização e 

alocação de recursos, comunicação com os clientes e influência sobre o mercado. Concluiu-se também que, 

embora os esforços sejam consideráveis, bons resultados são factíveis tornando-se uma alavanca para a 

permanência no mercado, deste difícil setor. 
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Introdução: 

O uso de sistemas tutores de ensino vem crescendo cada vez mais e,com isso, a busca por aperfeiçoamentos 

e resoluções de problemas antes não solucionados trouxe grandes mudanças no setor. O presente artigo 

apresenta uma solução tecnológica de aprendizagem utilizando conceitos de Tutor Inteligente para ensino de 

matemática para alunos de graduação, auxiliando o processo de construção do conhecimento e sugerindo 

métodos de ensino de acordo com o perfil de cada aluno. O protótipo proposto é composto por uma base de 

conhecimento sobre fundamentos de matemática, com materiais de apoio desenvolvido por um especialista 

na área e uma série de exercícios de vários módulos e níveis, contendo testes de nivelamento e de 

conhecimento. Em face destas informações, o tutor inteligente é capaz de realizar uma interação individual 

com cada aluno, utilizando técnica de raciocínio baseado em casos. 

Metodologia: 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas e estudos de casos. A 

pesquisa bibliográfica baseou-se em publicações científicas da área de sistemas tutores inteligentes e a 

técnica de inteligência artificial de raciocínio baseado em casos. O estudo foi desenvolvido baseando-se no 

perfil de aprendizagem dos alunos, nas metodologias de ensino, traçando um tutor inteligente com base no 

conhecimento e experiência de especialistas na matéria de matemática, além de utilizar o processo de 

avaliação dos professores na construção do software. 

O sistema tutor inteligente é desenvolvido na plataforma web, utilizando ferramentas de desenvolvimento 

Java EE (Java Enterprise Edition), que propicia um ambiente de API e de tempo de execução para 

desenvolver e executar aplicativos de rede em grande escala, multi-camadas, escaláveis, confiáveis e 

seguros (ORACLE, 2012). 

Utiliza-se, como servidor da aplicação, o software Apache Tomcat e os frameworks Hibernate, para o 

mapeamento e manipulação com o banco de dados, e o Primefaces, para criar interfaces completas, 

personalizadas e simplificadas. Além disso, são utilizados plugins para envio de e-mails, manipulação de 

arquivos PDF e arquivos do Excel, além de bibliotecas padrão da linguagem Java. 

Resultado: 

Espera-se disponibilizar uma alternativa tecnológica para ser utilizada como plataforma de ensino dentro e 

fora das salas de aulas, incentivando o uso de sistemas web como apoio aos professores e aos alunos. 

Além disso, este projeto busca também incentivar, cada vez mais, o desenvolvimento de sistemas tutores 

inteligentes, empregando técnicas de inteligência artificial para um melhor desempenho e, 

consequentemente, buscando sempre a melhor resposta, de maneira independente e automatizada. 

Conclusão: 

O Tutor Inteligente proposto neste trabalho apresenta-se como uma importante ferramenta capaz de auxiliar 

tanto o professor quanto o aluno, adaptando suas metodologias de ensino de acordo com suas interações. 

Para isso, é disponibilizado material pertinente ao objeto de estudo, referente a fundamentos de matemática, 

além de uma interface interativa e simples. O professor é capaz de criar novos exercícios e acompanhar, de 

forma instantânea, o desempenho dos alunos. Portanto, acredita-se que o protótipo possa se tornar uma 

importante ferramenta de apoio, principalmente, para alunos ingressantes em curso de graduação que 

apresentem defasagem em conteúdos elementares de matemática. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO PEDESTRE NO MEIO URBANO CONSTRUÍDO: ESTUDO DE CASO NA CIDADE 

DE TAUBATÉ/SP 

ENIC201770974 

 

ALINE MADRIGAL 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

Introdução: 

O município de Taubaté reflete pouca qualidade ambiental, dadas as condições físicas do seu entorno e a 

falta de manutenção dos espaços públicos da cidade principalmente ao que se refere a vias de circulação. 

Ante esta realidade surge a necessidade de enfocar as intervenções urbanas desde o ponto de vista social; de 

recuperar valores, sentimentos, espaços, etc., sendo o centro de estudo o homem, que se relaciona e convive 

no âmbito do espaço urbano. Os conteúdos discutidos pretendem contribuir para a compreensão da 

necessária adequação do ambiente urbano em locais destinados a circulação de pedestres: calçadas, 

travessias, ruas e ruas exclusivas para pedestres. 

Metodologia: 

A pesquisa desenvolveu-se através de levantamentos, mapeamentos, analise urbano, observação, 

caracterização do tema percepção ambiental do pedestre no meio urbano, com seus conceitos e definições, 

estudos de caso, projeto preliminar contendo diretrizes urbanísticas, programa de necessidades, planos de 

massa. Este estudo visa contribuir com as políticas públicas de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Resultado: 

Os resultados obtidos mostram que não existe correspondência entre a percepção do usuário e a qualidade 

ambiental da rua, evidenciando-se a relação entre as características dos pedestres com sua percepção. 

Também foi constatado que o pedestre procura economizar tempo e que a rotina de andar por um lugar 

especifico modifica a percepção do risco. Se na revitalização da área não se considera o comportamento 

natural do pedestre, sua utilização diminui. Para que a população valore um local, utilize e cuide dele, ela 

deve se apropriar deste, isto raramente acontece quando uma revitalização é apresentada sem consultar o 

usuário e população local. 

Conclusão: 

As administrações públicas e mesmo alguns profissionais, em geral, apresentam um desequilíbrio quanto 

aos resultados alcançados nas revitalizações dos espaços públicos, avenidas ou ruas. Em alguns aspectos 

conquistam um reconhecimento considerável, enquanto que em outros, apresentam significativas 

deficiências. Em muitos casos, essas deficiências têm origem na relação existente entre a percepção 

ambiental dos órgãos de planejamento urbano, dos profissionais da área e a da população. Tendo o 

município de Taubaté um desenvolvimento acelerado, a mesma necessita de um planejamento adequado 

para garantir a qualidade de vida de seus habitantes. 
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INDICADORES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: PAINEL INDICATIVO INDIRETO DA FISIOTERAPIA 

ENIC201771019 

 

PRISCILA VICENTE GUIMARÃES, SARAH PEREIRA ANDRADE 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

A saúde pública no Brasil sofreu inúmeras transformações até a sua consolidação na CF/88 com objetivo de 

melhorar as ofertas de serviços (Carvalho, 2013). As Leis nº 8080 “Lei Orgânica de Saúde” e nº 8.142 

(participação financeira) são primordiais pela nova concepção de saúde praticada pelo SUS.  A atual 

concepção propõe uma reestruturação da atenção primária centrada na família reforçada pelo Pacto pela 

saúde (Brasil, 2006), e posteriormente  com a criação do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que passou 

a agregar novos profissionais entre eles o fisioterapeuta; única porta normatizada nos serviços primários da 

fisioterapia, Independente  da dificuldade de inserção nas atuações no SUS no campo de prevenção 

agravada pela falta de indicadores que comprovem a necessidade de inclusão profissional e a relação da sua 

atuação com a redução de gastos , ainda há uma  busca para maior atuação da fisioterapia na saúde coletiva. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo de dados secundários. As variáveis do estudo foram extraídas 

da base de dados do Ministério da Saúde do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Foram escolhidos dez indicadores da atenção básica pertencentes ao pacto da saúde, por serem 

indicadores indiretos da atuação da fisioterapia dentre as quais escolhidas os indicadores de saúde para 

expressar a correlação entre as possíveis complicações/sequelas causadas a diversas populações e que 

futuramente haverá necessidades da intervenção da Fisioterapia no processo de cura/reabilitação. Os 

indicadores abordaram os principais ciclos de vida e grupos populacionais. Foram incluídos dados 

referentes a região Sudeste e seus Estados e o Brasil no triênio 2010-2012 últimos disponíveis para consulta. 

Resultado: 

Os indicadores escolhidos revelaram que a região sudeste em sua totalidade mostrou resultados superiores 

ao do Brasil, mesmo em indicadores que expressam negatividade, ou seja, não cumprimento de metas 

estabelecidas. Destaque positivo para o crescimento da esperança de vida aos 60 anos positivo; número de 

leitos por habitante; já os pontos negativos foram maior proporção de nascidos vivos com baixo peso ao 

nascer e as prevalências de sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 

Conclusão: 

Apesar da região sudeste possuir condição socioeconômica diferenciada em relação aos demais unidades 

federativas ainda apresenta dados de qualidade primária a serem melhorados reforçando a maior atuação do 

fisioterapeuta inserido na Atenção Básica tem potencial para amenizar os danos da população através da 

prevenção e  promoção da saúde e na reabilitação. 

 



  

583 

 

CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE:  AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM OU  RELATO 

FORMAL  DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM? 

ENIC201771035 

 

ALEXANDRA CARDOSO RINALDI DA SILVA 

Orientador(a): SIMONE GUIMARÃES CUSTÓDIO 

 

Introdução: 

A avaliação escolar é uma ação executada há muito tempo como mensuradora de valor, edificada em erros e 

acertos dos alunos. No entanto, a finalidade desta é proporcionar resultado das metodologias utilizadas, por 

isso, o Conselho de Classe e Série emerge como o momento específico para docentes, técnicos pedagógicos, 

avaliarem, refletirem, analisarem, discutirem, proporem e reconstruírem estratégias diferenciadas de 

aprendizagem dos alunos. Questiona-se nesse trabalho se da forma como é realizado nos dias atuais este 

tempo tem sido desfrutado para avaliar conceitos e procedimentos de ensino, pois se estiver focado no 

registro disciplinar discente, torna o procedimento pragmático, formal, burocrático e distante de sua 

finalidade: avaliação da aprendizagem 

Metodologia: 

A fim de buscar esclarecimentos a respeito de como tem sido, qual a premissa legal e como a escola de 

proceder no Conselho de Classe, foi realizada uma investigação quantitativa através de leituras em 

bibliografias na área de educação, especificamente em Conselho de Classe e Série, sustentado por literaturas 

de especialistas no assunto e em pareceres legais, como Constituição Federal e Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

Resultado: 

A partir do resgate da função do Conselho de Classe, por meio de uma investigação histórica identificou-se 

que este deve ser um momento de reflexão e avaliação do professor e suas técnicas de ensino direcionando 

para um busca por melhores e mais adequadas metodologias que permitirão novas oportunidades de ensino 

e um crescimento dos bons resultados de aprendizagem. O bom desempenho dos alunos deriva da avaliação 

de procedimentos e técnicas de ensino, em função disto, a busca por qualidade de resultados a partir da 

aferição quantitativa de dados durante o Conselho de Classe é necessária. 

A ênfase da avaliação está em buscar informações que favoreçam a compreensão de todo o processo de 

ensino, seja relativo à aprendizagem dos alunos, desempenho docente ao desenvolvimento de um curso. A 

avaliação, cuja abordagem é qualitativa, é vista como possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. 

(RIOS, 2009, pag. 106) 

Conclusão: 

Este trabalho trouxe a reflexão sobre como deve ser organizado o tempo do Conselho de Classe de maneira 

que este seja um tempo de único propósito na escola para reunir os especialistas em educação a fim de 

avaliar o ensino oferecido aos alunos, refletir acerca de metodologias pragmáticas, analisar e propor novos 

caminhos para mudanças qualitativas no ensino. 

Se este momento for utilizado apenas para apresentar notas e faltas dos alunos, não há razão para unir os 

educadores, porque tais registros são entregues na secretaria da escola. Que neste sejam considerados os 

problemas e também as possibilidades de solução 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO PARA A GESTÃO EMPRESARIAL 

ENIC201771171 

 

FERNANDA MARA FINOCHIO, CAMILA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 

Orientador(a): FRANCISCO DE ASSIS COELHO 

 

Introdução: 

Toda empresa, ao ser criada, tem a esperança de ter continuidade dos seus negócios e com isso faz-se 

necessária a criação de certos mecanismos de controles internos. Com a globalização e as mudanças que 

ocorrem no mundo todo, têm levado seus empresários a buscarem alternativas que verifiquem como está 

indo o resultado da empresa. O controle interno tem grande importância para o sucesso do empreendimento, 

pois ele contribui para a diminuição de fatos indesejáveis que podem vir ocorrer na organização, oferecendo 

segurança para a administração com finalidade de seus objetivos e metas estabelecidas sejam atingidas. Este 

trabalho buscou avaliar a importância que um controle é para uma organização, o que ele pode contribuir 

para que a empresa possa alcançar os resultados planejados, bem como suas características e definições. 

Metodologia: 

Método é o tipo de pesquisa que utiliza da metodologia ou procedimento metodológico, ou seja, o processo 

que descreve como o método será explorado. 

O trabalho elaborado foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e quanto à abordagem, 

qualitativa. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Lakatos (1997), consiste na análise e interpretação de livros, periódicos, 

textos legais, documentos, manuscritos, revistas, dissertações, dentre outros. 

Resultado: 

Através dessa pesquisa, identificamos que são várias as melhorias que o controle interno pode oferecer para 

a gestão das organizações, desde que todo o monitoramento seja feito para que os gestores possam ter 

informações confiáveis, que ajudam a prevenir fraudes e erros dentro da organização. 

Conclusão: 

Podemos concluir que o controle interno é importante, pois ele contribui para a diminuição de fatos 

indesejáveis que possam vir a ocorrer, com finalidade de atingir seus objetivos e metas estabelecidas. O 

trabalho do controle interno contribui o alcance de níveis excelentes de desempenho empresarial e mostra 

aos acionistas a certeza de que os recursos estão sendo bem aplicados. 
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EMPREENDENDO EM TEMPOS DE CRISE 

ENIC201771546 

 

ARION ALVES SOTO PERES 

Orientador(a): ROMÁRIA PINHEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Dal’Bó (2009), descreve que o empreendedor é motivado pela auto realização, ele assumi responsabilidades 

para se tornar independente. Esse desejo de realização torna as pessoas empreendedoras apaixonadas pelo 

que fazem, e sempre querem melhorar suas habilidades a fim de se tornarem mais fortes. Sem dúvida o que 

distinguem um empreendedor de uma pessoa comum, é a habilidade de identificar oportunidades e como 

lidar com as mudanças que ocorrem. O crescimento do movimento empreendedor tem feito crescer também 

a quantidade de empresas por todo o país e, dentre elas, as que mais têm demonstrado grande participação 

da economia nacional são as Micro e Pequenas Empresas (MPE’s).   

Metodologia: 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) surgiu em 1972, ela é uma 

entidade privada sem fins lucrativos e promove o desenvolvimento dos empreendedores pelo país. As 

pequenas empresas são responsáveis por grande parte dos empregos oferecidos no Brasil e, portanto são 

essenciais para o desenvolvimento da economia. Para isso elas precisam atuar num ambiente que estimule o 

nascimento de novas empresas competitivas e sustentáveis e é exatamente esse o papel do SEBRAE. A 

importância de abrir o seu próprio negócio está crescendo cada dia mais. Vemos empresas, pessoas e 

comércio se desdobrando para atingir as expectativas dos clientes. O mercado mundial tem observado o 

rápido crescimento desse fator e consequentemente, observa-se o nascimento de várias companhias e 

empresas. Obtemos uma análise de aspectos que podem ou não demonstrar fatores futuros positivos e que 

possam agregar valores a empresa. Estudar o nascimento e crescimento de uma MEI (Micro Empreendedor 

Individual), as dificuldades enfrentadas e a inclusão no cenário internacional, buscando visualizar os 

processos produtivos e administrativos que levam ao domínio de mercado. O levantamento histórico de 

Marcelo Faria, o Rei das Trufas, posteriormente da relação bibliográfica existente a respeito do tema e 

assunto, demonstra que o seu perfil empreendedor é predominante com relação ao assunto. 

Resultado: 

Os resultados esperados pela empresa se tornam possíveis dentro do limite de empresa de pequeno porte 

para posteriormente se tornar uma microempresa. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que os fatores que levaram uma pessoa a empreender, se tornem cada vez mais freqüentes 

entre a população e o meio em que vivem, e o estudo de caso abordado foi não apenas fonte de pesquisa 

mais também de motivação, fazendo com que os paradigmas da sociedade fossem quebrados. 
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JECA TATU: O CAIPIRA POR MONTEIRO LOBATO E O CAIPIRA POR MAZZAROPI 

ENIC201771584 

 

THAYANE MARIANE DA SILVA CUNHA, NARA LÚCIA CARVALHO SILVA 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as representações do caipira na literatura e no cinema. Em nosso 

estudo buscamos interrogar quem é o caipira. Para muitos o caipira é uma pessoa atrasada, que vive no 

interior e que cuida do seu pedaço de terra. E, por vezes, tem sua cultura inferiorizada em comparação com 

outras culturas. A representação do caipira na literatura, produzida por Monteiro Lobato, nos mostra o 

motivo pelo qual o caipira é visto dessa forma. Porém, a representação do caipira no cinema, realizada por 

Amacio Mazzaropi, apresenta outro ponto de vista sobre o caipira. Representa com maior amplitude quem é 

essa figura: suas características, suas carências, o modo como viviam. 

Metodologia: 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi leitura crítica do livro “Urupês” (1918) de Monteiro 

Lobato, para analisar o modo como ele descreve o caipira. Outra fonte de pesquisa utilizada, para que 

entendêssemos melhor a diferença entre ambos os personagens, foi a dissertação do Prof. Ms. Luzimar 

Gouvêa “O homem caipira nas obras de Lobato e de Mazzaropi: a construção de um imaginário” (2001). 

Além de obras impressas, produções audiovisuais enfatizaram de maneira sucinta as diferenças existentes 

entre esses dois personagens, como o filme “Jeca Tatu” (1959) e o documentário orientado pelo Prof. Ms. 

Armindo Boll “Caipira, o outro. Caipira sou eu” (2009), possibilitando assim a comparação entre as duas 

representações do caipira valeparaibano. 

Resultado: 

Por meio desta pesquisa, conseguimos comparar as representações sobre o caipira valeparaibano, 

ressaltando a importância do papel de Mazzaropi para a desmistificação da ideia de um caipira retrógrado e 

acomodado, criada por Monteiro Lobato. A obra de Mazzaropi apresentou ao Brasil a cultura vale paraibana 

e as situações problemáticas que os moradores rurais enfrentavam, além de valorizar a cultura caipira 

presente ainda hoje no Estado de São Paulo e principalmente, nas cidades e áreas rurais do Vale do Paraíba. 

Conclusão: 

Em nossa pesquisa, verificamos que tanto o homem caipira quanto suas representações culturais, estão 

presentes em nossas vivências e experiências sociais e também nos veículos midiáticos, não devem ser 

inferiorizadas, pois não existem culturas superiores e inferiores. Também concluímos que a cultura caipira 

não se manifesta apenas por meio de nossas atividades cotidianas, mas é integrante de nossa identidade e 

um dos fundamentos de nossas tradições culturais. 
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ESCOLA DA REPUBLICA: ECLETISMO NA ESCOLA RUY BARBOSA 

ENIC201771885 

 

ISABELA MARIA GOMES PIMENTEL, KAROLINE RODRIGUES SILVA 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

Introdução: 

A escola Ruy Barbosa é um marco arquitetônico e histórico para a cidade de Caçapava, no Estado de São 

Paulo, guardando a tipologia de uma arquitetura da República Positivista do século passado. Projetada pelo 

arquiteto José Van Humbeeck, junto com um grupo escolar composto por sete escolas, esse que trabalhou no 

escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, marco da arquitetura eclética no Estado de São Paulo. 

Metodologia: 

Para se proceder este estudo optou-se por compreender inicialmente o uso do espaço das escolas no século 

passado e seu contexto histórico, para isso aproximamo-nos do assunto por meio da literatura específica 

citada na referência bibliográfica. A partir disso fizemos um levantamento técnico, para considerar as 

técnicas construtivas e o uso dos ornamentos ecléticos. 

Resultado: 

Como resultado espera-se a compreensão da paisagem urbana montada pela escola, que já teve seu auge no 

município e hoje se encontra degradada e assim a valorização do patrimônio arquitetônico pelo público 

geral. Espera-se também que esse trabalho possa ser fonte de pesquisas futuras para outras pessoas e fins. 

Conclusão: 

No contexto do século passado, a criação dos grupos escolares aparecem como representação de um tempo 

renovador, na arquitetura urbana e na formação de novas tradições na republica, hoje essas construções 

encontram-se em decadência pelo abandono municipal. Concluímos a necessidade de um restauro e também 

a valorização dos bens culturais pela população. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: REFERENCIAL DETERMINANTE PARA O TRABALHO EM EQUIPE E 

CONSCIENTE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

ENIC201771975 

 

MARIA CAROLINA SALDANHA FREIRE, CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, LAIS DE ANDRADE SILVA, NIVALDO 

ANDRÉ ZOLLNER, MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

Introdução: 

A extensão universitária proporciona de forma complementar a graduação, a aquisição e o aprimoramento 

de competências essenciais à prática profissional junto à sociedade na busca de soluções no trabalho em 

equipes, grupos e redes, atuando com iniciativa, cooperação e responsabilidade social. O PSE concebido no 

Instituto Básico de Biociências (IBB) e no curso de Enfermagem (ENF) em 2008 atua com equipe 

multiprofissional de docentes do IBB, da Enfermagem, da Odontologia e acadêmicos de cursos como 

enfermagem, nutrição, fisioterapia, jornalismo, publicidade, odontologia e medicina, em escolas de 

educação infantil (EMEI) do município de Taubaté-SP; principalmente em bairros de vulnerabilidade social 

ou em qualquer espaço público, com o objetivo de empoderar os profissionais de educação e de saúde, as 

famílias e a sociedade para o cuidado com crianças e, assim diminuir os fatores que possam interferir no 

desenvolvimento infantil. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicas de Enfermagem da UNITAU que atuam como bolsistas 

e voluntárias no PSE, em média dois anos e, que ao término de 2017 concluirão sua formação profissional. 

As atividades desempenhadas são contempladas em 06 eixos norteadores ou linhas de cuidado: 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno e alimentação 

saudável, prevenção de acidentes e violência, imunização e prevenção de doenças, o brincar no 

desenvolvimento infantil e a promoção da saúde bucal. Nas EMEI as acadêmicas atuaram com carga horária 

semanal, como integrantes da equipe de educação, com o objetivo de formar vínculo com educadoras, 

crianças e famílias e realizar diagnóstico das necessidades de saúde da instituição. Por isso elaboraram e 

implementaram projetos nos quais pudessem adquirir competências inerentes a futura pratica como 

enfermeiras e atender os anseios da comunidade e foram eles: Horta e Alimentação Saudável, As vacinas no 

combate às doenças, O Brinquedo como comunicação entre crianças e profissionais de saúde (Hospital do 

Urso) e a Ambiência na prevenção de doenças e acidentes. Com a aquisição do conhecimento sobre as 

necessidades essenciais ao crescimento e desenvolvimento da criança participaram efetivamente  em 

reuniões acadêmicas, comunitárias, profissionais, palestras, rodas de conversa, audiências públicas, fóruns, 

encontros científicos, congressos  e divulgação junto aos meios de comunicação. Relevante foi o início de 

nossa atuação científica na revisão de literatura, elaboração de projetos de pesquisa e a produção de um 

Trabalho de Graduação (TG) com a temática relacionada à nossa atuação no programa. Mantivemos relação 

com projetos ou programas de extensão universitária como o Programa de Atendimento Integral ao 

Envelhecimento (PAIE) e Grupo de Atendimento a Vitima de Violência Sexual (GAVVIS), assim como 

estabelecemos ações em rede com as secretarias de educação e saúde do município de Taubaté-SP. 

Resultado: 

As conquistas proporcionadas pela extensão universitária em nossa formação profissional foram a 

humanização, a ética comprometida com as questões sociais, culturais e ambientais da sociedade, a pro 

atividade, a autonomia, a consciência na tomada de decisões, a colaboração no trabalho em equipe, a 

promoção da troca de saberes com diálogo e regras de convivência compartilhando objetivos e metas 

coletivas. A população atendida nas EMEI também se beneficiou com a aquisição de conhecimento sobre as 

formas de promover a saúde das crianças e prevenir os agravos ou doenças, os serviços de saúde e educação 

puderam contar com nossa participação no diagnóstico de situações-problema e na busca de soluções 

viáveis. 
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Conclusão: 

Constatou-se a importância do envolvimento das acadêmicas para além das atividades em sala de aula, dos 

estágios supervisionados pelos docentes enfermeiros em serviços de saúde; pois as práticas vivenciadas na 

extensão universitária proporcionaram a proximidade com a sociedade local e regional, fato determinante 

para a formação de profissionais conscientes de sua responsabilidade social na transformação de um sistema 

de saúde que atenda as necessidades e anseios dos indivíduos na busca de qualidade de vida. 
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AUTOMAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO PARA CALDEIRAS, COM APLICAÇÃO 

DA NR13, BUSCANDO OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO E VIABILIDADE ECONÔMICA 

ENIC201771989 

 

LUCAS MAGALHÃES NASCIMENTO, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN, TATIANA DE PAULA SOUZA, MAXWELL 

VASCONCELOS PERETTA 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

Com o aumento significativo da quantidade de caldeiras surgiram também alguns acidentes com elas, e, 

consequentemente, a procura por aplicação de dispositivos de segurança, incluindo treinamento e 

divulgação no que concerne aos riscos da falta de manutenção preventiva e corretiva para as caldeiras de 

uso continuo em larga escala como as industriais, de hotelarias e de hospitais. Com essa demanda produtiva, 

é preciso coletar dados para estudo de viabilidade tanto econômica quanto prática na aplicação de 

dispositivos automatizados, os quais poderão monitorar e prevenir acidentes através de seus acionamentos. 

A automação é uma questão atual, continua e tem como cerne facilitar a vida dos operadores eliminando 

tarefas repetitivas, além de proporcionar orientação mais fidedigna sobre a ficha de anamnese e conferir ao 

operador de manutenção de caldeiras um check list real e sucinto, garantindo a vida útil do equipamento, 

sua operacionalidade e impedindo riscos à vida humana e ao patrimônio. 

Metodologia: 

A metodologia para desenvolvimento do estudo está baseada na pesquisa bibliográfica, experimental e 

pesquisa em sites, normas e artigos acadêmicos, os quais contemplam o funcionamento das caldeiras, o 

comportamento dos líquidos quando à alta ou baixa pressão e as formas mais seguras de sua 

operacionalidade, garantindo tanto a segurança dos funcionários quanto do ambiente onde estas máquinas 

estão instaladas. 

A seguir, apresenta-se a sequencia de desenvolvimento, realização e execução do protótipo: 

O protótipo consiste em um conjunto de equipamentos (controlador digital multi-malhas; controlador lógico 

programável; fontes de alimentação para controladores, sensores e transmissores; borneiras; módulo de 

comunicação; disjuntores; protetores de surto e de transientes; sistema de aterramento da carcaça; sistema 

de aterramento analógico; canaletas para fiação; fiação e terminações; sistema de ventilação e exaustão; 

iluminação) montados em um painel, o qual permitirá aferir o nível do tubulão da caldeira, a vazão do vapor 

produzido e a vazão de água consumida. Quanto ao vapor: será mensurado o transmissor de vazão de vapor, 

a temperatura e a pressão do vapor. Quanto à água: será mensurado o nível, a vazão, a temperatura e a 

pressão. O painel também permite controlar: ventilação do superaquecedor; descarga de fundo; sopradores 

de fuligem; alarme e segurança e partida/parada dos motores da caldeira. 

O sistema de segurança será acionado nas seguintes situações: 

•Nível baixíssimo no tubulão superior; 

•Parada no ventilador de ar primário; 

•Parada no exaustor; 

•Parada de emergência (manual). 

Há, ainda, a opção de ajuste set-point de nível baixíssimo, que permite: 

•Desligar os motores dos dosadores de combustível; 

•Desligar o motor do ventilador forçado; 

•Desligar o motor do ventilador induzido (exaustor). 

Uma vez executada esta sequência, a caldeira será abafada, evitando danos operacionais e, principalmente, 

humanos. 

A seguir, apresenta-se a arquitetura do projeto de automação da caldeira conforme figura 1: 
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Resultado: 

Com a automação da segurança em caldeiras, visa-se diminuir os acidentes com estas máquinas, utilizando-

se mais da tecnologia para proteger funcionários, empresa e a própria caldeira. Dados levantados pela 

National Board Bulletin garantem que 90% dos acidentes em ambientes de caldeiras são causados, 

exclusivamente, por falha humana, enquanto os 10% restantes são por falhas de projetos. Objetiva-se, 

portanto, reduzir este percentual de falha humana em 70%, automatizando-se o processo. A seguir, observa-

se na Figura 2 o gráfico indicativo de viabilidade, considerando amostragem de 10 acidentes. 

Conclusão: 

Embora automatizar qualquer processo industrial tenha elevados custos iniciais, o próprio processo 

consegue amortizar estes valores conforme o uso e a diminuição de percentual de riscos aos funcionários 

(visto que, quando um acidente envolvendo caldeiras acontece, vários colaboradores podem ser lesionados, 

gerando processos judiciais quanto à segurança do trabalho, multas processuais e encargos trabalhistas), o 

que torna satisfatória a relação custo x benefício. O investimento médio para este tipo de tecnologia em 

segurança evolvendo a instalação e desenvolvimento de software é  aproximadamente R$140.000,00, o que 

pode se considerar, diluindo-o em 12 meses, como algo insignificante comparando-se à vidas humanas. 

 



  

592 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM EM PALESTRA SOBRE INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA E DANÇA DO VENTRE NO FORTALECIMENTO DO ASSOALHO PÉLVICO 

ENIC201772477 

 

MARCELLE MOLINA GOMES SOUZA DIONISIO, CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA, LUDIMILA TOLEDO DOS 

SANTOS 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O Assoalho Pélvico é composto por um conjunto de músculos sobrepostos em duas camadas principais, com 

a finalidade de sustentar (como assoalho) as vísceras da pelve menor, bexiga, útero e reto (2005 - Calais 

Blandine), todos os músculos necessitam de tônus para exercer sua função, e essa região não costuma ser 

trabalhada. A Incontinência Urinária (IU) é definida pela perda involuntária de urina, e pode ser classificada 

como de Esforço, de Urgência e Mista. A Dança do Ventre, considerada a Dança da Fertilidade e 

Feminilidade, trabalha de forma completa o corpo, em especial, a cintura pélvica e musculatura que a 

compõe. Podendo ser considerada aliada na prevenção e tratamento da IU. O objetivo é descrever a 

experiência das acadêmicas de Enfermagem, no desenvolvimento de palestra, desde seu preparo, explanação 

e observação da reação e impressão do público alvo, frente à temática abordada. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado através de palestra sobre “Fortalecimento do Assoalho Pélvico 

na Prevenção da IU, e a Dança do Ventre como auxiliar nesse fortalecimento” para o grupo de um projeto de 

extensão, com membros a partir de cinquenta anos de idade, em uma Universidade do Interior do Estado de 

São Paulo, preparado e ministrado por Acadêmicas de Enfermagem. 

Resultado: 

IU acomete Homens e Mulheres, associada à frouxidão da musculatura do assoalho pélvico (2009 – Moreno 

L. Adriana). Pensando no desconforto causado pela IU, e benefícios apresentados por uma das acadêmicas, 

professora de Dança do Ventre, que relatou ganhos que a pratica da dança e trazia às praticantes, decidimos 

abordar o tema para o grupo de Extensão de uma Universidade situada no interior paulista, através de 

Palestra. Nos preocupamos em elabora-la de forma clara, pensando na explanação de modo que não 

ocorresse constrangimento durante a abordagem dos exercícios pélvicos e que a diferença de idade das 

acadêmicas não causasse distanciamento e descrédito. O grupo demonstrou muito interesse em conhecer 

mais a etiologia da IU, e como a dança e os exercícios propostos poderiam auxiliar a minimizar ou evitar os 

episódios. Não houve distanciamento e percebemos a satisfação com o tema, que acomete e incomoda a 

muitos. 

Conclusão: 

A palestra foi de suma importância para o aprendizado das Acadêmicas frente ao tema de IU, e o quanto o 

tema merece atenção da equipe de Enfermagem, pois pouco se fala sobre prevenção e até mesmo sobre o 

tratamento da mesma. Uma visão holística da Enfermagem, pode ajudar muito na solução de problemas de 

saúde, que poderiam ser prevenidos através de terapias complementares não invasivas se levantada numa 

boa anamnese. 
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REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE TAUBATÉ INTEGRADO AO HORTO MUNICIPAL 

ENIC201772640 

 

SUELEN DOS SANTOS RODRIGUES 

Orientador(a): EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS GOMES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Com o crescimento e adensamento da cidade de Taubaté, projetos arquitetônicos importantes tem sido 

objeto de vandalismo, esquecimento da sua história e desvalorização da paisagem. Não é necessário ir muito 

longe para verificar essa situação de abandono em espaços públicos de todas categorias, sejam parques, 

praças, edifícios históricos, todos com as mesmas deficiências. Um exemplo disso, tem sido o Terminal 

Rodoviário de Taubaté, mesmo com todo o seu impacto construtivo na década de 80, onde faz referência ao 

Brutalismo Paulista, atualmente a Rodoviária está muito depreciada e não oferece nenhum tipo de atrativo 

para as pessoas que por ela passam, acarretando o enfraquecimento do comércio local. O mesmo acontece 

com o Horto Municipal, um magnifico espaço de área verde, com o intuito de ser um lugar de lazer e 

descanso, devido sua pouca estrutura a utilização é pequena, mostrando a necessidade de intervenção no 

local. 

Metodologia: 

Tratando-se do Trabalho de Graduação – TG, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, a pesquisa é 

classificada como mista, visto que do ponto de vista da sua natureza, será uma Pesquisa Básica, pois 

envolve verdades e interesses universais, e uma Pesquisa Aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução projetual. 

O trabalho será efetuado em três etapas, iniciando com o levantamento de dados, a fim de fundamentar a 

escolha do tema, a análise do sítio e a elaboração do programa apontando diretrizes projetuais. Em seguida, 

a elaboração do estudo preliminar, com desenvolvimento do partido inicial e lançamento da solução 

arquitetônica adotada. E, por fim, a apresentação do anteprojeto arquitetônico com soluções técnicas 

detalhadas. 

Resultado: 

A relação que o Terminal Rodoviário e o Horto municipal de Taubaté têm com a população da cidade é 

superficial, pois o uso de ambos é momentâneo, não tendo nenhum vínculo afetivo com eles. A proposta de 

reestruturação do Terminal integrado ao Horto, é fazer com que ambos sejam conectados ao seu entorno, 

melhorando os seus vínculos com a cidade. 

Este trabalho tem como objetivo conhecer essas áreas e buscar conceitos para desenvolver estratégias de 

circulação e de uso além de embarque e desembarque de passageiros e passeios momentâneos, 

proporcionando a população local e aos visitantes, espaços agradáveis, seguros e dinâmicos.Os estudos e 

levantamentos que serão realizados nas áreas servirão de base para esclarecer aspectos relevantes sobre o 

tema, Terminal Rodoviário, dando as diretrizes projetuais para a execução do projeto final.O que resultará 

na realização de um projeto arquitetônico para o Terminal Rodoviário de Taubaté. 

Conclusão: 

Nos espaços públicos deteorizados e esquecidos a intervenção é importante, pois, contribui para uma melhor 

dinâmica das pessoas com esses lugares, à medida que a população se envolve em atividades que são 

prazerosas e constantes, constituem elos afetivos e consequentemente a questão da preservação torna-se 

mais natural.O Terminal integrado ao Horto, será um espaço onde esse tipo de atividade acontecerá, 

intensificando o elo afetivo da população com a cidade de Taubaté, preservando as áreas verdes existentes, 

maximizando seu uso ,proporcionando atrações culturais onde os nativos e visitantes sintam-se seguros e 

despreocupados ao estarem nesses espaços. 
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A VISÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA SOBRE HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ENIC201772741 

 

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE MIRANDA, LARISSA OLIVEIRA VALVANO, MILENA ALCARÁ VITRIO, 

CRISTIANE YURIE UEDA SHIRAHATA MAIA, LARISSA NUNES DE QUEIROZ 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium lepra. A predileção pela pele e 

nervos periféricos confere características peculiares, tornando o seu diagnóstico simples. A doença tem 

tratamento que é oferecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, porém quando não é tratada pode ser 

agravada. O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia. 

Aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e 94% dos novos diagnosticados são notificados 

pelo Brasil. A Visita Domiciliar (VD) permite o conhecimento das condições do meio pertinentes à saúde, 

essenciais no estabelecimento de medidas de promoção da qualidade de vida do indivíduo, família e 

comunidade, representando uma importante ferramenta da Atenção Primária à Saúde (APS) para o 

acompanhamento dos pacientes acometidos pela moléstia. O estudo objetiva relatar a experiência das 

acadêmicas de medicina durante uma VD a uma família acometida pela doença. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicas do quinto ano de medicina 

da Universidade de Taubaté (UNITAU), em uma VD ao estagiar em uma unidade de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) de um município do Vale do Paraíba Paulista no mês de junho de 2017, durante a disciplina 

de Saúde Coletiva. Para a realização da VD foi utilizado um roteiro semiestruturado elaborado pelas 

professoras da disciplina. A família foi escolhida pelos profissionais de saúde da unidade de ESF durante a 

reunião de equipe, devido ao grande número de comunicantes e casos de recidivas da doença, além de 

problemas socioeconômicos envolvidos. A revisão de literatura foi realizada em artigos científicos nacionais 

extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os anos de 2010 

e 2017, no idioma português, que estavam disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os 

descritores: Atenção Primária à Saúde e Hanseníase. No total foram encontradas dez publicações. 

Resultado: 

A VD foi muito gratificante, pois, foi possível conhecer o paciente e sua família, além de poder correlacinar 

a patologia com determinantes sociais de saúde. As acadêmicas, junto com as Agentes Comunitárias de 

Saúde e a professora da disciplina forneceram informações a respeito dos benefícios sociais dos quais os 

pacientes tinham direito, além de esclarecer sobre dúvidas sobre a medicação e a própria patologia. Pôde-se 

esclarecer algumas dúvidas sobre a medicação em uso, alimentação e orientações para o autocuidado. 

Comprovou-se a importância da APS como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada a 

responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde da 

população, integrando ações preventivas e curativas. Importante destacar que o crescimento da endemia está 

ligado ao diagnóstico incompleto, despreparo dos profissionais da saúde (tratamento dos doentes, controle e 

acompanhamento dos comunicantes) e educativas (trabalho de grupos, palestras, VD). 

Conclusão: 

A VD é um instrumento de atenção à saúde capaz de fortalecer a ampliação do olhar sobre as necessidades 

de saúde do indivíduo e sua família. A formação dos profissionais de saúde precisa ser revista, pois é 

necessário forma-los com visão ampliada para as necessidades de saúde da população como previsto nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Preconceitos dos profissionais da saúde também podem 

constituir barreira para o desenvolvimento de um programa no controle junto ao doente e seus 

comunicantes. 
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AUSCULTA PULMONAR DE RUÍDOS ADVENTÍCIOS E SUA PREVALÊNCIA EM CRIANÇAS ASMÁTICAS FORA 

DO PERÍODO DE CRISE. 

ENIC201772778 

 

BÁRBARA OLIVEIRA PASSOS E SILVA 

Orientador(a): LUÍS HENRIQUE SALES OLIVEIRA 

 

Introdução: 

A asma é uma doença inflamatória broncopulmonar crônica, sendo caracterizada por hiperresponsividade e 

por obstrução do fluxo das vias aéreas inferiores, que é reversível espontaneamente ou com tratamento. 

Manifesta-se por meio de dispneia, sibilância e tosse, ocorrendo principalmente durante a manhã e a noite. A 

fisioterapia pode ser empregada no paciente com asma para a reabilitação funcional respiratória, realizando 

exercícios que atuam na mobilidade dos músculos respiratórios e a adoção de posturas corretas que tem 

ação facilitadora e corretiva da ventilação pulmonar. A reabilitação fisioterapêutica de asmáticos ocorre na 

seguinte ordem: adoção de posturas corretas, relaxamento muscular, prática de exercício respiratório 

fundamental, fortalecimento da musculatura costal inferior e diafragmática, diminuição da mobilidade costal 

alta e clavicular e reabilitação da musculatura abdominal. O presente estudo tem como objetivo descrever a 

frequência e intensidade de ruídos adventícios em pacientes com ASMA fora da crise por meio da ausculta 

pulmonar. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, quantitativo de centro único.  A pesquisa será realizada 

inicialmente nas bases de dados Medline, LILACS, Bireme, Scielo e PEdro para fundamentação teórica e 

posteriormente na Clinica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI para a coleta de 

dados. Em seguida, o projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI, localizada na Rua Doutor Antônio Braga Filho, 687 - 

Bairro Varginha. Serão selecionados 10 crianças de ambos os sexos, com diagnóstico de asma. 

Primeiramente, serão explicados aos pacientes e seus responsáveis os objetivos da pesquisa e como a 

mesma será realizada. Em seguida, será apresentado aos mesmos, um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), para que realizem 

devidamente a leitura e, se favoráveis à participação da pesquisa, devem se manifestar assinando-o. Logo, 

estes receberão orientações a fim de realizar corretamente a ausculta pulmonar. Para identificar os ruídos 

adventícios será utilizado um estetoscópio marca Lithmann®. Os voluntários realizarão três coletas seguidas 

perfazendo três expirações máximas e três inspirações máximas. Destes serão coletados os ruídos mais 

predominantes. Como critérios de inclusão teremos: diagnóstico clinico de asma; faixa etária de até 12 anos; 

ambos os sexos; pacientes em tratamento de Fisioterapia Respiratória da Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário de Itajubá – FEPI. E como critérios de exclusão teremos: dificuldade cognitiva; 

presença de outra doença pulmonar prévia. 

Resultado: 

Como resultados espera-se encontrar ruídos adventícios em todos os pacientes e assim identificar a 

prevalência de um ou mais ruídos adventícios nessas crianças. 

Conclusão: 

Porém a partir de nossos resultados poderemos também identificar qual segmento pulmonar é mais 

acometido pelos ruídos e quais são esses ruídos mais prevalentes. 
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EVIDENCIAÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NAS DEMONSTRAÇÕES DA 

PETROBRAS DOS EXERCÍCIOS 2015 E 2016 

ENIC201773171 

 

TAINARA RAQUEL ARAUJO DOS SANTOS FERREIRA, RAQUEL MONACO GAMA 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

Com a integração cada vez mais forte entre os diversos mercados do mundo, a necessidade de adotarem-se 

normas e padrões de contabilidade é essencial na busca pela harmonização das demonstrações contábeis das 

entidades dos mais diversos países, a fim de evitarem-se divergências na comunicação e interpretação de 

informações relevantes. 

No Brasil, as normas brasileiras de contabilidade são emitidas pelos CPCs – Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, e este trabalho visam estudar especificamente as normas aplicadas no Teste de Recuperabilidade 

nas empresas de capital aberto, que é abordado pelo CPC 01 criado pela resolução CFC nº 1.292/10. 

Este estudo tem como objetivo apresentar um caso específico e os procedimentos necessários para a 

realização do teste de Impairment dos ativos não financeiros, observando os critérios técnicos e a legislação 

vigente, consonantes com as instruções emanadas pelo CPC 27 – Ativo Imobilizado. 

Metodologia: 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, levando em consideração os conhecimentos da 

área contábil quando da aplicação dos conceitos de realização de ativos, e documental, com a observação 

dos dados constantes das demonstrações financeiras contábeis da empresa objeto de estudo, a luz das 

interpretações legais e normativas emanadas dos órgãos reguladores. 

O objetivo principal da pesquisa e trazer uma discussão sobre como são as tratativas formais e legais 

abordadas pela ciência contábil na divulgação e informação de fatos relevantes pertinentes a realização de 

ativos, e ilustrar como os mesmos são evidenciados na empresa foco do estudo, via revisão dos 

procedimentos adotados nas demonstrações financeiras contábeis da empresa foco do estudo. 

O desenvolvimento foi proposto em três etapas. Na primeira foi feito um levantamento bibliográfico a 

respeito do assunto onde se obteve o referencial teórico necessário para embasar o estudo. Esta etapa foi 

importante ainda para aprofundar o conhecimento sobre o tema. Na segunda foram usados procedimentos de 

pesquisa documental, aonde foram coletadas as informações constantes nas demonstrações contábeis da 

empresa Petrobras S/A relativas ao exercício encerrado no ano dois mil dezesseis, disponíveis nos sítio 

eletrônico da entidade, e, por fim, na terceira etapa, foram feitas as análises interpretativas, sendo que nesta 

etapa foi observado o impacto do Impairment nas demonstrações apresentadas pela entidade. 

Resultado: 

A definição de Impairment pode ser entendida como uma perda dos benefícios futuros esperados do ativo. 

Neste contexto, o trabalho pretende demonstrar o quanto os testes de impairment podem mensurar essa 

perda de capacidade dos ativos de longa duração. O caso apresentado demonstrará o como à contabilidade 

se propõe a evidenciar aos analistas menos informados das normativas dos órgãos reguladores sobre os fatos 

divulgados. 

Conclusão: 

Deste modo, pretende-se concluir que a perda por impairment corresponde à diferença entre o valor contábil 

do ativo e o seu fair value (valor justo), no caso do valor justo ser inferior ao valor contábil. 

O estudo tomou como tema a qualidade da informação contábil nas demonstrações contábeis brasileiras 

para as normas internacionais, limitando a pesquisa no requisito evidenciação do Impairment conforme o 

CPC – 01 (Redução ao Valor Recuperável de Ativos), também conhecido pelos nomes: perda do valor 

recuperável, redução no valor recuperável, perda na recuperabilidade de ativo e Impairment test. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA DIABETES TIPO I PARA USUÁRIOS 

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

ENIC201773560 

 

JAQUELINE TEIXEIRA FRANCO, AMANDA QUINTÃO ARAUJO, LUANA PAULA DOS SANTOS, SILVIA MAIRA 

PEREIRA CINTRA, ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

De um modo geral, a alimentação saudável deve favorecer o deslocamento do consumo de alimentos pouco 

saudáveis para alimentos mais saudáveis, respeitando a identidade cultural-alimentar das populações ou 

comunidades, portanto estratégias de educação nutricional devem ser planejadas e apresentadas aos grupos 

sujeitos a este tipo de intervenção objetivando adequação à sua realidade para que assim estes novos hábitos 

sejam verdadeiramente aderidos¹. Diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 

falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. O diabético tipo I 

não produz insulina e as injeções são essenciais para sua sobrevivência².  O relato tem por objetivo explanar 

sobre a experiência vivenciada pelas acadêmicas do 8º período do curso de graduação em Enfermagem, 

durante o período de estágio curricular, na realização de uma ação sobre Alimentação Saudável na Diabetes 

tipo I. 

Metodologia: 

A ação ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em um município do Vale do Paraíba Paulista, no 

período de maio de 2017 aos usuários inscritos no Programa Bolsa Família (PBS), com o objetivo de 

orientar a população sobre a importância da alimentação saudável e, principalmente, aos portadores de 

Diabetes Tipo I. 

Resultado: 

No decorrer do estágio, realizamos uma ação educativa aos usuários do PBS que frequentam a UBS. 

Decidimos abordar o tema Diabetes e Alimentação Saudável voltado à realidade da população. Utilizamos o 

espaço da própria UBS e as pessoas foram convidadas previamente pela Enfermeira responsável. Após 

todos chegarem e se acomodarem, demos início à ação, onde falamos sobre a Diabetes tipo I, a importância 

da aderência ao tratamento, a necessidade da alimentação saudável, seus benefícios e opções de alimentos 

condizentes com a renda e realidade dessa população. 

Conclusão: 

Pudemos vivenciar a importância da educação em saúde nas comunidades, no decorrer da ação os 

participantes se mostravam interessados no assunto e sempre expressando suas dúvidas, que eram 

prontamente sanadas, tendo assim um ambiente agradável de interação entre profissional e comunidade. 

Pudemos notar a importância do enfermeiro na educação em saúde, mostrar-se presente na vida daqueles 

que utilizam o serviço de saúde, preocupar-se em trazer novidades e atualizações para essas pessoas. 
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OCORRÊNCIA DE ESPECIES DE MOSCAS-DAS-FRUTAS  EM CAJAMANGA 

ENIC201773970 

 

VITOR VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES COELHO, WALTHER NABOR PELOGGIA DE 

MACEDO 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

O Brasil, por ser um país de extensão continental e estar localizado na zona tropical, possui uma grande 

diversidade vegetal e, por conseguinte, o conhecimento das espécies de moscas-das-frutas e a importância 

econômica delas numa determinada região e/ou área só poderá ser obtida com base em levantamentos 

intensivos, diretamente dos frutos dos hospedeiros. 

Pelo elevado potencial biótico, habilidade de se dispersarem no ambiente e de se adaptarem em novos 

hospedeiros causando danos econômicos, as moscas-das-frutas são consideradas pragas de muitas frutíferas, 

em regiões com climas de tropical a temperado (GALLO et al., 1988). 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer o padrão de flutuação populacional das espécies de ocorrência na 

área produtiva do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. 

Metodologia: 

Para atingir os objetivos deste trabalho, em 2 datas do mês de março de 2017, foi necessário a instalação de 

5 armadilhas do tipo McPhail (plástica) contendo, cada uma, 200 mL de solução de proteína hidrolisada de 

milho a 5%. Semanalmente, as armadilhas eram inspecionadas e o atrativo era renovado; os insetos 

capturados eram levados ao laboratório de Entomologia Agrícola para o processo de triagem, onde eram 

eliminados todos os insetos que não pertenciam ao grupo das moscas das frutas. As moscas obtidas do 

processo de triagem foram conservadas em frascos contendo solução de álcool 70%. 

De posse dos exemplares de moscas das frutas, deu-se início à identificação dos especimens por meio da 

utilização de chaves dicotômicas de identificação, de acordo com o preconizado por Souza Filho (2005) e 

Zucchi (2000). Em seguida, contou-se o número de indivíduos e agrupou-os de acordo com as 

características de um grupo taxonômico específico. 

Resultado: 

Como resultado, chegou-se no agrupamento dos indivíduos da primeira coleta e suas respectivas 

porcentagens de ocorrência, em 5 espécies: Anastrepha distincta Greene 2,7 %, Anastrepha obliqua 

(Macquart) 13,51 %, Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 83,78 %, Anastrepha sororcula Zucchi 0%  e 

Anastrepha turpiniae Stone 0%; na segunda coleta os percentuais obtidos foram:  Anastrepha distincta 

Greene 0%, Anastrepha obliqua (Macquart) 31 %, Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 65%, Anastrepha 

sororcula Zucchi 2%  e Anastrepha turpiniae Stone 2%. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que há dois grupos de especies predominantes na área do 

Departamento de Ciências Agrárias:  A. fraterculos e a A. obliqua, espécies consideradas pragas-chave da 

fruticultura. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONFIABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS PARA TOMADAS DE DECISÕES EM UM 

AMBIENTE FABRIL 

ENIC201774018 

 

FELIPE PAGOTTI MARTINS BOTELHO 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Em um ambiente econômico cada vez mais rigoroso, em busca de processos eficientes, não há margens para 

as perdas de produtividades, responsáveis por reduzir a competividade da empresa. Essa necessidade advém 

da maior exigência dos consumidores, exigindo produtos com qualidade e rapidez na entrega, com preços 

achatados. Os investidores, por sua vez, limitam o capital investido de acordo com o risco do negócio, 

exigindo rápidos retornos de capital. Por fim, a sociedade exige valores e visão da empresa que consideram 

o respeito pelo meio ambiente e a responsabilidade social. É neste contexto que devemos centralizar os 

esforços em confiabilidade do equipamento, para garantir as exigências dos diversos envolvidos no sistema 

empresarial. 

Metodologia: 

O gerenciamento dos indicadores de equipamentos pode ser executado por diversas metodologias. Para esse 

estudo foi adotado a metodologia RCM (Reliabilty Centered Maintenance) ou MMC (Manutenção Centrada 

em Confiabilidade), pois é um método de gerenciamento cujo admite tomadas de decisões focadas nos 

desempenhos dos equipamentos, com grandes benefícios estratégicos. 

A confiabilidade é considerada, além de fundamental em projetos correntes, também um requisito para 

novos projetos, onde é necessário manter o nível mínimo para aprovação e validação da rentabilidade 

financeira esperada. A implementação da metodologia RCM é a oportunidade de melhorar os níveis 

estimados nos novos projetos e maximizar os resultados nos projetos correntes. Para uma boa 

implementação, é necessário implementar também indicadores para mensurar as performances dos ativos e 

evolução da metodologia. 

Resultado: 

A implementação da metodologia RCM são vários, mensuráveis e imensuráveis. Podemos destacar a 

evolução técnica da equipe de análise multifuncional, motivação da equipe e interação dos departamentos. 

Para os resultados mensuráveis, a implementação do RCM atinge níveis de redução de paradas imprevistas 

de 40 a 70%, viabiliza a produção de 100% na sequência e quantidade programados e reduz o trabalho total 

da Manutenção entre 10 e 30%. 

Conclusão: 

A metodologia RCM é benéfica para todo o sistema empresarial, reduzindo os custos e perdas de várias 

formas. O RCM permite o sistema de produção trabalhar de forma cadenciada, minimizando os 

contratempos técnicos dos equipamentos e controlando os eventuais defeitos enviados para os clientes. É 

essencial para as empresas que trabalham com os recursos enxutos, mantendo a qualidade, entrega e 

produtividade em ótimos níveis. 
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CORREDORES LOGÍSTICOS NA EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 

ENIC201774127 

 

PAULO VITOR DIAS DA COSTA 

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

Segundo o relatório "Desafios para a Integração Logística na América do Sul", elaborado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), estima-se que o país perde US$1,5 bilhão por ano no comércio com parceiros 

sul-americanos devido a problemas de infra-estrutura logística. De acordo com o presidente da Empresa de 

Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, além do déficit de infra-estrutura, outras questões 

são responsáveis por tornar a logística brasileira uma das mais ineficientes do mundo. O custo logístico do 

país, conhecido como “Custo Brasil”, inibe a competitividade das empresas brasileiras nos cenários interno 

e externo. Por esse motivo, percebe-se que o aprimoramento do panorama logístico do país, assim como o 

desenvolvimento de novas alternativas logísticas adaptadas à realidade nacional, são muito bem-vindas e 

podem vir a ser a solução de muitos problemas enfrentados pelos gestores de diversas organizações que 

atuam no Brasil. 

Metodologia: 

O método científico empregado foi hipotético-dedutivo. O objetivo do estudo pode ser descrito como 

exploratório, descritivo e explicativo. Quanto ao procedimento técnico, foi feito o uso de pesquisa 

bibliográfica e o levantamento de informações que pudessem sustentar o estudo, permitindo-nos chegar a 

uma conclusão baseada no objetivo do trabalho. Por fim, a abordagem do trabalho é qualitativa. 

Resultado: 

A correta identificação e caracterização dos principais corredores logísticos estratégicos utilizados no 

escoamento da produção do agronegócio permite que o governo atinja os objetivos pré-determinados pelas 

políticas públicas a favor dos grandes e pequenos produtores, garantindo uma mais eficiente utilização dos 

recursos disponíveis e uma melhor tomada de decisões, em busca do "sistema adequado, confortável, 

integrado, seguro, eficiente, acessível e com o menor custo possível, além de ser essencialmente 

correlacionado às diretrizes políticas de desenvolvimento socioeconômico e sustentável e à integração e 

coesão nacional e da América do Sul" (Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 2017). Esta 

correta associação possibilita infraestruturas viárias e serviços logísticos de qualidade, com melhoramento 

das principais fluxos de exportação e maiores lucros para os produtores. 

Conclusão: 

Bons investimentos em Logística garantem ao país muitos benefícios, como inovações em setores 

estratégicos. Para isto, entretanto, é necessário atuar com urgência nas funções dos orgãos anuentes 

responsáveis pela área, no monopólio do modal rodoviário, mora portuária; no congestionamento em 

aeroportos; na falta de segurança; na baixa integração sistêmica; na baixa capacidade de cargas e nos 

elevados custos logísticos, que devem ser eliminados para que as empresas instaladas no país possam 

aplicar o que, de fato, a Logística deveria ser: uma atividade estratégica, operando sempre como uma 

vantagem competitiva. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM SOBRE CÂNCER DO COLO DO 

ÚTERO 

ENIC201774222 

 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES 

Orientador(a): ALEXANDRE PRADO SCHERMA 

 

Introdução: 

O câncer do colo do útero (CCU) é a terceira neoplasia mais comum entre as mulheres no Brasil segundo 

Instituto Nacional de Câncer, estudos estáticos revelam que a taxa de mortalidade de mulheres acometidas 

por essa doença continua muito alta, revelando-se um importante problema de saúde pública 

Metodologia: 

Diante desta importância, este trabalho teve como objetivo avaliar, por meio da aplicação de questionário, o 

conhecimento das estudantes do Curso de Enfermagem da Universidade de Taubaté sobre câncer de colo 

uterino, uma vez que essas alunas serão futuras multiplicadoras de conhecimento. Após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, foi aplicado questionário para alunas do primeiro ao sétimo semestre do 

Curso de Enfermagem da Universidade de Taubaté – SP. 

Resultado: 

Das 131 acadêmicas matriculadas, foram avaliadas 129 (98,47%), distribuídas em 6 grupos de acordo com o 

semestre cursado. Verificou-se que 100% das alunas avaliadas já ouviram falar sobre CCU. No entanto, em 

relação aos fatores relacionados ao câncer de colo houve falta de informação (X²= 0,698 p=0,40). Quanto ao 

agente etiológico envolvido observou-se um percentual de erro significativo envolvendo alunas dos últimos 

semestres do curso. E, quando questionadas se se sentem preparadas para prestarem orientação a respeito do 

assunto, apenas 67 (51,94%) responderam que sim. 

Conclusão: 

Logo, os resultados da pesquisa mostram que os alunos apresentaram conhecimento sobre o assunto, no 

entanto, quando se refere a tópicos importantes este se apresentam aquém do esperado. 
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CONTROLE DE ACESSO INFORMATIZADO EM UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

ENIC201774364 

 

ALINI DANIELI ROSSINI 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Existem vários meios de segurança em Universidades que são usados no dia a dia, os mais comuns são as 

câmeras de monitoramento, portarias e serviços de segurança/vigilância. E existem também os Sistemas de 

Controle de Acesso com o uso das catracas eletrônicas, porém esse meio não é muito utilizado ainda. 

As câmeras de monitoramento são um tipo de sistema eletrônico bastante eficaz e utilizado, pois, 

possibilitam o monitoramento em tempo real e permite a gravação de imagens. 

As portarias também são importantes para a Universidade, o controle é apenas visual e é feito pelo próprio 

porteiro, pois, ele apenas visualiza quem entra e quem sai da instituição. 

Todos esses tipos sistemas são manuseados de formas diferentes entre si, uns são mais seguros que o outro, 

mas todos têm a mesma finalidade que é proteger a segurança física e patrimonial. 

Metodologia: 

Esta pesquisa foi dividida em etapas sendo que primeiramente realizou se um estudo bibliográfico para 

proporcionar conhecimento sobre o tema abordado. Também foram identificados elementos que podem se 

tornar obstáculos durante a pesquisa. E em seguida foi realizado um estudo sobre o tipo de catraca a ser 

utilizado no trabalho para poder então escolher um tipo mais econômico e eficaz da mesma para implantar. 

Primeiro foi realizado um estudo sobre o tema para explorar e aperfeiçoar o conhecimento sobre implantar 

catracas eletrônicas com controle de acesso informatizado em Universidades, tendo em vista a necessidade 

de segurança física e patrimonial. 

Em seguida foi definido o tipo de catraca eletrônica a ser utilizada no trabalho baseado em pesquisas 

exploratórias de artigos já publicados e então foi aprofundado um estudo sobre a mesma para desenvolver 

esta pesquisa. 

Após isso, concluiu se que a necessidade do uso dessa tecnologia é importante para a segurança em geral 

das Universidades e também é um meio de atrair bons olhares, o que é muito bom para a reputação das 

Faculdades. 

Resultado: 

Em relação ao levantamento de entrevista, os resultados apontaram que a implantação de catracas 

eletrônicas com controle de acesso informatizado em Universidades é um bom investimento tanto para o 

patrimônio quanto para os indivíduos, pois, através da pesquisa foi possível notar a satisfação sobre esse 

método. 

Conclusão: 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo realizado para implantar o uso de catracas eletrônicas 

com controle de acesso informatizado em Universidades brasileiras. O modelo de catraca proposto neste 

trabalho foi a catraca eletrônica com código de barras que é uma tecnologia muito utilizada, segura e 

eficiente. Passando então confiabilidade e segurança as pessoas que venham a utilizar esse sistema para 

controle de acesso. 
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POR QUE O SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO É TÃO INJUSTO? 

ENIC201774383 

 

THALENE BRANDÃO FLAUZINO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

O Estado, desde o constitucionalismo social, tornou-se intervencionista, competindo, a ele, a concreção dos 

direitos de 2ª dimensão. Para tanto, faz-se necessário que o Estado tenha dinheiro em caixa (orçamento) 

para promover a isonomia e reduzir as desigualdades. Nesse âmago, nasce o interesse no sistema tributário, 

sendo a tributação, hoje, constituída de tributos diretos – que recaem sobre patrimônio e renda – e por 

tributos indiretos – que incidem sobre o consumo. Ocorre que mesmo o Brasil apresentando uma elevada 

carga tributária (de 35,95% do PIB, em 2013), ela não vem a ser distribuída de forma equitativa entre os 

cidadãos brasileiros. Conforme estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2008, 

brasileiros com renda até dois salários mínimos mensais pagaram 53,9 % da carga tributária, enquanto 

aqueles com renda com mais de 30 salários mínimos arcaram com 29%. Daí, o objetivo de discutir os 

motivos da má distribuição tributária. 

Metodologia: 

Para este estudo priorizou-se a bibliografia e dados estatísticos do IPEA (2009) e da Receita Federal (2015). 

Foram selecionados os trabalhos de Santos (2009) que expõe como nosso sistema tributário não atende os 

ditames constitucionais, uma vez que a arrecadação tributaria é desproporcional e regressiva ao cobrar o 

mesmo de pobres e ricos, defendendo uma maior aplicação do princípio da capacidade contributiva e uma 

melhor destinação dos recursos, para assim, promover a igualdade; Alves (2012), que apresenta dados 

estatísticos que confirmam que o sistema tributário é um dos principais fatores de concentração de riquezas, 

defendendo, assim, conferir aos tributos diretos maior progressividade, e aos tributos indiretos maior 

seletividade, diminuindo, por fim, a carga tributária indireta; e, Gondim (2010), que analisa, em especial, a 

destinação dos recursos arrecadados pela via tributária, e destaca que entre as despesas do governo há um 

grande montante designado para pagamento dos juros da dívida pública. 

Resultado: 

Os dados estatísticos coletados pelo IPEA (2009) mostram que, em 2004, da carga tributária total de 48,8% 

suportada pelas famílias com renda de até dois salários mínimos, 45,8% refere-se a tributação indireta e 

3,1% a direta. Nas famílias com renda superior a 30 salários mínimos, do total de 26,3%, 16,4% 

corresponde a tributação indireta e 9,9% a direta. Conforme o estudo, os 10% mais pobres da população 

brasileira destinam 32,8% da sua renda para o pagamento de tributos, enquanto para os 10% mais ricos 

dedicam 22,7%. O destino dos recursos arrecadados pela via tributária não compensam essa discrepância, 

pois em 2008, o governo federal destinou 3,8% do PIB para o pagamento de juros da dívida pública, e 

2,07% para custeio de benefícios de servidores públicos federais; enquanto que para educação foi destinado 

1,02%, e para saúde 1,4%. 

Conclusão: 

Conclui-se que nosso sistema tributário prioriza uma carga tributária incidente sobre o consumo, em que 

ricos e pobres contribuem, aproximadamente, com o mesmo valor em detrimento do patrimônio e renda, 

não aplicando adequadamente o princípio da capacidade contributiva, promovendo, assim, desigualdade 

social e concentração de renda. Apesar da alta carga tributária, os recursos arrecadados não retornam em 

programas e ações sociais, demonstrando a malversação do dinheiro público. O peso da carga tributária 

sobre a renda das pessoas prejudica o exercício da cidadania fiscal, pois as pessoas não tem consciência de 

seus direitos e o governo permanece inerte quanto a isto. 
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EDUCAÇÃO PELO MOVIMENTO: O MÉTODO GROWING UP COM CRIANÇAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

ENIC201774439 

 

RAPHAELA NATHÁLLY CRUZ REZENDE SLOBODA, NATALIA DE SOUSA SANTOS 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Este trabalho refere-se a um relato de experiência acerca da importância da intervenção Psicomotora em 

crianças da educação infantil. Foi utilizado o método, criado por Kabarite e Mattos (2014). Uma 

metodologia grupal, voltada para trabalhar as esferas sociais, linguísticas e funcionais da criança, a partir da 

utilização de dez caixas temáticas que integram aspectos do sistema psicomotor humano. Para a confecção 

das caixas, fez-se necessário compreender, além do sistema psicomotor, as etapas evolutivas dos processos 

cognitivos e linguísticos, o aspecto neuromotor, as tramas da vida afetiva infantil e o estabelecimento das 

relações sociais na infância. Cada caixa se relaciona às funções progressivas do cérebro, baseados na Teoria 

das Unidades Funcionais de Luria, a saber: universo sensorial; perceptivo; motricidade ampla; imagem 

corporal; linguagem; motricidade fina; raciocínio lógico; atenção e memória; leitura e escrita; produção 

artística. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência a partir da aplicação da metodologia Growing Up em alunos da 

educação infantil. Foi realizado um total de onze encontros. Em cada encontro, trabalhou-se uma caixa 

lúdica. O grupo compreendeu quatorze crianças, seis do sexo masculino e oito do sexo feminino, com idade 

entre cinco e seis anos, em uma escola pública do Vale do Paraíba Paulista. Os critérios para a inclusão 

foram: crianças entre cinco e seis anos e escola que tivesse disponibilidade para a aplicação das caixas. 

Nos três primeiros encontros foi realizada a apresentação do projeto para a coordenação e a professora 

responsável pela classe que seriam aplicadas as atividades. No quarto encontro foi aplicada a caixa 1. Neste, 

foram utilizados um livro temático e sensorial, precedido de atividade artística e uma história sobre a 

experiência sensorial. No encontro cinco foi aplicada a caixa 2. Neste, se utilizou um saco surpresa com 

objetos de diferentes tamanhos e texturas, seguidos de uma conversa grupal com os alunos sobre a 

experiência perceptiva, quebra-cabeças e atividade rítmica com trava-línguas. No encontro seis foi aplicada 

a caixa 3. Neste, utilizando à dança como atividade rítmica. No encontro sete, foi aplicada a caixa 4. Neste, 

foi realizada uma atividade artística sobre a imagem individual do próprio corpo. No encontro oito foram 

aplicadas as caixas 5 e 6. Nestas, foram utilizadas uma história elaborada com os alunos, seguido de uma 

atividade artística com diferentes materiais.No nono encontro foram aplicadas a caixa 7 e 8. Nestas, foram 

feitas a contagem dos materiais utilizados anteriormente. No décimo encontro foram aplicadas a caixa 9 e 

10. Nestas, foram utilizadas materiais artísticos para a realização de desenho grupal. Ao final, foi realizada 

uma devolutiva com a professora e com as crianças, objetivando compreender a experiência em relação às 

atividades psicomotoras. 

Resultado: 

Pode-se constatar que as atividades psicomotoras provocaram desdobramentos afetivos e sociais 

fundamentais à construção da subjetividade. A maior parte das crianças demonstrou grande interesse nas 

atividades propostas. Em determinadas atividades, pode-se verificar que as crianças se ajudavam 

mutuamente. Isto permitiu que elas participassem ativamente de todo o processo e expressassem seu modo 

de interagir, aprendendo a entender, aceitar e respeitar diferentes opiniões, particularidades de cada colega e 

reforçando o respeito pelo material e espaço dos mesmos. 

Além da socialização, as atividades psicomotoras foram importantes para o processo ensino-aprendizagem. 

Por meio das caixas temáticas, as crianças entraram em contato com diversas capacidades tais como 

memória, atenção, organização do pensamento, etc. Além disso, tornaram-se capazes de regular seus 

comportamentos, conhecer suas potencialidades e dificuldades, favorecendo o processo de 

autoconhecimento. Assim, as caixas temáticas proporcionaram uma ampliação no universo da criança, 

agregando conhecimentos para além do que é vivenciado no universo escolar. 
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Conclusão: 

Atualmente, verifica-se a dificuldade de introduzir a psicomotricidade nas atividades cotidianas escolares. 

Entretanto, pode-se constatar que a intervenção psicomotora possibilita ferramentas não apenas para a 

aquisição de habilidades básicas na aprendizagem da leitura e da escrita, como também favorece a 

socialização e a construção da subjetividade. 

Desta forma, este relato de experiência enfatiza a importância da psicomotricidade na educação infantil, de 

modo a auxiliar o desenvolvimento da criança de forma integral. 
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ANÁLISE DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO 

ENIC201774444 

 

AMANDA GABRIELE ALVARENGA, MONICA MAIGUT HERNANDEZ, MILENA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 

Orientador(a): RICARDO FERREIRA SALLES 

 

Introdução: 

As Academias ao Ar Livre (AAL) têm os idosos como público alvo, embora pessoas de outras idades 

também possam usufruir de seus benefícios. Visam a melhoria da condição física e da qualidade de vida dos 

usuários, além de proporcionar-lhes momentos de lazer. Seus equipamentos não têm peso, utilizando apenas 

a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento, sendo, portanto, um sistema que se adapta 

personalizadamente ao usuário. Os equipamentos fortalecem a musculatura, aumentarem a capacidade 

cardiorrespiratória, a mobilidade das articulações, a flexibilidade e a coordenação motora; foram 

desenvolvidos para ambientes abertos com o objetivo de estimular o sistema nervoso central e, assim, 

contribuir para o bem-estar geral do usuário. 

Nesse contexto, este trabalho, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, fez um levantamento da opinião 

pública sobre essas academias, a fim de estabelecer seus principais benefícios, pontos a serem mantidos ou 

ajustados para maior proveito da população. 

Metodologia: 

Aplicou-se, primeiramente, um questionário em uma praça pública bem movimentada do Centro do 

Município, buscando atingir, aleatoriamente, pessoas que já haviam frequentado ou pretendiam frequentar 

as AAL. Em seguida, aplicou-se o mesmo questionário em uma AAL específica, também central e bem 

movimentada, a fim de se entrevistar diretamente seus usuários, dentre eles pessoas de ambos os sexos com 

idades entre 18 e 100 anos. Por fim, as informações coletadas foram analisadas, para que elogios e queixas 

fossem compilados e para que, a partir disto, medidas de melhoria fossem sugeridas. 

Resultado: 

Dos 40 entrevistados, maioria do sexo masculino acima de 45 anos, casada e com ensino médio completo, 

80% não depende de cuidados de terceiros. Quanto à autopercepção da saúde, 50% relata boa percepção, 

enquanto 56% refere dor osteoarticular e/ou muscular. 

Com relação às AAL, 96% relata conhecê-las, 63% as frequentam em busca de melhorar a qualidade de 

vida, 41% faz uso das placas de orientação para se exercitar e 98% obteve melhoria em suas atividades 

diárias. 

Dentre benefícios advindos da utilização das AAL, os mais relatados foram: melhora na qualidade de vida e 

do humor, maior disposição para atividades diárias e aumento da sociabilidade. Dentre as queixas a elas 

relacionadas, a principal foi “a ausência de educadores físicos” que auxiliem na execução dos movimentos 

(85% é a favor do auxílio profissional especializado). Ademais, 88% dos entrevistados acredita que o 

Município não realiza divulgação adequada das AAL. 

Conclusão: 

Os frequentadores das AAL não são somente os idosos, havendo predomínio de população adulta entre 25 e 

50 anos. Esses indivíduos reconhecem terem sido beneficiados por elas, obtendo aumento do desempenho 

em atividades diárias, além de incentivo ao estabelecimento do contato com a natureza e com a sociedade, 

progredindo, portanto, tanto em sua saúde física quanto psíquica. Um importante reajuste por eles 

requisitado é a presença do orientador físico no local, tendo em vista que a realização errônea de um 

movimento pode gerar dores impróprias do exercício ou até mesmo lesões, o que não se pode negligenciar. 
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7X1: HOJE, AMANHÃ E DEPOIS? 

ENIC201774509 

 

JOÃO PAULO BOFFO FONSECA, ANA JÚLIA TEIXEIRA RODRIGUES 

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS 

 

Introdução: 

O tema a ser exposto é a cotidiana goleada que a sociedade pátria sofre, utilizando-se de  uma linguagem 

que o brasileiro se familiariza, sendo ela o “futebolês”. Deste modo, não há  somente a corrupção como 

carcinoma, mas também a morte por drogas, violência contra mulheres, crescimento da população 

carcerária, racismo constante, governo autocentrado e educação precária. A proposta deste artigo é, 

precipuamente, conscientizar o brasileiro acerca dos referidos assuntos, evidenciando a ignorância sobre a 

gravidade de sua respectiva realidade, pois, o aviltamento internacional é análogo, se não o mesmo, que o 

vivenciado pela torcida brasileira na Copa de 2014, onde o Brasil sofreu a maior derrota registrada no 

âmbito futebolístico até o presente dia. 

Metodologia: 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas pesquisas em veículos cibernéticos que demonstraram 

dados de estudos internacionais delegados por instituições competentes na fiscalização, controle e 

divulgação dos fatos, exempli gratia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a 

Transparência Internacional, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (ENEM Internacional), o 

projeto de Combate a Corrupção do Ministério Público Federal, o Conselho Nacional de Justiça e as Nações 

Unidas. Também foram utilizados veículos midiáticos como: El País, rede BBC Brasil, Revista Exame, 

Revista Veja e O Estadão, entre outros. Ainda complementa a pesquisa questionários confeccionados 

exclusivamente para este trabalho, a fim de colher opiniões populares acerca de temas como: a atual 

composição do STF em paralelo a atual composição da Seleção Brasileira, bem como a legalização da 

maconha, a lei de cotas universitárias, a solução para o crescimento da população carcerária entre outras 

provocações. Para tanto, buscou-se pessoas pertencentes a diversas classes sociais, objetivando expor o 

desconhecimento de institutos imprescindíveis à vida do cidadão brasileiro e evidenciando o individualismo 

e o conservadorismo excessivo, ou seja, nada hígido para o crescimento de uma sociedade pluralista (lato 

sensu) como a brasileira. Apresenta – se por fim, em formato de gráficos, tanto as concepções extraídas 

mediante os questionários quanto a posição do Brasil nos rankings mundiais dos temas pesquisados. 

Resultado: 

Os resultados auferidos foram as posições insuficientemente aceitáveis do Brasil em rankings de suma 

importância (62°, de 70 países em educação) e inversamente bem posicionado em perspectivas inaceitáveis ( 

5° país que mais mata mulheres no mundo; 79° de 176 países em matéria de corrupção; a superlotação nos 

presídios com grande parcela específica do crime de tráfico, precisamente 32% dos reeducandos, e etc.). 

Desse modo, justifica a utilização do “futebolês” para melhor compreensão do cidadão, isto é, estamos em 

zonas de rebaixamento em campeonatos importantes e disputando por títulos de campeonatos abjetos. Em 

contramão a todos esses dados, ou ainda a esses 7 gols, há um gol a nosso favor, interpretado por Martin 

Heidegger como: no desespero e na angústia o homem enxergará novos horizontes, ou seja, existe vantagem 

enorme, porém não irreversível. 

Conclusão: 

Conclui-se que o Brasil tem-se identificado com um pensamento jupiteriano, que influencia no crescimento 

de um povo individualista semelhante aos homens descritos como utilitaristas de Bentham, em busca da 

satisfação pessoal da maioria, isto é, “vê aquilo que lhe importa e discute aquilo que lhe convém”. Destarte, 

glorifica-se um esporte, cria-se uma patologia que se traduz em panaceia aos males que o acomete, mas na 

verdade transpassa indiferença aos assuntos expressivos. Em síntese, se a corrupção (em todas as formas) é 

a chaga no Brasil, o futebol é o remédio que se usa indiscriminadamente, da qual a cólera é cegar. 
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CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO DE UNIVERSITÁRIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O DESCARTE DE 

LIXO ELETRÔNICO 

ENIC201774653 

 

OTÁVIO COUZENN MAGALHÃES, RAISSA ZITO DE OLIVEIRA 

Orientador(a): VIVIANE FUSHIMI VELLOSO 

 

Introdução: 

O descarte de aparelhos eletrônicos se tornou um grande problema ambiental, a partir do início do século 

XXI o marketing e a evolução tecnológica, incentivaram o crescimento do consumo desses bens. Assim, as 

pessoas foram incentivadas à troca de aparelhos. No entanto, pouco se conhece sobre o armazenamento ou 

processamento de resíduos eletrônicos e a dificuldade de onde despejar esses resíduos gera uma série de 

problemas para o meio ambiente, devido sua composição de metais pesados altamente tóxicos. 

De acordo com, o SEBRAE estima-se que cada brasileiro descarte uma média de 2,6 quilos de lixo 

eletrônico anualmente. Sancionada pela Casa Civil da Presidência da República em agosto de 2010, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos torna obrigatória a destinação adequada de resíduos eletroeletrônicos 

no Brasil. O descumprimento da legislação pode gerar multas. Nesse contexto, este estudo busca verificar 

qual o conhecimento dos jovens sobre o descarte eletrônico. 

Metodologia: 

A pesquisa é exploratória quantitativa com técnicas survey com questionário estruturado com cinco 

perguntas fechadas.A amostra é composta por jovens universitários do departamento de comunicação social 

da Universidade de Taubaté. O cálculo amostral indica uma amostra de 235 questionários respondidos com 

erro de 5% para  mais ou para  menos e nível de confiança de 95%. A distribuição do questionário será feita 

de forma Online, através dos seguintes grupo Comunicação UNITAU 2017 e páginas do departamento de 

comunicação, Comunicação Unitau e Comissão T37 - Comunicação Social,  do departamento de 

comunicação. A pesquisa busca identificar o conhecimento dos jovens da universidade a respeito do 

descarte de equipamentos eletrônicos. 

Resultado: 

A pesquisa mostra o perfil dos consumidores de materiais e equipamentos eletrônicos, além de seu 

conhecimento sobre descarte do lixo eletrônico. 

Conclusão: 

A partir da análise dos dados obtidos com os questionários, vemos como os alunos compreendem o descarte 

de lixo eletrônico e seu conhecimento a respeito do assunto. 
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A JORNADA DO HÉROI NO LUTO PELA INFÂNCIA: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO A PARTIR DA 

PSICOTERAPIA ANALITICA 

ENIC201775463 

 

FELIPE BENITES DO NASCIMENTO 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

Segundo a Psicoterapia Analítica, as experiências internas têm uma linguagem própria e são fontes inesgotáveis 

de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das expressões artísticas, dos contos e dos sonhos. Parte-se do 

princípio que o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, propõe-se compreender o 

psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. Considerando esse processo, foram utilizados 

procedimentos de entrevista inicial com os pais, observação lúdica e técnicas expressivas com a criança. Uma 

leitura a partir da Psicologia Analítica possibilita identificar ideias elementares presentes nos mitos e nos contos 

de fadas, a essas possibilidades de ser denomina-se arquétipos. Ao se defrontar com os arquétipos o individuo, 

ou os assume como parte de sua identidade, utilizando-os como uma mascara social denominada Persona, ou 

identificando-se negativamente o individuo percebe essas características como incomodas e rejeitando suas 

características forma o que se denomina conteúdo de sombra. 

Metodologia: 

Na época da psicoterapia, R. tinha 11 anos de idade e morava com seus pais. R. estava sendo atendida desde o 

processo de Psicodiagnóstico Interventivo e a queixa inicial estava focada em um sintoma principal: ansiedade 

de separação em relação aos pais, principalmente em relação a mãe. No processo de psicoterapia, alguns dos 

sintomas relacionados a ansiedade já se encontravam menos frequentes, porém R. relatou que percebia que seus 

sintomas ansiosos agora estavam mais presentes em relação ao seu desempenho escolar. Os atendimentos 

relativos ao processo de psicoterapia foram realizados semanalmente, totalizando onze encontros, no período de 

abril a junho de 2017, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. Foi utilizado o 

estudo de caso a partir de dado obtidos por meio de relatório clinico. O estudo de caso se constitui em uma 

investigação do fenômeno estudado, favorecendo uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real. A 

primeira sessão foi realizada com a mãe de R., sendo nesta estabelecido o contrato terapêutico. As três sessões 

seguintes foram livres e R. optou pela linguagem verbal. Na quinta, sexta e sétima sessões, foram realizadas 

atividades expressivas, desenho em cartolina, argila e pintura, respectivamente. A nona sessão foi livre e R. 

optou por falar. Nas duas últimas sessões, foram realizadas atividades e dinâmicas com a família. 

Resultado: 

R. está passando pelo processo de luto pela infância, primeira etapa a ser vivenciada na ‘jornada do herói’, tal 

como observado na animação ‘Divertidamente’. R., assim como Riley, protagonista do desenho, começa a se 

deparar com mudanças externas e internas ocasionadas pela transição da infância para adolescência. A partir de 

seu contato com emoções que nomeia como negativas, rejeita parte de sua Sombra, passando a assumir e a 

valorizar apenas sentimentos que nomeia como positivos, identificando-se com sua Persona. Entretanto, ao 

vivenciar esse processo conflitante, passa a desenvolver sintomas percebidos pela família como indesejados. 

Assim, ao se identificar com as características desejadas pela família e rejeitar as indesejadas, R. teve 

dificuldades em superar o luto pela infância. Porém, no decorrer da Psicoterapia, ao tomar consciência e aceitar 

características antes renegadas, R. manifesta desejo por autonomia, de se desvincular da relação infantil e dar 

início ao seu processo de individuação. 

Conclusão: 

Durante a infância, a criança está mergulhada nas vivências familiares, tendo os pais, principalmente, como 

modelo estruturante. Na passagem da infância à adolescência, torna-se necessário a diferenciação da identidade. 

Esse processo pode ser simbolicamente relacionado à jornada do herói, sendo o luto pela infância a primeira 

etapa desse processo. Dessa forma, na busca pela própria individualidade, R. assim como Riley estão 

vivenciando esse momento conflitante, mas necessário ao processo de individualização. 
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PROCESSO DE VITRIFICAÇÃO EM REATORES QUÍMICOS 

ENIC201775482 

 

EDILAINE APARECIDA CHAGAS, PLÍNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

O estudo abordado neste trabalho trata da aplicação e utilização do processo de vitrificação em reatores 

químicos. O processo de fabricação de reatores vitrificados é detalhado e inicia-se desde o recebimento e 

conferência da matéria-prima, segundo a norma ASME empregada no processo de fabricação de vasos de 

pressão. Por apresentar baixa taxa de corrosão, esse tipo de reator pode ser utilizado para emprego em 

reações químicas agressivas, sendo que, devido ao revestimento de vidro, é possível a aplicação deste 

equipamento em várias indústrias, como, por exemplo, nas alimentícias e químicas. Todo o estudo foi 

voltado à fabricação, segurança e cuidados na operação dos reatores, seguindo as normas especificadas e 

obtendo o suporte das informações apresentadas com os inspetores de vitrificação, engenheiros e diretores 

de tecnologia da empresa Pfaudler. 

Metodologia: 

Os reatores químicos são vasos projetados para realização de reações químicas, utilizados em indústrias 

onde ocorrem a agitação, misturas, dissolução e homogeneização de substâncias. Para suportar a pressão 

gerada durante uma reação, o reator fechado é o geralmente indicado. A vitrificação foi descoberta quando o 

Sr. Casper Pfaudler combinou, pela primeira vez, vidro com aço, em 1884, para acelerar a fermentação da 

cerveja. Unindo as vantagens e desvantagens do vidro e do aço, obtiveram-se as propriedades únicas do 

revestimento “Glasteel Pfaudler”, patenteado, tornando possível a fabricação dos reatores vitrificados 

utilizados nas indústrias químicas, devido a sua grande resistência ao ataque corrosivo de ácidos e álcalis. A 

corrosão metálica, que ocorre em vários materiais, se define como o ataque destrutivo gradativo dos metais. 

No processo de fabricação do reator químico vitrificado são necessários diversos tipos de conformação, 

quais sejam: Calandragem: Processo de conformação no qual a chapa passa entre rolos cilíndricos para 

formar um cilindro ou tubo. Estampagem: Processo de fabricação, onde o metal é fixado em uma matriz e 

submetido a uma força de punção, para adquirir a forma geométrica. Soldagem: Processo de união dos 

materiais, por fusão, mantendo suas características mecânicas e químicas. Fundição: Processo de 

conformação a quente, no qual o metal ou ligas metálicas, em seu estado liquido, são inseridos em um 

molde para a formação de peças. Teste ultrassônico: É feito com o uso de ondas mecânicas ou acústicas 

colocadas no meio em inspeção. O ensaio por ultrassom caracteriza-se por ser um método não destrutivo 

com o objetivo de detectar descontinuidades internas. Ensaio por liquido penetrante: Tem por finalidade 

detectar descontinuidades superficiais do material, tais como, trincas, poros, dobras, etc. Raios-X: O ensaio 

por raios-X em materiais é utilizado com o intuito de identificar fissuras, trincas, rachaduras, bolhas e 

inclusões internas. 

Resultado: 

A formação do corpo do reator se dá por meio da calandragem e dos tampos por estampagem, ambos 

seguidos por soldagem. O reator, quando acabado, passa por jateamento com granalha de aço, preparando-se 

uma superfície limpa e apropriada para receber o vidro. Revestido com duas camadas de esmalte base, o 

vaso recebe, em seguida, várias camadas de vidro. A cada camada de vidro ele é levado ao forno elétrico a 

cerca de 900°C. O processo de vitrificação é acompanhado pelo controle da qualidade, que realiza diferentes 

tipos de inspeções, desde medições de espessura e inspeção visual, até o teste elétrico, com voltagem de 20 

KV, garantindo um revestimento homogêneo, sem falhas, e assegurando uma eficiente proteção contra a 

corrosão. A empresa Pfaudler em Taubaté/SP possui o selo "U", característico para vasos de pressão, e todo 

o processo de fabricação é acompanhado pela empresa credenciada denominada Llody's - ASME. 
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Conclusão: 

A escolha de reatores químicos vitrificados está intrinsecamente relacionada às aplicações em processos que 

necessitam de alta resistência a corrosão. O equipamento possui um custo relativamente menor em relação a 

outros, fabricados em ligas especiais, além de ter grande vida útil, apesar de ter elevada fragilidade em seu 

interior vitrificado e ter como desvantagem a sua manutenção, que é classificada como de difícil execução. 

Na fabricação do reator vitrificado são necessários os estudos operacionais e desenvolvimentos do 

departamento de engenharia, seguindo-se a norma ASME, que certifica as empresas e garante que os 

produtos possuem o padrão solicitado pelo mercado. 

 



  

612 

 

PORQUE NÃO FALAMOS DE SUICÍDIO? 

ENIC201775514 

 

PRISCILLA MARA ALVES ROSA, LUANA DA GLORIA ALVES, ROSANGELA MARA CAMPOS DE SOUZA, DAYANE 

SILVA MACÊDO 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

Introdução: 

O suicídio é o ato pelo qual o ser humano decide terminar com a própria vida. No Brasil, geralmente, é o 

resultado de um sofrimento que se tornou insuportável. Em outros países podem ter diferentes significados, 

como um ato de coragem por exemplo. O objetivo deste é apresentar os motivos pelo qual o suicídio não é 

devidamente abordado e a importância em se discutir este tema envolvendo toda a sociedade e do 

profissional de enfermagem em ter este conhecimento. De acordo com o psicanalista Roosevelt Cassorla, 

membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e professor da Unicamp, todas as pessoas um 

dia na vida já pensaram que morrer seria uma alternativa, porém o suicida vai além do pensamento e por 

isso causa horror. É o ato extremo de um indivíduo cujo sofrimento se tornou insuportável. 

Metodologia: 

Para a pesquisa e execução do presente trabalho, onde aborda pontos relevantes sobre o porque o suicídio 

não é devidamente discutido pelas escolas, famílias, mídia, entre outros e o não recebimento da devida 

assistência à pessoa suicida por parte do profissional de enfermagem, foram utilizados artigos de periódicos 

e sites especializados no assunto em questão. 

Resultado: 

Vários são os motivos pelo qual o suicídio não é devidamente discutido, dentre eles, que o suicida é visto 

pelos outros como um fracassado, que se trata de um assunto proibido que agride várias crenças religiosas, 

que os homens por sua natureza não se sentem confortáveis em falar de assuntos como morte e suas 

fraquezas. Por parte da mídia, o silêncio é justificado pelo fato de que apresentar casos seria uma maneira de 

incentivar o ato, seria como impulsionar aqueles que já têm predisposição. De acordo com a OMS, a 

cobertura sensacionalista da mídia é um fator de risco por contribuir com “imitações” ou por estigmatizar as 

pessoas. Por parte dos profissionais da saúde, a dificuldade em se falar do assunto é o medo de que a 

conversa possa induzi-lo a efetivar o ato. Porém falar sobre o sofrimento pode ajudar o paciente. 

Conclusão: 

Para os profissionais de enfermagem é importante o conhecimento sobre este assunto, dos dados 

epidemiológicos, dos métodos de suicídio mais utilizados, de realizar pesquisas, tudo a fim de possibilitar a 

elaboração de estratégias de prevenção e atendimento eficazes disseminando a informação a toda sociedade. 

Como podemos prevenir o suicídio se não falamos sobre ele? É preciso que falemos abertamente sobre o 

assunto em família, nas escolas, no trabalho, na igreja, na mídia, enfim, para toda a sociedade. O silêncio ou 

o sensacionalismo não ajudam de forma nenhuma no ponto principal do assunto que é a prevenção. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA NA AQUISIÇÃO DE UMA FRANQUIA DE PET SHOP 

ENIC201775595 

 

PATRÍCIA BASTOS SILVA 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

O propósito deste estudo é apresentar a viabilidade econômica na aquisição de uma franquia de pet shop, 

tendo por objetivo analisar o investimento em longo prazo, demonstrando a importância da análise do Fluxo 

de Caixa e dos critérios de viabilidade econômica: o Valor Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno e o 

PayBack. O sistema de franquias é um método seguro e eficaz para as empresas que desejam multiplicar 

seus resultados e uma oportunidade para quem deseja abrir o seu próprio negócio. No entanto, é essencial 

que o empreendedor desenvolva um planejamento financeiro analisando a viabilidade do investimento, para 

ajudá-lo na tomada de decisão da empresa, diminuir os riscos e proporcionar o retorno adequado ao 

investidor. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo, para fundamentação dos conceitos teóricos apresentados nesse trabalho, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratórias envolvendo os temas: Administração Financeira, 

Viabilidade Econômica, Administração de Varejo e Empreendedorismo.  Para analisar o mercado de 

franquia, foram suportadas também com pesquisas junto ao Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas e da ABF – Associação Brasileira de Franchising. E para fortalecer este trabalho foi 

realizado um estudo de caso de uma franquia de pet shop, visando demonstrar na prática os conceitos da 

análise da viabilidade do projeto. 

Resultado: 

A franquia de pet shop envolvida nesse estudo, é um centro completo de cuidados com animais de 

estimação, com 20 anos no mercado e possui quatro lojas no total, instaladas nas regiões do Estado de São 

Paulo. A loja oferece diversos produtos como: rações, petiscos, brinquedos, higiene e beleza, acessórios 

entre outros, e também disponibiliza hospital veterinário, centro estético e pet shop, farmácia e hotel, 

proporcionando saúde, segurança e bem-estar aos animais de seus clientes. Com base no estudo de caso para 

a implantação da franquia, resultou nas seguintes informações: investimento inicial total de R$ 180.000,00, 

sendo R$ 120.000,00 de capital de instalação, R$ 40.000,00 da taxa de franquia e R$ 20.000,00 de capital 

de giro, com faturamento médio, mensal de R$50.000,00 com retorno estimado em 24 meses. 

Conclusão: 

Após analisar o mercado de franquia que atualmente é um dos setores em crescimento no Brasil, e com o 

estudo desse projeto conclui-se que, embora o sistema de franquia possa ser considerado um modelo de 

negócio seguro, é primordial que o empreendedor faça um planejamento financeiro, analisando os critérios 

de viabilidade econômica, visando direcioná-lo, reduzindo os riscos e assim atingir os resultados estimados, 

proporcionando retorno ao investidor e sucesso em seu negócio. Os resultados da análise da viabilidade 

econômica realizada nesse estudo, demonstrou ser viável economicamente a aquisição de uma franquia de 

pet shop, resultando em um cenário positivo. 
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ANÁLISE DE UM MOTOR AERONAUTICO: UM ESTUDO DE CASO DE CLIENTE DA CEPROM 

ENIC201775601 

 

IGOR LEMES DA COSTA RAMOS, JÚLIA TAINÁ RODRIGUES DAS DORES, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

Constituindo-se em um item de suma importância para toda a aviação comercial e militar, o estudo dos 

motores aeronáuticos, o que vem despertando um crescente interesse por parte da comunidade,  tanto 

acadêmica quanto industrial, sendo que neste trabalho será abordado o detalhamento construtivo e 

termodinâmico, mostrando seus principais conjuntos, subconjuntos e componentes necessários para o 

delineamento do projeto de um motor a reação, de categoria dos turbofans, demandado por um cliente, a 

empresa ALFA, de uma empresa de consultoria e treinamento em engenharia, CEPROM, localizada na 

região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. 

Metodologia: 

A metodologia para desenvolvimento do estudo está baseada na pesquisa exploratória de bibliografia 

existente acerca de desenvolvimento de produtos e sistemas técnicos, motores aeronáuticos, aviação civil 

regional e normas para homologação de produtos e peças aeronáuticas para aplicação em aeronaves 

regionais. As informações obtidas estão apresentadas de maneira a fornecer uma base de dados capaz de 

suprir a necessidade de empresas, engenheiros e projetistas num desenvolvimento futuro. Os dados 

compilados e organizados formam a base para a apresentação dos fatores de influência no projeto de um 

motor turbofan para aplicação em aeronaves civis de transporte regional. O conhecimento sobre a frota 

brasileira de aeronaves e os motores utilizados fornecem informações detalhadas sobre o tamanho e 

capacidade de cada aeronave e suas aplicações, bem como os motores necessários em cada uma destas 

aeronaves e suas características técnicas e operacionais. Obteve-se a elaboração completa de todos os 

fatores de influência para o projeto de um motor turbofan aeronáutico, direcionado para aplicação de 

transporte regional. Tais fatores de influência estão subdivididos em quatro grupos, quais sejam: Escopo do 

projeto, Desempenho do motor, Características da operação e Normas de homologação. Informações e 

dados técnicos de motores e suas características foram avaliados, de maneira a observar as melhores práticas 

no desenvolvimento de motores turbofan, obtendo-se parâmetros suficientes para dar início ao 

desenvolvimento de um projeto. 

Resultado: 

O turbofan (Figura 1) é uma variante do turbojato, caracterizado por um ventilador ou ventoinha (fan) em 

frente ao motor. O ar que entra é dividido em fluxo de ar primário e fluxo secundário (bypass). O fluxo 

primário entra no núcleo do motor (compressor e turbina) e o fluxo secundário é derivado para um conduto 

anular, externo e concêntrico com o núcleo. Os componentes restantes são semelhantes a um turbojato. As 

equações empregadas no dimensionamento preliminar do turbofan, do duto de admissão até o último estágio 

da secção quente com o ciclo termodinâmico, encontram-se listadas na Figura 2. 

Conclusão: 

Baseando-se nos resultados, confirma-se que o motor turbofan é muito vantajoso, principalmente no 

consumo de combustível, o qual é significativamente reduzido devido ao acréscimo do fan para produzir 

empuxo. Nos turbofans recentes, este fan pode gerar cerca de cinco vezes mais empuxo que o motor 

turbojato puro, em “razão de bypass” de 5:2. É uma combinação entre eficiência, alta capacidade de empuxo 

de um turboélice com a grande velocidade e capacidade de altitude de um turbojato. Desta forma, conclui-se 

que este tipo de motor parece ser, até o momento, o mais indicado para aeronaves de transporte de cargas e 

passageiros. 
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EFEITOS DA DESQUALIFICAÇÃO DO ALUNO NO DISCURSO DOCENTE 

ENIC201775679 

 

PALOMA MONDINI ALVES FERNANDES 

Orientador(a): SILVIO LUIZ DA COSTA 

 

Introdução: 

O presente trabalho problematiza o comportamento de alguns professores que insistem em uma fala 

desqualificativa em relação aos alunos. Embora esse fenômeno se manifeste em diferentes espaços, a 

pesquisa foca-se em observar/refletir a temática em escolas localizadas em regiões periféricas. Adotando um 

discurso negativo, criticando e questionando a capacidade do educando, tal atitude pode resultar em uma 

reação hostil e contribuir no desinteresse do aluno com os estudos. Assim esse discurso poderá influenciar 

em sua autoestima, refletindo em seu percurso escolar e, a longo prazo, em sua vida profissional. Nesse 

sentido, um dos objetivos desse trabalho é provocar uma reflexão a respeito dos efeitos contraproducentes 

dessas falas no processo ensino aprendizagem. 

Metodologia: 

A metodologia empregada inicialmente foi a da pesquisa bibliográfica tendo como foco os trabalhos 

desenvolvidos por Bourdieu (1996), Dubet (2004) e Costa (2016), que problematizam os aspectos sócio-

políticos da interação em sala de aula, como o conceito de que todo estudante carrega um capital cultural e 

que a valorização ou não deste capital por parte da escola será significativa no sucesso ou no insucesso 

escolar. A pesquisa considera ainda as contribuições de Gomes e Carnielli (2003), que abordam o sistema de 

desigualdade social escolar e suas consequências na vida do educando. Em um segundo momento, será 

realizada uma pesquisa de campo a fim de constatar como essas falas depreciativas em relação aos alunos 

refletem nas atitudes do corpo discente. 

Resultado: 

Como resultados, foi possível observar que, os discursos proferidos por docentes podem alterar o 

rendimento e a atitude dos alunos. Conforme observado por Gomes; Carnielli (2003), o papel do professor 

(assim como da sociedade) tem grande influência na vida profissional do educando. As falas depreciativas 

contribuem para se internalizar o pensamento de não ser capaz, um comprometimento negativo que pode se 

estender para além da vida escolar. 

Conclusão: 

O professor tem um papel indispensável na formação acadêmica e social de seu aluno, suas atitudes refletem 

tanto positiva quando negativamente. Este estudo destaca essa dimensão social da ação pedagógica, 

ressaltando os impactos que esta pode ter na vida do aluno. Chama a atenção para estas falas depreciativas, 

possibilitando ao profissional da educação um refletir sobre essa prática, e quem sabe, desse modo, 

contribuir para que estas não se tornem corriqueiras, banais, talvez um costume, podendo comprometer o 

desempenho escolar, sobretudo, daqueles provenientes das camadas mais desfavorecidas. 
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OS AVANÇOS E DESAFIOS DAS ATUAIS TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I 

ENIC201775789 

 

GLEISON EDUARDO DE SOUZA SILVA, LUIS GUILHERME DOS SANTOS MACEDO 

Orientador(a): HELLEN CRISTIANE MACIEL CUNHA 

 

Introdução: 

Resíduo é um tema que gera grande complexidade quando o mesmo entra em discussão. A questão da 

geração de resíduos teve um grande aumento por diversos fatores, um deles o crescimento populacional 

desde a revolução industrial. A modificação verificada na composição e volume global do lixo é resultado 

do novo padrão de consumo e sua disposição final tornou-se um sério problema a ser enfrentado por todos 

os países, em decorrência não só da crescente escassez de áreas destinadas para aterros sanitários, assim 

como pelo substancial aumento dos níveis per capta de resíduos sólidos gerados. A geração de resíduos 

classe I tem sua principal origem no processo industrial onde, consequentemente, é possível classificá-lo 

como perigoso. Atualmente podem ser encontradas várias tecnologias de destinação para resíduos Classe I, 

mas o dilema é entender qual tecnologia possui o menor déficit levando em consideração, questões sociais, 

ambientais e financeiras. 

Metodologia: 

Para desenvolver o estudo foram utilizadas fontes bibliográficas com base em artigos científicos, visando 

abordar os pontos positivos e negativos da utilização de aterro classe I, incineração e coprocessamento, 

expondo assim os benefícios ambientais que uma análise detalhada pode realizar a conclusão de uma melhor 

destinação dos resíduos gerados nos processos industriais. 

Resultado: 

A destinação em aterro classe I (para resíduos perigosos) é hoje uma das mais utilizadas por conta da 

praticidade e economia viável, porém a decomposição de um determinado resíduo em aterro produz biogás, 

que por sua vez é composto por hidrogênio, nitrogênio, gás sulfídrico, dióxido de carbono e metano, este 

citado por último tem por natureza característica altamente inflamável. As formas de destinação de resíduos 

classe I mais utilizadas no Brasil são a disposição em aterros específicos, coprocessamento e incineração, 

todos apresentando vantagens e desvantagens. 

Conclusão: 

Com o estudo apresentado conclui-se que todo resíduo gerado tem por sua vez um local adequado de 

destinação, onde o responsável por ele visa o atendimento das legislações em primeiro plano, cumprindo 

com os padrões impostos quando se obtém uma certificação, qualidade, baixo custo e melhor logística uma 

vez que o gerador é eternamente responsável pelo resíduo que gera.   
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OS ACORDES MUSICAIS ENTRE A SERRA DO MAR  E A SERRA DA MANTIQUEIRA 

ENIC201775813 

 

GUILHERME LOPES NUNES DA SILVA, TOMÁS RONALDO RODRIGUES SANTOS 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

Os acordes musicais que ecoam no Vale do Paraíba são extremamente ricos e diversos, começando pelo 

choro e o samba, que originaram-se nas senzalas das fazendas de café e se expandiram pelo Brasil com a 

Lei Áurea. O sertanejo foi um dos responsáveis por contar o que acontecia no interior levando adiante as 

lendas locais, acontecimentos rotineiros e as histórias da população. O Vale é berço de nomes da música 

popular como: Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Elpídio dos Santos, Celly Campello e Clementina 

de Jesus, representantes de diversos gêneros, que enriquecem a memória do nosso povo. É imprescindível 

dizer o quanto as emissoras de rádios têm um papel expressivo na difusão dessas músicas e na forma como 

elas influenciavam a vida das pessoas e dos artistas. 

Metodologia: 

Essa pesquisa teve origem a partir de duas palestras que participamos enquanto estudávamos na escola 

SESI-411. Ambas tratavam dos gêneros musicais presentes no Vale do Paraíba e como esses gêneros 

musicais foram influentes na vida social de seus habitantes. Com as informações colhidas nestas palestras, 

começamos a pesquisa pela Internet que nos levou a alguns documentos que mostravam possíveis resquícios 

deste acervo musical nas fazendas e festas do séc. XVIII. Outras fontes imateriais que contribuíram para 

chegarmos a descobrir como se deu a disseminação da música sertaneja no Vale, às quais contam histórias 

que aconteceram em tempos que ninguém sabe ao certo. Tudo o que foi ensinado nas aulas de História, 

Cultura e Sociedade, lecionadas pelo Me. Armindo Boll também foram de grande importância para a 

pesquisa fosse melhor explorada, como as chamadas Culturas Híbridas, por exemplo. Além de outras 

bibliografias de Régis Duprat, que possui doutorado em Musicologia, foi professor da UNESP e da USP. 

Seus livros contribuíram para a reflexão e à contribuição do papel da música na sociedade, tais como 

Antecipando a História da Música no Brasil, Música na Matriz de São Paulo Colonial, Garimpo Musical e 

Uma pesquisa sobre a Música Popular Brasileira do século XIX. 

Resultado: 

Por meio desta pesquisa buscamos compreender como se desenvolveu o cenário musical valeparaibano, das 

primeiras origens, até aos movimentos musicais atuais. Tivemos a oportunidade de refletir sobre a não 

superioridade de uma cultura sobre outra, quando se trata de música, pois todos os gêneros são uma forma 

de expressão, de manifesto, seja do corpo ou da mente, tudo que se refere à música faz parte da identidade e 

história de seu povo, que é singular, rica em diversidade e tem valor em si mesmo. 

Conclusão: 

Consideramos de grande importância a pesquisa feita por Régis Duprat, que nos possibilitou compreender o 

passado musical de forma esclarecedora, além das palestras apresentas na rede SESI que serviram como 

impulso para que fosse realizada esta pesquisa. Pudemos compreender o papel da música na vida da 

população, como ela interage e conversa com as diferentes classes sociais e concluímos este trabalho, 

considerando que a música pode ser considerada a “voz e a expressão da alma do povo. 
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PARQUE URBANO:  UMA PROPOSTA PARA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ENIC201775929 

 

ARETHUSA APARECIDA DOS SANTOS 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

O crescimento desordenado das cidades e as políticas de gerenciamento, que nem sempre contemplam o 

interesse coletivo, criam reflexos na distribuição, tipologia e manutenção dos espaços públicos de lazer, 

favorecendo apenas parte da população. O trabalho reflete sobre o planejamento urbano, analisando como 

os espaços públicos de lazer podem desempenhar funções de qualificação ambiental e urbanística da cidade 

enquanto elementos de planejamento e desenho urbano. O estudo analisa soluções para melhorar a 

qualidade de vida do homem e do seu meio através de um Parque. Sendo assim, apresenta-se, nesse estudo, 

que os benefícios gerados pelos espaços públicos abertos de lazer são inúmeros para a melhoria de vida no 

ambiente urbano, dentre eles, a possibilidade do acontecimento de práticas sociais, momentos de lazer, 

encontros ao ar livre, manifestações de vida urbana e comunitária, que estimulam o desenvolvimento 

humano e o relacionamento entre as pessoas. 

Metodologia: 

Como parte da metodologia adotada para análise, diagnóstico, e solução dos problemas levantados, 

podemos levar em consideração a vivência diária do município, reconhecendo suas particularidades, 

potenciais, e a convivência dos moradores. 

Numa sequência adotou-se as seguintes etapas: 

- Estudos de casos de parque com sistema de sustentabilidade, e visitas técnicas em alguns parques para a 

uma análise perceptiva. 

- Leitura Bibliográfica. 

- Pesquisa de campo de parques da região, que referenciaram alguns aspectos e canalizaram algumas ideias. 

- Visitação do terreno escolhido, análise das vias de acesso e viabilidade do projeto. 

- Estudos do entorno e pesquisa do histórico local, verificando a situação atual da malha urbana, população, 

entre outros fatores. 

- Estudo da área e topografia do terreno a ser trabalhado, para então criação de um modelo paisagístico 

adotando o conceito e partido do projeto em si. 

- Definição do programa de necessidades, imprescindível para a qualidade da infraestrutura oferecida no 

local, bem como o lazer distribuído nos espaços, criando e uma malha organizada de estruturas e paisagem. 

Resultado: 

A partir de todos os conhecimentos adquiridos, foi necessário desenvolver um conceito base para o parque. 

No capítulo referências projetuais, foi definido como parque urbano, uma vez que será público e oferecerá 

espaços para lazer, esportes, cultura, diversão e entretenimento da cidade. Realçando que os estudos de caso 

foram de suma importância e fontes de inspiração. Todas as construções, caminhos, elementos e 

equipamentos do parque se aproveitarão da topografia do local. 

O Parque contribuirá com a integração dos cursos d’água à malha urbana, compondo se espaços verdes a 

uma bela paisagem natural, trazendo conforto ambiental e podendo ser vivenciado. 

Conclusão: 

De acordo com as informações coletadas para este trabalho, pode-se adquirir conhecimento, abordando 

requisitos necessários e atividades que envolvem um parque, auxiliando na elaboração de uma proposta de 

planejamento Urbano e Arquitetônico, que visa à conscientização ambiental, no intuito de melhorar os 

impactos trazidos pelas urbanizações irregulares ao longo do Rio Sapucaí-Mirim. Assim, promovendo o 

bem estar e o desenvolvimento de espaços públicos de lazer para a interação dos munícipes. 

A grosso modo, pode se dizer que o estudo aponta para melhorias na qualidade da vida dos moradores. 
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 

ENIC201776112 

 

LETÍCIA APARECIDA DOS SANTOS LINDOLFO, FERNANDA CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Diante a concorrência acirrada do mercado a dificuldade de se obter o sucesso em um futuro negócio é muito 

grande, conhecer o produto ou serviço que irá comercializar é um fator fundamental para se iniciar uma empresa, 

porém só isso não basta, planejamento, pesquisa, e muito estudo serão fatores primordiais para se obter êxito no 

mercado. Esse estudo visa elaborar um plano de negócios, pois é essencial para possibilitar um maior 

conhecimento do novo ou atual empreendimento. Para avaliar a viabilidade da implantação de um escritório de 

contabilidade vamos utilizar desta ferramenta para auxiliar nas diretrizes da abertura deste novo negócio, vamos 

elaborar o Plano de negócio conforme a atividade da empresa, podendo ser alterado conforme as necessidades 

que irão surgir ao decorrer das situações diárias, um plano de negócio bem elaborado auxilia no início de um 

novo empreendimento e contribui no controle e administração do mesmo em funcionamento. 

Metodologia: 

As informações expostas neste estudo foram coletadas por meio de pesquisas bibliográfica exploratória 

descritiva, baseada em livros de autores envolvidos com os estudos exploratórios do tema empreendedorismo 

enfatizando a importância e desenvolvimento do plano de negócio. A pesquisa está dividida em fases como: a) 

Determinação do Tema; b) Levantamento Bibliográfico Preliminar; c)Formulação do Problema; d) Elaboração 

do Plano Provisório de Assunto; e)Busca de Fontes; f) Leitura do material; g)Fechamento; h) Organização 

Lógica do Assunto; i)Redação do Texto. Estas fases devem cumprir, sempre, priorizando a leitura exploratória e 

seletiva, focando no estudo crítico e dinâmico dos textos escolhidos e selecionando um material que enriqueça o 

conteúdo do estudo apresentado, é o primeiro passo para uma pesquisa científica que possibilita uma maior 

compreensão do tema e nos ajuda a resolver problemas que possa surgir, qualquer tipo de pesquisa exige desde o 

inicio muito estudo da questão apresentada para analisar e solucionar. Foi realizada também uma pesquisa de 

campo que é resultado da observação de fatos que ocorrem no real, nos permitindo analisar a viabilidade ou não 

da implantação de um escritório de contabilidade utilizando um plano de negócio, integrando dados obtidos pela 

pesquisa bibliográfica com o que é presenciado na prática. 

Resultado: 

Este estudo apresentou um amplo conhecimento para o suporte ao empreendedor que visa abrir um novo 

negócio. Por meio do planejamento, utilizou-se a ferramenta do Plano de Negócios para analisar a viabilidade 

econômica e financeira da implantação de um escritório de contabilidade, explorando os conceitos e aplicações 

do plano de negócio na qual se expõe uma pesquisa que foi essencial para o desenvolvimento do estudo, seguido 

da metodologia aplicada no seu desenvolvimento. Para estudar a viabilidade do escritório de contabilidade, 

foram realizadas observações referentes ao setor, clientes e algumas estratégias de marketing, enriquecendo 

ainda mais a proposta do escritório. Verificou-se que o Brasil está em primeiro lugar com maior número de 

empreendedorismo e o setor de serviços obteve um crescimento significativo. Neste setor é necessário um 

investimento em serviços relevantes, com ética, transparência, preços competitivos, além do aperfeiçoamento 

técnico contínuo na área para manter-se a frente dos concorrentes do mercado. 

Conclusão: 

Esse estudo apresentou a importância do Planejamento e o uso da ferramenta do Plano de Negócios para a 

implantação de um escritório de contabilidade, possibilitando ao empreendedor conhecimentos de todos os 

aspectos estratégicos da sua empresa, bem como facilitando e suportando a tomada de decisão correta, tendo por 

objeto evitar a perda do capital investido e fracassos futuros. Assim por meio das análises financeiras, 

econômicas e de mercado realizadas neste estudo conclui-se que é viável a implantação de um escritório de 

contabilidade com base nos estudos realizados. 
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A INCLUSÃO SOCIOCULTURAL: UM OLHAR PARA EDUCAÇÃO DOS REFUGIADOS SÍRIOS NO BRASIL. 

ENIC201776347 

 

THAIS MARQUES DA SILVA, THAIS GROSS FLORIO DE OLIVEIRA, CIRCE HOUDIN, JORGE WILSON DA SILVA 

Orientador(a): CLAYTON HENRIQUE DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O principal questionamento que nos motiva a elaborar essa pesquisa é a discussão acerca da formação dos 

profissionais da educação e se estes estão de fato preparados para lidar com qualquer tipo de educando, 

considerando que a educação deve ser inclusiva, ou seja, para todos. 

Para abordar essa questão traremos para essa pesquisa um exemplo de Inclusão Sociocultural muito 

relevante e atual, que é a situação dos refugiados Sírios no mundo e no Brasil. 

O enfoque da pesquisa será para a Educação e sobre como esta vem sendo praticada e discutida para melhor 

acomodar e acolher as necessidades desses novos integrantes do âmbito escolar. 

Metodologia: 

- Estudo de caso: Avaliaremos e utilizaremos como um dos objetos de estudo de nossa pesquisa, a situação 

escolar de um estudante matriculado atualmente na rede pública de ensino em Taubaté, que é refugiado sírio 

e que com sua família se estabeleceu nesse mesmo município. Entrevistaremos diretores e supervisores de 

ensino da escola que o acolheu, além dos professores envolvidos em sua formação. 

- Levantamento bibliográfico: Buscaremos autores que abordam o tema da Inclusão Sociocultural, além de 

outras referências que nos muna de informações necessárias para atingir nossos objetivos específicos com 

essa pesquisa. 

Resultado: 

Conhecer e Apresentar a respeito dos contextos Histórico e Geopolítico; além das condições Psicológica e 

Social das pessoas em estado de refúgio provenientes da Síria, além da realidade e as situações que os 

refugiados sírios tem se deparado quando refugiados no Brasil e quais os maiores desafios enfrentados 

durante o processo de adaptação. 

Como é a realidade encontrada pelos refugiados quando do acesso à educação no Brasil e discorrer a 

respeito do que pode ser feito para que esse acolhimento e inclusão sejam feitos de maneira mais humana, 

natural, eficaz e enriquecedora possível para todos os envolvidos. 

Contribuir para a formação de profissionais da Pedagogia que por ventura venham a se deparar com 

situações de inclusão sociocultural em suas práticas pedagógicas, mais especificamente profissionais que 

tenham em suas turmas algum aluno em situação de refúgio, proveniente da Síria. 

Conclusão: 

O processo de inclusão de refugiados em um novo país não é fácil. Por um lado, deslocados que não 

escolheram deixar sua origem e de outro, uma população disposta ou não a integrá-los em sua sociedade. 

Profissional da educação assume papel fundamental no processo de acolhimento de adaptação de famílias 

em situação de refugio que tenham crianças em situação escolar, que devem estar preparados para lidar com 

seres humanos que tiveram experiências traumáticas, de maneira a influenciar o futuro delas e das outras 

crianças que com essas interagirão, para que todos se beneficiem dessa interação e experiência 

multiculturalista. 
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DIDÁTICA EMPRESARIAL: UMA LEITURA FILOSÓFICA DA OBRA “O CAPITAL” E SUAS RELAÇÕES ATUAIS 

ACERCA DA ECONOMIA POLÍTICA. 

ENIC201776724 

 

MATHEUS GOMES FERREIRA DE MORAES 

Orientador(a): FABRINA MOREIRA SILVA 

 

Introdução: 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar uma leitura filosófica e política da obra de Karl Marx “O Capital” 

de tal modo a compreender os aspectos mercadológicos, a circulação do capital, o fetichismo, que para 

Marx não tem limites, bem como a centralização da mão-de-obra e a relação entre burguês e proletariado. 

“O Capital” trata-se de um minucioso exercício investigativo que busca desvendar os conceitos universais 

que estão por trás da atividade econômica. Pode-se verificar, a partir de reflexões filosóficas que O Capital é 

constituído, por sua vez, de algumas ideias fundamentais as quais este destaca importante o estudo sobre os 

fatos da filosofia política e econômica. Essa reflexões culminaram, por sua vez, em identificar um tipo de 

troca que do dinheiro ao dinheiro, passando pela mercadoria, e no fim do processo possuí-se uma quantia 

em dinheiro superior àquela da fase inicial. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de analisar aspectos avaliativos, 

quantitativos e mensuráveis utilizados para realizar uma avaliação acerca da obra. Foram adotados os 

seguintes critérios: formulações de conclusões plausíveis decorrentes dos principais focos narrados pelo 

autor em sua obra em se tratando de como o trabalho e o dinheiro se tornam mercadorias, como os 

capitalistas lucram com a “mais-valia” da mão-de-obra e por último, como as lutas de classes entre 

capitalistas e trabalhadores vão terminar em revolução. 

Resultado: 

A leitura da obra revelou vários questionamentos de conceitos da atividade econômica e pode-se constatar 

que se tornou uma grande crítica ao sistema capitalista. Marx buscou entender o capitalismo e em seu livro 

defende que esse sistema econômico era um modo de produção transitório na história, em que as suas 

próprias contradições resultariam na sua decadência e seria substituído por outro sistema econômico. Ao 

final da leitura pode-se constatar que a verdadeira significação é oculta sob uma forma destinada a impedir 

que os homens vejam na economia uma realidade que eles criaram e podem sempre modificar. Essa forma 

constitui aquilo que Marx chamou de o fetichismo da mercadoria. 

Conclusão: 

Ao final da pesquisa e reflexões, conclui-se que, numa empresa ou num setor determinado da economia 

haverá mais-valia proporcional ao capital variável. O lucro médio é proporcional ao conjunto do capital, isto 

é, ao total do capital constante e do capital variável. A mais-valia, porém, deriva apenas do trabalho dos 

homens. Com a evolução capitalista e a mecanização da produção, a parte do capital variável com relação 

ao capital total tende a diminuir. Marx conclui daí que a taxa de lucro tende a baixar. Esse mecanismo é o 

que torna cada vez mais difícil o funcionamento de uma economia. 
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O ENSINO DE QUÍMICA: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO CURSINHO POPULAR 

LIBERTAS 

ENIC201776935 

 

THAYNARA PEREIRA COELHO AMERICANO 

Orientador(a): MAURO CASTILHO GONÇALVES 

 

Introdução: 

O Ensino Médio é considerado como sendo a etapa final da Educação Básica, aperfeiçoando os 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. Em 1998, foi criado o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes, e, atualmente, é utilizado como 

ingresso nas Universidades. Comumente estudantes do último ano do Ensino Médio frequentam cursinhos 

pré-vestibulares, com o intuito de prestar a prova do Enem, dentre outras provas de seleção. O Cursinho 

Popular Libertas é um cursinho pré-vestibular gratuito, com foco no Enem, e voltado para pessoas de baixa 

renda. Utiliza-se da educação informal para poder auxiliar os alunos nas competências de cada área do 

conhecimento cobradas pelo Enem, e também instiga o senso crítico. O objetivo dessa pesquisa é elaborar 

um estudo de caso analisando o ensino de Química no Cursinho Popular Libertas, verificando se o mesmo 

está em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Metodologia: 

A partir do método pesquisa-ação (pautada em intervir, compreender, e modificar a situação), realizou-se 

uma avaliação diagnóstica com cada turma (extensivo e intensivo) para identificar o nível de conhecimento 

dos estudantes sobre os conteúdos de Química, para propor ao conjunto envolvido, alterações que levem a 

um aperfeiçoamento dos métodos de ensino. O planejamento e os planos de aula foram elaborados com base 

nos dados obtidos da avaliação diagnóstica. O curso extensivo tem o total de 18 aulas, pautadas no ensino 

tradicional, ou seja, aulas centradas no professor abordando os conteúdos mais frequentes no Enem, 

trabalhando-os em lista de exercícios para fixação do conteúdo. Já o curso intensivo tem o total de 7 aulas, e 

foi pensado no método de pré-aula, aula e pós-aula, tendo como pré-aula os estudos independentes do aluno; 

a aula como resolução de exercícios predefinidos, discussão de temas geradores e conceitos básicos 

cobrados em cada questão; e a pós aula sendo plantões de dúvidas durante a semana focando na resolução 

de exercícios de nível fácil, devido à Teoria de Resposta ao Item (T.R.I), sistema de avaliação do Enem, 

tendo em vista que para acertar as questões de nível fácil, deve-se saber os conceitos base e cumprir as 

competências e habilidades cobradas para realização da mesma. 

Resultado: 

O resultado vem sendo avaliado a partir de dados dos simulados aplicados aos estudantes, comparando-os, 

por fim, com o resultado final do Enem, assim verificando se as competências exigidas no PCN foram 

devidamente trabalhadas, e quais são as possíveis melhoras que podem ser feitas. 

Conclusão: 

Espera-se contribuir para as discussões voltadas ao ensino de Química, de forma a transformar a prática 

docente e colaborar para a reflexão de metodologias de ensino eficazes, buscando aplicá-las no Cursinho 

Popular Libertas. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO INFLAMATÓRIO EM PACIENTES CRÍTICOS COM HIPERGLICEMIA 

ENIC201777018 

 

RENAN DE BARROS GRAGLIA, TALITA PISCIOTTA FARIA, RAFAELA DA SILVA BARBOSA COUTO 

Orientador(a): ROBERTA DE LUCENA FERRETTI 

 

Introdução: 

Pacientes em situação crítica são caracterizados pelo elevado grau de inflamação e normalmente apresentam 

hiperglicemia, em consequência da inflamação, hipermetabolismo, e efeitos colaterais da terapêutica 

medicamentosa. O principal objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a hiperglicemia e o estado 

inflamatório em pacientes críticos em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no município de 

Taubaté/SP. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal prospectivo e observacional, que avaliou pacientes críticos adultos e 

idosos hospitalizados em uma Unidade de Terapia Intensiva em um hospital no município de Taubaté, entre 

o período de fevereiro de 2016 a junho de 2017. Foram coletados dos prontuários médicos as variáveis 

idade, sexo, Proteína C-Reativa (PCR) e glicemia de jejum. Para avaliação do estado inflamatório, foram 

considerados os valores de PCR superiores a 0,5 mg/dL. A hiperglicemia foi diagnosticada quando os 

valores de glicose sanguínea estavam acima de 140 mg/dL, segundo as recomendações descritas nas 

diretrizes da American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). Os dados foram analisados 

através de estatística descritiva. Para avaliar a associação entre estado inflamatório e hiperglicemia foi 

utilizado o teste de qui-quadrado para amostras independentes, com nível de significância p<0,05. 

Resultado: 

Foram selecionados para a amostra final 112 pacientes, sendo 55,4% (n= 62) do sexo masculino.  A média 

de idade foi de 63,2 ± 7,3 anos para o sexo masculino e 65,4 ± 8,2 anos para o sexo feminino. Verificou-se 

que 96% (n=108)  da amostra apresentava PCR elevada, caracterizando estado inflamatório. Em relação à 

hiperglicemia, este estado foi encontrado em 85,75% da amostra (n=96). A associação entre estado 

inflamatório e hiperglicemia foi significativa (p<0,001). 

Conclusão: 

Conclui-se que existe associação entre estado inflamatório e hiperglicemia no paciente crítico, sendo que 

esta condição deve ser minuciosamente acompanhada para que medidas de intervenção precoce sejam 

implementadas, evitando os agravos que podem ocorrer desta situação clínica. 
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PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA SOBRE FLORESTA ATLÂNTICA COM 

DIFERENTES NÍVEIS DE IMPACTO HUMANO, PARQUE NATURAL MUNICIPAL TRABIJU-

PINDAMONHANGABA/SP 

ENIC201777160 

 

LUIZ GUSTAVO DA SILVA, LILIAN NATALIA LAVRAS SMEGAL, BIANCA CAROLINA ROSSI 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

A Floresta Atlântica se estendia por grande parte do atual território brasileiro, porém vem sendo afetada 

negativamente pela ação humana. Sua preservação é de extrema importância para a manutenção de 

ecossistemas, serviços ambientais e pelos dados que pode fornecer sobre a dinâmica de uma floresta 

tropical. Sua conservação depende de pesquisa, ações políticas, mas também de educação ambiental. 

Incentivar atividades de percepção ambiental por parte da população próxima de Unidades de Conservação 

é uma das estratégias básicas para a conservação dos biomas inseridos nas reservas. O objetivo deste estudo 

foi comparar a percepção de alunos de diferentes anos do curso de graduação em Biologia sobre áreas da 

Mata Atlântica com alto e baixo impacto humano. 

Metodologia: 

O estudo foi realizado durante o “Curso de Campo em Biologia da Conservação” (5 horas de atividades) 

ministrado no Parque Natural Municipal Trabiju em Pindamonhangaba (SP) para 21 alunos de diferentes 

anos de graduação em Biologia das Instituições UNITAU, FATEA, UNIVAP e UMC. Os participantes 

foram conduzidos pela trilha do Eucalipto, onde antigamente se encontrava uma plantação de eucaliptos e 

atualmente a floresta atlântica secundária está em processo inicial de regeneração, e outra trilha (Caixa 

d’água) com floresta atlântica secundária tardia bem conservada. Os alunos de início do curso de graduação 

(N=11) e os do final (N=9) foram dispostos individualmente a cada 20m da trilha na primeira área que está 

em regeneração e anotaram, por 15 minutos, tudo que conseguiram perceber sobre o ambiente ao redor. 

Após as observações, eles foram à área mais preservada e repetiram a mesma atividade. Em seguida, os 

alunos foram divididos em grupos de início e final de curso de graduação para discutirem sobre as 

observações. Para finalizar, os grupos apresentaram suas percepções sobre os dois ambientes. 

Resultado: 

Na floresta com alto impacto os dois grupos registraram alta incidência de luz, baixa umidade, árvores 

cortadas, gramíneas, árvores baixas, vegetação seca, baixa diversidade de espécies. Contudo, apenas os 

alunos iniciantes registraram o odor do eucalipto, poucos líquens, folhas pequenas, vegetação rasteira mais 

densa e plantas com flores. Na floresta com baixo impacto, os dois grupos registraram grande variedade de 

espécies, o solo mais úmido, pouca luz, árvores mais altas, a vegetação com coloração mais verde. Porém, 

os iniciantes registraram o cheiro da terra, sons de aves, o solo mais macio, musgos bem desenvolvidos, e 

vários estágios de crescimento de plantas. 

Conclusão: 

Os alunos de início e final de graduação registraram uma boa percepção dos dois ambientes, mas 

nitidamente os iniciantes foram mais detalhistas, menos técnicos e identificaram mais sons e cheiros da 

floresta. Assim, o aumento da formação teórica poderia diminuir a capacidade de observação que seria mais 

seletiva. 
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SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

ENIC201777344 

 

PAULO CÉSAR FAUSTINO 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

O objetivo desse projeto é aproveitar não só a energia gerada pelos raios solares ou o calor separadamente, 

mas sim os dois atuando em conjunto em um mesmo sistema, beneficiando a geração fotovoltaica com a 

diminuição da temperatura no painel e aquecendo a agua para ser utilizada nas tarefas domesticas. 

Para isso foi montado um conjunto onde foi colocado abaixo dos painéis fotovoltaicos um trocador de calor, 

por onde passa a agua que irá refrigerar os painéis, após ser aquecida a agua é armazenada em um 

reservatório para que possa ser utilizada posteriormente. 

Metodologia: 

O sistema de resfriamento consiste em um conjunto de tubos de cobre que foi instalado na parte traseira do 

painel fotovoltaico, onde a água circula em seu interior por meio de convecção, a água fria sai pela parte 

inferior do reservatório percorre o tubo que está conectado à parte de baixo dos painéis, quando aquecida, 

fica com densidade menor do que se estivesse fria, fazendo com que se desloque para a parte superior, 

dando lugar para que a água mais fria possa entrar. 

A água aquecida é armazenada em um reservatório térmico que garante que ela permaneça aquecida para 

poder ser utilizada durante a noite, o reservatório térmico fica conectado diretamente á caixa de água fria 

pela parte inferior, por onde é abastecido, e a água quente é retirada pela parte de cima próximo á entrada de 

água que vem dos aquecedores. 

Resultado: 

Com a instalação do sistema de resfriamento nos painéis solares, obtivemos um ganho de potência de até 

20% em relação a um painel que estaria operando nas mesmas condições, porém sem o controle da 

temperatura, nos painéis que foram utilizados para o ensaio foi registrado um aumento de 10W se 

comparado a um convencional. 

Conclusão: 

Com a instalação do sistema de resfriamento nos painéis solares, obtivemos um ganho de potência de até 

20% em relação a um painel que estaria operando nas mesmas condições, porém sem o controle da 

temperatura, nos painéis que foram utilizados para o ensaio foi registrado um aumento de 10W se 

comparado a um convencional. 
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O USO DE FIBRAS VEGETAIS NA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES AUTOMOBILÍSTICOS: UMA AVALIAÇÃO 

SOB A ÓTICA DA SUSTENTABILIDADE 

ENIC201777500 

 

JOÃO ANTONIO NERY DA SILVA, PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

Orientador(a): MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

 

Introdução: 

Com o avanço da tecnologia, tem-se direcionado atenção a utilização de matérias primas com base em fibras 

vegetais e biodegradáveis que ainda apresentem propriedades mecânicas com qualidade equivalente as 

existentes. Em componentes automobilísticos, comumente utiliza-se fibra de vidro, matéria prima essa que é alvo 

de estudos para ser substituída. Dentro das áreas de pesquisa da engenharia, a área de materiais abrange a 

utilização de fibras vegetais como matéria prima. A partir de resíduos agroindustriais podem se obter fibras 

vegetais, que podem substituir as fibras de vidro, dando, assim, origem a uma nova geração de polímeros, 

servindo de reforço para novos materiais compósitos que apresentem propriedades mecânicas semelhantes às da 

fibra de vidro, não afetando o meio ambiente durante sua produção. Neste estudo de caso, buscou-se verificar a 

viabilidade de substituição da fibra de vidro pela fibra vegetal, proveniente da bananeira, como matéria-prima na 

produção de componentes automobilísticos, conforme figura 1. 

Metodologia: 

A partir de um referencial teórico, obtido por meio de pesquisa em fontes academicamente reconhecidas, como 

literaturas nacionais e estrangeiras, artigos, e publicações eletrônicas encontradas na internet, elaborou-se uma 

fundamentação teórica, de forma metódica e abrangente. Para complementar a teoria, foi se desenvolvendo uma 

base para uma pesquisa exploratória, conduzindo-se também um “estudo de caso único”, onde buscou-se 

acompanhar e verificar a utilização de fibras vegetais como reforço de compósitos, no caso, a fibra de bananeira. 

Neste estudo de caso único buscou-se a racionalização da quantidade de ensaios, sem prejuízo da qualidade da 

informação, praticando-se o estudo simultâneo de diversas variáveis. Visando a determinação da confiabilidade 

dos resultados, foi realizada uma criteriosa seleção das variáveis que influenciam no processo de fabricação dos 

corpos de prova, com número reduzido de ensaios. Embasando-se neste contexto, foram elaboradas as 

conclusões, a partir de resultados quantitativos. 

As fibras da bananeira foram extraídas mecanicamente após o corte do pseudocaule, destacando-se as bainhas 

foliares do tronco. Em sequência, foram determinadas as características físicas das amostras em testes 

laboratoriais, descritos como se segue: 

- Determinação da densidade da fibra; 

- Ensaio de tração nas fibras de bananeira “in natura”; 

- Preparação dos corpos de prova; 

- Determinação do módulo de elasticidade à Tração; e 

- Determinação do módulo de elasticidade à Flexão. 

Na sequência do trabalho, foi realizada uma comparação entre as tensões máximas obtidas, bem como das 

deformações entre os compósitos que contem 30% de fibra de vidro e 30% de fibra de bananeira, em uma matriz 

de polipropileno, gerando-se as bases para uma possível substituição dos componentes de reforço. Finalmente, 

apresentam-se a conclusão e discussão final sobre os fatos relevantes encontrados na literatura, nas análises dos 

processos descritos pelos autores e no caso estudado. 

Resultado: 

Com base na comparação entre os compósitos de polipropileno e fibra de bananeira com 30% (m/m) de fibra, e 

os compósitos com fibra de vidro, em configurações proporcionais (corpos de prova com fibra de bananeira 

apresentaram peso cerca de 30% inferior em relação aos de fibra de vidro) e em mesma matriz polimérica, em 

que pese a fabricação artesanal dos corpos de prova para estes ensaios executados, tem-se que os resultados 

preliminares indicam que a incorporação de fibra de bananeira ao polipropileno implicou em considerável 

semelhança no grau de reforço  mecânico nos compósitos. Os resultados preliminares (Figura 2) parecem indicar 

que a substituição da fibra de vidro pela fibra de bananeira, em determinados percentuais, quando misturados ao 

polipropileno, não provoca grandes perdas nas propriedades mecânicas do material, podendo, talvez, ser 

compensada por um maior adensamento do reforço. 
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Conclusão: 

Considerando-se a grande disponibilidade das fibras de bananeira em nosso país, devido à sua baixíssima 

utilização elas ainda são vistas mais como um subproduto. Estudos semelhantes a este parecem indicar que elas 

podem apresentar resultados satisfatórios se utilizadas em aplicações mais nobres, como reforço de matrizes 

poliméricas empregadas nas indústrias automotivas. O processo artesanal de extração da fibra, associado à sua 

escassez no mercado em quantidades industriais, podem ser as principais causas da dificuldade de sua utilização, 

gerando desmotivação para desenvolver compósitos reforçados com fibras da bananeira, os quais teriam grande 

compatibilidade ambiental em termos de produção, uso e descarte. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRÁTICA DO EXAME PAPANICOLAOU 

ENIC201777723 

 

JAQUELINE TEIXEIRA FRANCO, STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ, BIANCA RODRIGUES SILVA, MARIA CECÍLIA 

PERERIA NAKAMITI 

Orientador(a): ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Introdução: 

Embora se trate de uma doença evitável e tratável, o câncer do colo do útero é um importante problema de 

saúde pública. Trata-se do terceiro tumor mais frequente entre as mulheres no mundo, 80% dos casos 

ocorrendo em países em desenvolvimento¹. A redução da mortalidade pode ser alcançada por meio do 

rastreamento para a detecção da doença, mediante o exame de Papanicolaou e o tratamento das lesões com 

potencial de malignidade ou carcinoma in situ². No Brasil, essa estratégia é recomendada pelo Ministério da 

Saúde para mulheres entre 25 e 59 anos². 

Metodologia: 

O estágio ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde em um município do Vale do Paraíba paulista, no 

período de maio de 2015, com o objetivo de realizar a coleta do exame Papanicolaou. No decorrer do 

estágio, foi possível realizar consultas de enfermagem e coletar exame citopatológico do colo do útero. Este 

trabalho trata-se de um relato de experiência onde foi abordada a importância da prática do exame 

preventivo. 

Resultado: 

No decorrer do estágio, realizamos consultas de enfermagem e a coleta do exame citopatológico do colo do 

útero. A paciente era acolhida conforme as etapas da consulta de enfermagem, a anamnese era realizada 

juntamente com o exame das mamas e a coleta do Papanicolaou. Realizávamos, também, orientações de 

saúde quanto aos hábitos saudáveis de vida e sexo seguro, juntamente com as orientações para o autoexame 

das mamas. 

Conclusão: 

Pudemos vivenciar a importância do profissional enfermeiro na coleta do exame citopatológico do colo do 

útero, a importância de se adquirir uma postura mais compreensiva na coleta do Papanicolaou, não focando 

somente os procedimentos e as técnicas. É notória importância da empatia do profissional, a necessidade de 

se portar de forma acolhedora e esclarecedora, ganhando a confiança, facilitando assim o retorno desta e 

continuidade do tratamento. A experiência foi muito enriquecedora para a prática profissional, podendo 

assimilar os conhecimentos obtidos na teoria com a prática e tendo o contato com a população. 
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A GUERRA PELA SÍRIA DE 2011 - 2017 

ENIC201777819 

 

MATHEUS ROMANELI DE AGUIAR 

Orientador(a): MARCO ANTÔNIO MOREIRA ORTIZ 

 

Introdução: 

As revoluções iniciadas na Tunísia, inspiradas pela Primavera Árabe influenciaram diretamente o início do 

conflito armado na Síria, além da insistência do ditador Bashar Al-Assad na manutenção do seu poder, 

gerando mais protestos violentos e conflitos sociais. A vertente internacional do conflito é alarmante: o 

envolvimento de potências militares e econômicas na guerra dá ao confronto ares de disputas previamentes 

vivenciadas pela humanidade, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Órgãos internacionais têm um 

papel fundamental para a regularização da situação no país, porém, poucas ações concretas têm sido 

tomadas, justamente pelo individualismo entre as partes, dificultando os debates no Conselho de Segurança 

da ONU e a aprovação de resoluções. Com a desordem instalada, os extremistas do Estado Islâmico criam o 

que chamamos de “guerra dentro da guerra”, isto é, aproveitam da fragilidade do momento para disseminar 

violência e ações cruéis contra todos que se opõe às suas ideias. 

Metodologia: 

Como metodologia de pesquisa foram utilizadas as pesquisas básica, bibliográfica e aplicada. Na pesquisa 

básica foram estudados conceitos e aspectos históricos sobre a Guerra da Síria, para compreender sua 

estrutura ideológica, funcionamento operacional e agentes participantes. Como pesquisa bibliográfica, 

foram analisadas noções e concepções mais detalhadas de alguns autores renomados e que tiveram 

experiência destacável no assunto abordado. 

Resultado: 

Espera-se demonstrar e explanar todas as perspectivas dos agentes participantes do conflito, destacando suas 

atuações e papeis e explicitando os interesses individuais de cada parte e como essas nações, de alguma 

forma, se benefeciam do caos instalado na Síria. 

Conclusão: 

Conclui-se que existem diversos países que possuem suas próprias agendas política e econômica individuais 

na região do Oriente Médio, dificultando o trabalho de órgãos multilaterais que buscam trazer soluções para 

a resolução imediata da Guerra. O Estado Islâmico tira proveito do caos para disseminar seus ideias por 

meio do terror e da força bruta, alimentando a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O 

multilateralismo é o melhor caminho para a resolução desse conflito, visto que as potências deixariam de se 

preocupar somente com os recursos compreendidos naquela região e priorizariam o bem coletivo. 
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A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA NA VISITA DOMICILIAR 

ENIC201777859 

 

RODRIGO ERMÍNIO HRYNIEWICZ, LAURA PIRES GROSSI, LUISA PALOMANES MANOEL, FERNANDA FRANCO 

CARREGOSA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) desempenha papel fundamental na estruturação do Sistema Único de 

Saúde. Neste programa a Visita Domiciliar(VD) funciona como uma tecnologia de interação visando a promoção 

da saúde da população, fazendo a inserção das equipes de saúde na realidade de vida dos usuários, estabelecendo 

vínculos que auxiliam na compreensão da dinâmica e do contexto de vida do paciente e sua família, focando na 

equidade, universalidade e integralidade de atendimento. Permite a prestação de serviços de forma humanizada e 

que os pacientes se sintam acolhidos e inseridos na sociedade. No passado era comum que as famílias tivessem 

um médico que as visitassem periodicamente, mas essa prática foi progressivamente sendo abandonada, dando 

lugar à assistência hospitalar, na qual o paciente procura o hospital para receber os cuidados de saúde. O presente 

estudo objetiva relatar a experiência vivenciada nas VD por acadêmicos do quinto ano de Medicina. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência de acadêmicos do quinto ano de Medicina da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), estagiando em unidades de ESF de uma cidade do Vale do Paraíba Paulista, entre os meses 

de julho e agosto de 2017, observando a rotina das equipes de saúde e participando das atividades médicas sob a 

orientação do preceptor, além de VD com os agentes comunitários de saúde (ACS). A revisão de literatura foi 

realizada em documentos do Ministério da Saúde e artigos científicos nacionais extraídos da base de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), publicados entre os anos de 2007 e 2017, no idioma português, 

que estavam disponíveis na íntegra, utilizando de forma conjugada os descritores “Estratégia de Saúde da 

Família” e “Visita Domiciliar”. A investigação foi realizada no mês de julho de 2017. No total foram encontradas 

39 publicações que após análise realizada por meio da leitura dos títulos e resumos, resultaram em 30 

manuscritos que atendiam aos critérios de inclusão e objetivos propostos. O interesse pela temática surgiu a 

partir da experiência dos acadêmicos durante o estágio na disciplina de Saúde Coletiva ao realizarem as VD 

entre os meses de julho e agosto de 2017. As visitas eram realizadas sempre com a presença de membros da 

equipe de saúde como Agentes Comunitários de Saúde (ACS), médicos preceptores, enfermeiros ou professores 

da disciplina. A coleta de dados era feita por meio de um questionário semiestruturado elaborado pelas docentes 

da disciplina constituído de questões sobre condições socioeconômicas e epidemiológicas. A atividade culminou 

com a elaboração de um Plano Terapêutico Singular e Genograma, além da apresentação do “Caso-família” para 

os demais colegas de subgrupo.   

Resultado: 

A VD permitiu que os acadêmicos pudessem observar a dinâmica de trabalho dos membros da equipe de saúde 

na abordagem do paciente e sua família, podendo assim conhecer e analisar os Determinantes Sociais de Saúde 

envolvidos como os fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde, além dos fatores de risco à população, como moradia, alimentação, 

escolaridade, renda e emprego. Com os dados obtidos foi possível traçar metas, em conjunto com o paciente e 

sua família, tais como orientações a respeito da dieta para diabéticos e hipertensos, reorientação quanto à 

prescrição médica, esclarecimentos quanto à reabilitação física multidisciplinar, entre outros. O grupo foi muito 

bem acolhido por parte da comunidade, paciente e família. 

Conclusão: 

A VD consiste em um importante instrumento de auxílio na formação médica  possibilita a visão integral do 

paciente, favorecendo a adoção de medidas de acordo com a realidade domiciliar, além de fortalecer a relação 

médico-paciente, facilitando a entrada do usuário no sistema de saúde. Observou-se atitude positiva das famílias 

no acolhimento dos profissionais e acadêmicos durante a VD. Percebeu-se que os usuários estão cientes da 

importância do programa e dos benefícios trazidos pelo mesmo. Por meio da VD os profissionais conseguem 

identificar fatores de risco e agravos que podem levar a problemas de saúde biopsicossocial dos moradores. 
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AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO AMBIENTE DE TRABALHO: MÉTODO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 

ENIC201777928 

 

EDILAINE DE FATIMA AUGUSTO DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA, ELAINE CRISTINA 

MARTINEZ TEODORO 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

A maioria dos trabalhadores passa grande parte do dia realizando tarefas ocupacionais com um grau de 

exigência variável, gerando desgaste físico e mental. Além da realização dos movimentos repetitivos que 

são executados de forma inadequada, o desconforto muitas das vezes impede o trabalhador de realizar suas 

funções de forma prazerosa. A dor sendo um dos sintomas mais comum que afeta a população, 

principalmente nos trabalhadores que desempenham atividades braçais, o qual a má postura adotada durante 

a realização das tarefas, tem colaborado com a incidência de afastamento no posto de trabalho. Dentre as 

atividades desempenhadas pelos colaboradores da Organização Religiosa (OR) se sobressaem as queixas 

geradas por dor musculoesquelética, e revelam uma realidade preocupante em relação ao campo da saúde 

ocupacional, por desempenharem diversos movimentos repetitivos diariamente, adotando por muitas vezes 

posturas incorretas, que podem ser prejudiciais à saúde ao longo do tempo. 

Metodologia: 

Estudo caracterizado por pesquisa de natureza quantitativa em um estudo experimental e transversal.  É um 

projeto construtivo que necessita da colaboração e participação de todos para resolução dos problemas 

complexos, que envolvem desconforto evidenciado pela má postura, iluminação, ruídos, sobrecarga de peso 

e temperatura, bem como idade, tempo, trabalho, pausas e outros. O estudo será realizado em uma 

Organização Religiosa (OR) no município de Aparecida-SP, através da Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET) de acordo com cada função executada pelos colaboradores. A análise e o programa de prevenção 

serão aplicados de acordo com a disponibilidade e o interesse de cada colaborador no decorrer de sua 

jornada de trabalho. O estudo será composto por uma amostra consecutiva por conveniência de acordo com 

todos colaboradores que se dispuserem a participar do estudo e que se enquadre nos critérios de inclusão, 

caracterizando assim, uma amostra não probabilística. Os critérios de inclusão e exclusão serão pautados na 

colaboração espontânea de todos os trabalhadores do departamento do sexo masculino, que exerçam as 

mesmas atividades e tenham capacidade de realizar os exercícios propostos, sendo que os critérios de 

exclusão serão baseados na não colaboração dos trabalhadores de participarem da análise. Será realizada 

uma análise das atividades desempenhadas pelos colaboradores por intermédio de fotografias e filmagens, 

será aplicado o método de avaliação postural através do RULA e OWAS. Será empregada uma entrevista 

com base na aplicação do Questionário do Censo de Ergonomia (QCE) o qual o colaborador expressa sua 

percepção a respeito do ambiente de trabalho e da atividade que executa. Mediante as avaliações e dados 

obtidos serão determinadas medidas para correção postural e de adequação do posto de trabalho 

acompanhadas de orientações por palestras e cartilhas para os colaboradores. 

Resultado: 

Acredita-se que após aplicação dos instrumentos de avaliação postural e questionário sobre a presença de 

dor musculoesquelético detecte alterações posturais inadequadas, possibilitando mediante as avaliações e 

dados obtidos serem determinadas medidas para correção postural e de adequação do posto de trabalho 

acompanhadas de cartilhas e treinamentos para os trabalhadores. 

Conclusão: 

Espera-se com este projeto beneficiar os trabalhadores com relação a mudanças no posto de trabalho, 

contribuindo para direcionar soluções e melhorias ambientais e posturais para os colaboradores para 

promover eficiência na execução das atividades, bem-estar, segurança e conforto. 
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UMA FERRAMENTA LEGAL PARA REDUÇÃO DOS CUSTOS TRIBUTÁRIOS 

DAS EMPRESAS 

ENIC201778098 

 

KAREN APARECIDA ALVES DOS SANTOS, SUMMER FIGUEIREDO DA SILVA 

Orientador(a): ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Alguns fatores como: o desconhecimento dos regimes tributários, a carga tributária elevada e a pouca 

compreensão dos gestores da legislação tributária, têm levado algumas empresas à sonegação fiscal. De 

acordo com Chaves (2010), planejamento tributário é a forma lícita de reduzir os gastos com os tributos, 

buscando o regime tributário mais apropriado para a apuração de impostos na empresa. O planejamento 

tributário pode ser realizado por empresas de pequeno, médio ou grande porte. Nesse sentido, esse trabalho 

pretende demonstrar que o planejamento tributário pode contribuir para a escolha do critério de apuração de 

imposto mais adequado para a redução da carga tributária de impostos federais em uma empresa no ramo de 

atividades médicas ambulatoriais restritas a consultas. 

Metodologia: 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.204) “a especificação da metodologia da pesquisa é a que 

abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões como?, com quê?, onde?, 

quanto?”Esse trabalho foi realizado por meio pesquisa exploratória e qualitativa. Utilizou para coleta de 

dados pesquisa bibliográfica e documental. Esse trabalho limitou-se a estudar uma empresa do ramo de 

Analise Médicas e Hospitalares do Vale do Paraíba, que disponibilizou suas informações contábeis. Baseado 

nas informações contábeis disponíveis foram elaboradas tabelas com a apuração dos impostos federais de 

acordo com os regimes de tributação: lucro real, lucro presumido e simples nacional. Após comparação dos 

resultados,foi identificado o regime tributário mais vantajoso para a empresa, demonstrando a redução dos 

gastos com tributos de forma lícita, por meio do planejamento tributário. 

Resultado: 

A empresa do ramo de Analise Médicas e Hospitalares do Vale do Paraíba  estudada projetou o faturamento 

médio de R$20.000,00 ao mês para o ano de 2018. Após elaboração dos cálculos, comparação e análise das 

apurações de resultado conforme cada regime de tributação foi verificado que a opção pelo Simples 

Nacional é a mais vantajosa para o ano de 2018.  Optando pelo Simples Nacional o seu lucro líquido médio 

mensal (de acordo com a projeção do faturamento e despesas médias mensais)  será de R$ 10.948,00. Já se a 

empresa optar pelo Lucro Presumido seu lucro líquido médio mensal cairá para R$ 10.214,40. Ou se optar 

pelo Lucro Real seu lucro líquido médio mensal será reduzido a R$ 8.930,30. 

Conclusão: 

Conclui-se que por meio do planejamento tributário pôde-se obter uma redução significativa dos impostos 

federais na empresa estudada. Para essa empresa do ramo de analises clínicas, médicas e hospitalares a 

melhor opção de regime tributário para 2018 é o Simples  Nacional (projeção do seu faturamento anual é de 

R$ 240.000,00). Para os próximos anos deverão ser feita nova análise das projeções do faturamento e 

despesas e novo planejamento tributário para verificar qual o regime tributário mais adequado a sua nova 

realidade. Ressalta-se a importância do profissional contábil para auxiliar o empresário ou gestor na 

elaboração do planejamento tributário. 
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LITERATURA COMPARADA: PROPOSTA DE COMBATE AO ANALFABETISMO FUNCIONAL 

ENIC201778246 

 

THIAGO SIQUEIRA FERREIRA, THALES VINICIUS RODRIGUES PINTO 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Levando em conta o alto nível de analfabetismo funcional apresentado em nosso país, esta pesquisa 

pretende levantar informações sobre este problema e como os alunos enxergam o analfabetismo funcional, 

além de procurar respostas, situações ou exercícios que possam ajudar no combate ao problema. No início 

desta pesquisa, feita com alunos do 3° ano do ensino médio e ainda não finalizada, pôde-se verificar que 

praticamente todos os alunos desta sala não possuem a leitura como hábito, seja de literatura, poesia ou de 

jornais. Para levantar tais informações, foi feito um questionário e um diálogo em sala, para que todos os 

alunos expressassem como imaginam a influência da leitura e as motivações que os afastem do hábito. 

Principalmente no diálogo, os alunos demonstraram extrema resistência ao tema, expressando que não 

enxergavam nenhuma função prática em relação ao hábito de ler, alguns alunos expressaram considerar 

inútil o tempo que seria dedicado à leitura. 

Metodologia: 

No primeiro contato com os alunos, realizou-se por meio de um questionário com questões pessoais e 

relacionadas ao seu nível de leitura e importância que os alunos dão a este hábito. A constatação de que 

todos os alunos da citada sala não foram realizados diálogos sobre o assunto explicitando como a leitura 

pode interferir diretamente em suas vidas. 

No decorrer da pesquisa, foi realizado também um exercício de interdiscursividade, em que foram utilizadas 

duas músicas (Nina Simone – Revolution, Elza Soares – A Carne Mais Barata do Mercado É A Carne 

Negra); a interpretação e discussão das músicas, expostas em busca de um diálogo entre ambas, foi uma 

tentativa de provocar os alunos a descobrirem que textos, mesmo curtos, poderiam inspirar-lhes reflexões e 

sentimentos de cunho social; o conhecimento de um recorte cultural específico (brasileiro e estadunidense) 

também discorre em ambas as músicas. 

Por conseguinte foram apresentadosaos alunos autores da literatura brasileira e estadunidense, para que os 

alunos preparassem uma apresentação em power point, realizada na sala de leitura da escola. 

Resultado: 

Através dos seminários apresentados, percebeu-se a dificuldade de compreensão e leitura de textos por parte 

dos alunos. Destacando assim a importância de uma maior efetivação da leitura no ambiente escolar nas 

diversas fases que o compõe. 

Conclusão: 

Concluiu-se ao fim desse trabalho que, ainda hoje, o analfabetismo funcional está presente no processo de 

aprendizado, inviabilizando uma formação crítica e a leitura da realidade que permeia os alunos. 
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A EXPERIÊNCIA DA IDEALIZAÇÃO AMOROSA NOS FENÔMENOS PSICOLÓGICOS E SUAS INFLUENCIAS NA 

EMANCIPAÇÃO DA MULHER 

ENIC201778292 

 

JENNIFER SALLES COSTA, HERMENEGILDA FRANCO DA SILVEIRA SILVA 

Orientador(a): ROSA MARIA FRUGOLI DA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). A questão colocada é se o psicodiagnóstico 

realizado na abordagem considera que os fenômenos psicológicos (BOCK, 2001) revelados pela 

subjetividade do cliente são produzidos na condição humana do contexto da vida cotidiana. 

Metodologia: 

Os procedimentos utilizados na intervenção do caso clínico foram a autenticidade, empatia, escuta ativa e 

aceitação positiva incondicional do estagiário/terapeuta (ROGERS, 1992) e as atividades para se evidenciar 

a subjetividade do cliente foram entrevistas, relato da história de vida, o teste da Técnica Projetiva House-

Tree-Person, HTP, e devolutiva. Foram levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos 

utilizados no atendimento do caso clínico que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos 

encontrados, posteriormente, houve análise comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes 

fenômenos se vinculavam ao contexto coletivo. 

Resultado: 

Dos resultados alcançados, identificou-se que os procedimentos utilizados na intervenção do caso clínico 

foram a autenticidade, empatia, escuta ativa e aceitação positiva incondicional do estagiário/terapeuta 

(ROGERS, 1992) e as atividades para se evidenciar a subjetividade do cliente foram entrevistas, relato da 

história de vida, o teste da Técnica Projetiva House-Tree-Person, HTP,atividade expressiva sobre noção de 

si mesma  e devolutiva.A partir dos registros indicados em relatório sobre as experiências apresentadas pela 

clientecomo idealizações sobre relações afetivas, principalmente na expectativa em ter um casamento, se 

evidenciou que a expectativa de realização pessoal estava vinculada a dependência de outra pessoa e não de 

si mesma, consequentemente ocorrendo desajuste psicológico. No relatório foi concluído que havia 

necessidade de reorganização de conteúdos simbolizados de forma distorcida durante trajetória de vida que 

influenciavam atitudes e comportamentos conflitivos, basear seu bem estar em um relacionamento amoroso 

fundamentado no amor romântico. 

Conclusão: 

Portanto, os fenômenos psicológicos dos registros revelaram que, embora a subjetividade da cliente tenha 

sido explicitada por meio individual e singular, revelaram conteúdos próprios do contexto histórico da 

sociedade em que a mesma se encontra. As mulheres, ainda se encontram em contextos que desestimulam 

sua autonomia e emancipação social. 
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ANÁLISE DOS MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO NO VALE DO PARAÍBA/SP 

ENIC201778331 

 

CAROLINE SILVEIRA DE SOUZA, DÉBORA PEREIRA MONTEIRO 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

O presente trabalho tem como objetivo estudar os principais métodos de irrigação utilizados na agricultura, 

verificando suas vantagens e desvantagens, visando a sua melhor adaptação em diferentes tipos de culturas. 

Tal estudo foi realizado no Vale do Paraíba/SP e surgiu da necessidade de propor uma boa escolha no 

momento de optar por um dos modelos existentes, tendo em vista que, atualmente a agricultura é o setor 

onde encontramos os maiores gastos de água no mundo, ultrapassando os setores da indústria e o doméstico. 

E ainda nos deparamos com a importância mundial desse seguimento, afinal a agricultura sustenta vários 

pilares do nosso sistema. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada teve como base pesquisas relativas aos diversos métodos de irrigação, baseadas em 

referências bibliográficas de artigos e manuais disponibilizados na internet e livros. Posteriormente, foi 

realizada uma pesquisa de campo com proprietários de terras irrigadas no Vale do Paraíba/SP, com o intuito 

de levantar com os mesmos suas experiências diante dos modelos por eles adotados. Para isso, foi utilizado 

um questionário com o objetivo de coletar informações que tornaram possível definir um parecer quanto ao 

método no qual encontram-se os melhores resultados, dentre os esperados. 

Resultado: 

Após a pesquisa realizada com os proprietários de terras irrigadas no Vale do Paraíba, é possível observar o 

despreparo para a implantação de um modelo de irrigação.  Não são realizados, na maioria das vezes, 

estudos prévios de viabilidade de projeto, terreno, solo, energia, etc. O sistema mais utilizado pelos 

entrevistados foi o de Aspersão. Outro resultado obtido foi com relação à falta de incentivo financeiro do 

governo e órgãos públicos para com os agricultores. 

Conclusão: 

Diante das pesquisas realizadas e dos resultados encontrados, podemos concluir que no ramo da agricultura 

irrigada ainda existe uma forte necessidade de evolução, buscando um maior incentivo humano e financeiro. 

Fortalecendo a importância de estudos prévios, que venham a aperfeiçoar a qualidade da produção agrícola 

e diminuir a demanda de água gerada pelos gastos de sistemas ineficientes, elaborados de maneira incorreta. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ESTUDANTE DE MEDICINA NA AULA DE SUTURA 

ENIC201778419 

 

ANA PAULA KUWABARA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O aprendizado da sutura é essencial para todos os médicos, cirurgiões e clínicos, pois é um procedimento 

corriqueiro nos prontos socorros e pediatras, ginecologistas e dermatologistas podem utilizá-lo em sua 

rotina clínica. Apesar de ser um procedimento frequente, o domínio da técnica evita complicações como a 

cicatrização inadequada e as infecções. 

Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência de uma estudante de medicina do quinto período de uma universidade 

do interior paulista na disciplina de cirurgia. A aula aconteceu no laboratório de técnicas cirúrgicas no mês 

de Julho de 2017. Primeiramente, o professor apresentou um vídeo da realização do ponto simples. Então, 

explicou a utilização de cada instrumento e demonstrou o ponto simples utilizando uma pele artificial. 

Posteriormente, os alunos formaram duplas e realizaram o procedimento sob auxílio e fiscalização do 

professor. 

Resultado: 

Os alunos se sentiram extremamente realizados após o primeiro contato com a sutura. Após a aula, 

permaneceram no laboratório para continuar praticando o ponto simples e constataram melhora em suas 

habilidades. Certamente, a prática é imprescindível para o domínio da técnica. 

Conclusão: 

O formato no qual a aula de sutura foi ministrada mostrou-se eficiente e didática, pois o aprendizado foi 

concretizado e após treinamento sucessivo, os acadêmicos manifestaram aperfeiçoamento da técnica. 
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SEDENTARISMO E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
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ADRIANA EDUARDO 

Orientador(a): MARTA MARIA DELFINO 

 

Introdução: 

A população brasileira de idosos aumentou significativamente nas últimas décadas. A prática regular de 

exercício físico é capaz de reduzir os efeitos deletérios provocados pelo envelhecimento, prevenindo ou 

controlando doenças crônicas. Contudo, a medida que a idade cronológica aumenta, as pessoas tendem a 

tornarem-se sedentárias e a sua independência funcional diminui. A inatividade e a redução da capacidade 

funcional, associadas as alterações provenientes do envelhecimento, impactam na qualidade de vida desses 

idosos. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi comparar a qualidade de vida de idosas sedentárias 

e praticantes de exercício físico. 

Metodologia: 

Trata-se de um estudo de ensaio clínico, descritivo e comparativo, onde foram selecionadas 20 idosas na 

faixa etária entre 60 e 79 anos, residentes nos municípios de Itajubá e Piranguinho (MG). As participantes 

foram separadas em dois grupos, sendo grupo G1 composto por idosas que praticam exercício físico regular 

(n = 10) há pelo menos 6 (seis) meses e grupo G2, composto por idosas sedentárias (n = 10). Foi realizado 

uma triagem através de avaliação fisioterapêutica para exclusão de idosas restritas ao leito, portadoras de 

deficiências motoras incapacitantes e doenças cognitivas, rastreados pelo Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM). Dados clínicos e antropométricos também foram avaliados. Após a triagem, as idosas 

selecionadas foram orientadas a responderem ao questionário sobre qualidade de vida SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey) traduzido e validado para a língua portuguesa. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, conforme resolução 466/12. Os 

resultados foram analisados por software estatístico (Graph-Pad®Prism4) utilizando teste t de Student para 

comparação entre as variáveis com diferenças fixadas em p<0,05. 

Resultado: 

A amostra foi caracterizada por 20 mulheres, idade média de 65 anos, Índice de Massa Corporal (IMC) com 

os valores médio de 26,06 para G1 e 31,98 para o G2. 

A média geral das variáveis analisadas foi superior no G1. As variáveis capacidade funcional, estado geral 

de saúde, vitalidade, saúde mental e limitação por aspectos emocionais, apresentaram significância (p<0,05) 

entre os grupos. A média das variáveis dor, limitação por aspectos físicos e aspectos sociais apresentaram-se 

superiores no grupo 1 porém sem significância estatística. 

Conclusão: 

O estudo fornece evidências de que a QV é influenciada positivamente pela prática regular de exercícios 

físicos, tanto pelos aspectos físicos quanto psicológicos e sociais. Necessário intervenções e programas que 

reduzam o sedentarismo entre a população idosa para maior geração de saúde e qualidade de vida. 
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INTERPRETAÇÃO DA VARIAÇÃO DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DA TERRA ATRAVÉS DO CÁLCULO 

DIFERENCIAL E INTEGRAL 
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GUILHERME GAMA SIMÃO 

Orientador(a): ÉRICA GOUVÊA 

 

Introdução: 

Embora comumente a aceleração gravitacional terrestre seja estabelecida em 9,8 metros por segundo ao 

quadrado, ela sofre variações em determinados locais da Terra, como no Equador e nos pólos, onde a aceleração 

gravitacional é de 9,78 e 9,82 metros por segundo ao quadrado respectivamente. 

O problema de um corpo movendo-se sob a influência da gravidade próximo à superfície terrestre despertou a 

curiosidade de matemáticos como Galilei, Newton e outros nomes no ramo da Ciência e então os estudos da 

variação da aceleração gravitacional terrestre têm sido de grande importância para a humanidade. Cientistas 

afirmam que os estudos possuem inúmeras aplicações, entre elas nos estudos de mudança climática, e que seus 

resultados podem ajudar a entender, por exemplo, como a grande massa dos oceanos movimenta o calor ao redor 

da Terra. 

Este artigo tem como objetivo interpretar a variação da aceleração da gravidade através da aplicação do Cálculo 

Diferencial e Integral. 

Metodologia: 

De acordo com a teoria exposta na obra literária “Cálculo de uma variável”, terceira edição de Hughes-Hallet / 

Gleason / McCallum et al. de 2011, cerca de cem anos depois do argumento de Galileu de que um corpo quando 

cai sob a influência da gravidade, cai com aceleração constante, Newton formulou suas leis de movimento e da 

gravidade, o que deu origem a uma equação diferencial que descreve o movimento de um corpo em queda. 

Foi definido que a aceleração da gravidade terrestre é diretamente proporcional ao produto da massa da Terra 

pela constante de gravitação universal e inversamente proporcional ao quadrado da distância do objeto em estudo 

ao centro da Terra. 

Dessa forma é interessante definir a variação na aceleração da gravidade quando essa distância ao centro da Terra 

varia. 

Para isto foi necessário fazer uma abordagem matemática (figura 2) utilizando o conceito geométrico da derivada 

que é definida como uma taxa de variação instantânea, e que por sua vez também é o limite da taxa de variação 

média de uma função quando a variação horizontal dessa função tende a zero. Como consequência outros 

conceitos foram envolvidos, entre eles a manipulação da equação da reta tangente à curva em determinado ponto 

(figura 1) através da Geometria Analítica. 

Resultado: 

Ao término dos cálculos realizados (figura 2) esperava-se responder certos questionamentos, como por exemplo: 

Qual é o valor da taxa de variação instantânea da aceleração da gravidade na superfície da Terra? 

Qual é o significado do sinal negativo dessa taxa de variação? 

O que esses resultados dizem sobre se é ou não razoável supor que o valor da aceleração gravitacional terrestre é 

constante na superfície da Terra? 

Através dos estudos foi possível compreender e interpretar a variação da aceleração gravitacional terrestre numa 

perspectiva teórica e matemática, mas acima disso entender melhor os conceitos e aplicações do Cálculo 

Diferencial e Integral. 

Conclusão: 

Os resultados mostraram que quando há uma variação em r, a variação de g é definida segundo a fórmula 1 

(figura 2), e que o sinal negativo no Resultado final (figura 2) indica que a atração gravitacional decresce 

conforme quanto mais o corpo se distancia do centro da Terra. Portanto pode-se concluir que é razoável supor o 

valor da aceleração gravitacional terrestre constante quando r está próximo da medida do raio da Terra porque o 

módulo da taxa de variação instantânea, dg/dr, é muito pequeno quando comparado com 9,8 metros por segundo 

ao quadrado, conforme mostra o resultado final. 
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ENERGIA NUCLEAR: PRINCIPAIS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
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TATIANE THAÍS DE PIERRI 

Orientador(a): LEONARDO DO N. LOPES 

 

Introdução: 

O Brasil esta entre os maiores geradores de energia hidrelétrica do mundo, isso garante uma matriz 

energética entre as mais limpas do planeta. Contudo, para garantir a segurança do abastecimento, não pode 

depender apenas de uma fonte de eletricidade. É importante diversificar a matriz energética (BEN, 2013). 

As fontes mais comuns geram preocupações com a emissão de poluentes á atmosfera. Com isso, a energia 

nuclear surge como alternativa eficiente e viável, pois é produzida em menor tempo comparada ás demais, 

resultando em menos custo e uma alta capacidade para geração de energia. Porém apresenta desvantagens 

relacionadas aos acidentes nucleares ocorridos e outros impactos ao meio ambiente (PEREIRA et. al. 2012). 

A identificação desses impactos é fundamental para garantir que atividades desse seguimento não interfiram 

no equilíbrio dos ecossistemas. O objetivo desse trabalho é identificar os impactos das atividades de uma 

usina nuclear, o monitoramento ambiental e gerenciamento de resíduos. 

Metodologia: 

A elaboração deste trabalho foi realizada através de visita técnica na Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto (CNAAA) em Angra dos Reis (RJ), material fornecido pela Eletrobrás - Eletronuclear (empresa 

deste seguimento), livros, documentários, pesquisas virtuais e orientação de professores do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade de Taubaté (UNITAU). O conteúdo é direcionado a toda 

população e principalmente á profissionais da área de Engenharia Ambiental que querem obter um 

conhecimento maior sobre o funcionamento de uma usina nuclear, e seus aspectos e impactos ambientais 

existentes. 

Resultado: 

A energia nuclear é considerada a forma de geração de eletricidade que menos causa impacto ao meio 

ambiente. Usinas nucleares como as de Angra ocupam áreas relativamente pequenas e não liberam gases 

que provocam aquecimento da atmosfera (ELETRONUCLEAR, 2017). Porém não é só durante o processo 

de obtenção de energia que esses fatores devem ser avaliados. Existem impactos desde o inicio do processo, 

nas etapas de mineração, com a retirada de recursos naturais (minério de urânio/solo), durante a geração de 

energia (aquecimento água do mar no processo de resfriamento), e por fim na disposição de resíduos 

radioativos. Segundo a Eletronuclear 2017, todos os seus resíduos radioativos são mantidos em instalações 

sob monitoração permanente, por tempo indeterminado, e os demais impactos não são considerados 

significativos, pois não passam do limite e também são monitorados com planos ambientais frequentemente. 

É obrigatório que empresas desse seguimento tenham um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

Conclusão: 

Diante dos aspectos identificados no processo de energia nuclear, o mais crítico é a geração de rejeitos 

radioativos. Até o momento não há um meio científico de evitar que esses resíduos sejam prejudiciais ao 

meio ambiente, a não ser o próprio tempo que o material leva para perder seu potencial radioativo. É 

errôneo levar em consideração somente a questão do aquecimento global, e deixar de lado a questão do 

impacto desses rejeitos. Enquanto a ciência não evolui em termos de achar uma solução para o problema, é 

imprescindível que haja um gerenciamento adequado desses rejeitos radioativos e demais aspectos 

ambientais. 
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Introdução: 

Com o passar dos anos, a Odontologia vem ampliando técnico e cientificamente, com estudos cada vez mais 

evoluídos de técnicas para o desenvolvimento de atividades clinicas, voltadas ao público infantil. Porem 

existem fatores que restringem essas técnicas, pois envolvem o comportamento da criança diante ao 

tratamento. Ao ampliar seus conhecimentos psicológicos, o odontólogo passa a compreender melhor os 

tipos de comportamento apresentados pelas crianças. Isto fara com que os métodos se tornem mais eficazes 

e haja uma melhor aceitação ao tratamento. É de suma importâncias a orientação aos pais sobre a 

necessidade da manutenção dos dentes decíduos. Estes devem os incentivar para um melhor cuidado da 

saúde bucal, sem que se torne uma experiência traumática. 

Metodologia: 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o foco nos diversos fatores que abrangem a psicologia na 

Odontopediatria. A revisão foi realizada pela internet com o sistema PubMed, Lilacs e SciELO, sendo 

assim, buscamos compreender artigos publicados no ano de 2000 até o ano de 2016, que estavam associados 

com os temas medo, ansiedade, idade, acompanhante, motivação, educação social e adaptação, todos 

relacionados ao tratamento odontológico, com base nos dados analisados apresentamos os recursos 

utilizados em Odontopediatria ao longo dos anos. 

Resultado: 

Com base nos dados analisados foi comprovado que antes os profissionais tinham uma maior dificuldade 

em lidar com estes fatores, e com o passar do tempo foram surgindo novas técnicas que ajudaram no 

tratamento odontopediátrico. Nos dias atuais a prevenção começa desde cedo, trazendo então uma geração 

que tem o costume de passar por uma consulta odontológica com uma maior aceitação. 

Conclusão: 

Através dessa pesquisa concluímos que é de suma importância o profissional saber lidar com o medo, 

ansiedade, entre os outros fatores, para passar confiança ao seu paciente, e com isso não provocar possíveis 

traumas, pois qualquer experiência desagradável para a criança ela poderá levar para a vida adulta, passando 

então para os filhos sendo assim, sempre alimentando o medo frente ao cirurgião dentista. A prevenção é um 

dos fatores que atualmente induz a procura ao cirurgião dentista mais cedo, com isso facilitando maior 

colaboração do paciente, e possibilitando resultados eficazes no tratamento odontopediátrico. 
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Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

O Centro de Ciência e Tecnologias Aeroespaciais da Universidade da Beira Interior (CCTA-UBI), 

localizado na Covilhã (Portugal), liderou o projeto europeu Cycloidal Rotor Optimized for Propulsion 

(CROP) com o objetivo de desenvolver um sistema inovador de propulsão aeronáutica, que poderia ser 

aplicado a diferentes tipos de veículos aéreos, tais como aviões, helicópteros, dirigíveis e outros veículos de 

nova geração. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um sistema que será um elemento chave para uma futura inovação 

revolucionária no transporte aéreo, através da implementação de um sistema de propulsão ambientalmente 

sustentável e com uma drástica redução dos custos associados, muito mais seguro e de extrema importância 

para futuros projetos nesta área. 

Metodologia: 

Os dados acerca do assunto abordado foram extraídos de revistas, associações e via internet, portanto, 

refere-se a uma pesquisa bibliográfica. 

Inicialmente os dados foram extraídos do projeto europeu Cycloidal Rotor Optimized for Propulsion 

(CROP). 

O sistema CROP é suportado em uma abordagem multifísica, onde o impulso elevado é obtido por operação 

do rotor cicloidal com base na instabilidade; é avaliado o desenvolvimento de unidades de energia elétrica 

de baixo peso para o sistema; 

a estrutura é elaborada de forma a realizar uma integração ótima do propulsor cicloidal, além de que é uma 

fonte de energia amigável ao meio ambiente com base em hidrogênio e células fotovoltaicas. 

Resultado: 

O sistema CROP se mostrou extremamente eficaz e inovador em relação aos sistemas empregados 

atualmente, no caso as turbinas, não apresentando restrições para operar em pistas não preparadas como 

essas, o alto consumo de combustível, o baixo desempenho em baixas altitudes e velocidades. As turbinas 

também apresentam alta inércia em reacelerações e alta poluição. 

Os resultados apresentados comparando ambos sistemas, CROP e as turbinas atuais, foram 

consideravelmente relevantes em relação a todos os pontos apresentados. 

Conclusão: 

Conclui-se que tal sistema apresenta altos níveis de impulso usando fluxos de ar constantes, promovendo 

inúmeras vantagens em relação ao seu uso, tais como: baixo peso da estrutura, possibilidade de decolagem 

em pistas curtas e de aterrissagem, assim como a capacidade de pairar por mais tempo. 

Verifica-se também que é capaz de atingir altas velocidades subsônicas, assim como decolagem e 

aterrissagem vertical sem a necessidade de fazer uma reconfiguração radical de sua geometria, mesmo 

transportando carga humana. 

O CROP apresenta uma rápida estabilização, evitando desastres, podendo ser usado tanto em meio civil 

como militar, onde é extremamente eficaz. 
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Orientador(a): VIVIANE FUSHIMI VELLOSO 

 

Introdução: 

Ao longo dos últimos anos o consumo de eletrônicos aumenta consideravelmente, em contrapartida a vida 

útil foi reduzida. Segundo dado apresentado pela ONU em 2015, o Brasil foi responsável pela produção de 

1,4 toneladas de lixo eletrônico no ano de 2014 perdendo apenas para os EUA. O descarte feito 

incorretamente traz malefícios para o meio ambiente e para a saúde humana, pois muitos dos componente 

destes eletrônicos possuem elementos químicos como cádmio, chumbo, berílio, mercúrio e o PVC, um 

componente do plástico. O objetivo desta pesquisa é apurar o conhecimento de alunos do ensino médio 

sobre o descarte do lixo eletrônico. 

Metodologia: 

Foi utilizado para esta pesquisa exploratória, uma abordagem quantitativa, através de um questionário 

estruturado com 5 perguntas fechadas. Foi realizado contato via internet com instituições particulares de 

ensino médio de São José dos Campos (Colégio Objetivo Aquárius) e Pindamonhangaba (Bom Jesus 

Externato). Serão entrevistados alunos de ensino médio de escolas particulares de São José dos Campos e 

Pindamonhangaba. Amostra não probabilística por acessibilidade, foram selecionadas duas escolas. o 

cálculo amostral considera como amostra 143 com margem de erro de 5% e margem de erro de 90%. 

Resultado: 

O resultado esperado da pesquisa é estimar uma média do conhecimento dos alunos de Ensino Médio diante 

do acúmulo do lixo eletrônico e seus meios de descarte. 

Conclusão: 

A pesquisa indica o conhecimento e o comportamento que os alunos do ensino médio do Colégio Objetivo 

Aquarius e Bom Jesus Externato apresentam sobre o descarte do lixo eletrônico. 
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Introdução: 

No Brasil, a reciclagem do alumínio tem início com a própria implantação da sua indústria na década de 20. 

Naquela época, a matéria prima utilizada na fabricação de utensílios eram sucatas importadas de diversos países. 

Atualmente, o Brasil é lider mundial na reciclagem de latas de alumínio, reciclando aproximadamente 198,8 mil 

toneladas. Isso corresponde a um índice de 98,2% do total de latas produzidas no país. Apesar do alto índice da 

reciclagem de latas, no mundo somente 31,1% do alumínio consumido em produtos domésticos é reciclado 

(ABAL, 2011a). 

Este trabalho propõe demonstrar a viabilidade da utilização de materiais reciclados na fabricação de alumínio. 

Comparando suas vantagens econômicas, sociais e ambientais, com as ligas de alumínio primário (obtido através 

de matéria prima retirada da natureza). 

Serão evidenciados dados técnicos de ligas oriundas de material reciclado (propriedades mecânicas, composição 

química, propriedade). Demonstrando que materiais de fonte secundária, pode substituir as ligas convencionais. 

Metodologia: 

Tendo como objetivo principal deste trabalho, evidenciar a viabilidade da confecção de ligas de alumínio 

dispondo como mecanismo evolutivo, a logística reversa dos materiais. Este trabalho irá declarar o tema por via 

de uma pesquisa descritiva, onde dados técnicos e descritivos serão relatados, afim de mostrar a delimitação do 

tema, contudo sua importância. 

A coleta de dados foi feita a partir de pesquisas bibliográficas, observações diretas, análises de experimentos já 

feitos anteriormente e pesquisa experimental. O local em que ocorreu a coleta de dados, ou seja, o local onde foi 

feita as pesquisas experimentais é a empresa responsável por utilizar material reciclado na produção de peças 

essenciais e de larga escala. 

Para análise dos resultados, levaremos em consideração os dados e afirmações levantadas em artigos e obras de 

autores citados anteriormente. Assim como pesquisas reveladas por associações competentes ao assunto. 

Será apresentado também especificações técnicas, a partir de dados internacionais de normatização de ligas de 

alumínio, afim de avaliar e comparar os resultados obtidos através das pesquisas experimentais executadas no 

desenvolvimento deste trabalho. 

Resultado: 

Os dados encontrados nos testes e análises desenvolvidas neste trabalho, como também em dados relatados em 

artigos técnicos. Evidenciam que as ligas de alumínio oriundas de material secundário apresentam características 

mecânicas e químicas semelhantes às ligas de fonte primária, o que certifica sua viabilidade de uso para 

fabricação de peças ou diversos produtos em larga escala. 

Fora a semelhança sob o fator técnico, as ligas de alumínio de fonte secundária apresenta vantagens quando 

comparada com as de ligas primárias. Como a economia de energia para sua produção, logo um custo reduzido 

do processo; preservação das reservas de bauxita; provem utilidade à sucatas, reduzindo a quantidade de lixo e 

ainda gera emprego em áreas como empresas de coleta e tratamento de metais. 

Conclusão: 

Este trabalho alcançou seu objetivo de evidenciar a importância e benefícios da logística reversa do alumínio. 

Relatou que a logística reversa dos materiais, é um instrumento largamente utilizado na manufatura de produtos 

de diversos tipos de materiais em todo o planeta. Declarando assim, que a logística reversa possui potencial para 

promover desenvolvimentos econômicos, sociais e ambientais para o país. 

A tendência de ampliação na aplicação deste instrumento é notável quando se levam em consideração suas 

vantagens. Em um planeta que se preocupa com o meio ambiente, é evidente que a logística reversa é um 

instrumento essencial para auxiliar nesta questão. 
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Introdução: 

Atuação em atividades extensionistas proporciona a prática de competências do enfermeiro que atua na Saúde da 

Criança e do Adolescente, como a participação em grupos multiprofissionais com o objetivo de propor e 

implementar políticas de atendimento que promovam o desenvolvimento infanto juvenil. Sendo assim, a atuação 

concomitante no Grupo de Atendimento a Vitima de Violência Sexual (GAVVIS) e no Programa Saúde na 

Educação (PSE), ambos sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da 

Universidade de Taubaté, foram determinantes para a atuação de futuras enfermeiras envolvidas não só com o 

atendimento individual, mas também comunitário. Teve início no 1º semestre de 2016 a participação das 

acadêmicas em ações promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), do município de Taubaté – SP, audiência pública na Câmara Municipal e fórum, ambos para 

promover a Linha de Cuidado da Cultura de Paz do Ministério da Saúde. 

Metodologia: 

O relato de experiência tem como objetivo divulgar a necessidade de mobilizar os futuros profissionais de saúde, 

os enfermeiros, para um problema de saúde pública, a violência. Segundo o Ministério da Saúde (2017) de 2009 

a 2016, as vítimas pertenceram ao gênero feminino, à cor branca e à faixa etária de 20 a 59 anos. Mesmo que os 

dados evidenciem a fase adulta, cabe ressaltar que o fenômeno da violência nas crianças também apresenta 

resultados alarmantes; principalmente em relação à violência sexual. Devido à vulnerabilidade das crianças é de 

suma importância para a formação profissional que as acadêmicas participem de ações que visem mobilizar a 

sociedade para o diagnóstico e a resolutividade do problema no município de Taubaté. Foram dois os eventos 

com a participação da sociedade e autoridades das Secretarias de Saúde, Educação, Segurança e Assistência 

Social, a primeira em 2016, uma audiência pública na Câmara Municipal, na qual constataram que o município 

não dispõe de uma politica de atendimento às vitimas de violência e, sim um projeto de extensão, o GAVVIS da 

Universidade de Taubaté, que mesmo prestando um atendimento relevante não é suficiente para a resolutividade 

do atendimento da demanda; pois não deve ser considerado como o responsável pela política pública de combate 

à violência do município. Em 2017 em um fórum, no qual outros setores da sociedade se somaram à causa; 

jovens, representante da Vara da Infância e Juventude, assim como o poder legislativo puderam constatar 

avanços como o aumento de participantes engajados em uma discussão mais acirrada e a criação de uma 

comissão permanente no CMDCA, que neste período de um ano debateu, ouviu especialistas, autoridades 

públicas e do terceiro setor com o objetivo de propor aos poderes legislativo e executivo uma política de rede de 

referência e contra referência de atendimento. 

Resultado: 

A participação de enfermeiros em equipes multiprofissionais e na gestão de políticas de atendimento de saúde é 

primordial e requer competências como mobilização de setores da sociedade, pró-atividade; característica 

essencial à capacidade de liderança de um profissional consciente de sua responsabilidade social, o trabalho em 

equipe e, consequentemente o prazer de se relacionar com pessoas fazendo uso de técnicas adequadas de 

comunicação, o planejamento e a implementação de ações de saúde e educação. Essas competências foram 

vivenciadas não só nessas ações junto ao CMDCA, mas também em atividades de extensão universitária 

desenvolvidas pelas acadêmicas no GAVVIS e no PSE. Por isso, julgamos de grande relevância que acadêmicos 

das mais diversas áreas participem ativamente de projetos ou programas de extensão universitária com o objetivo 

de ampliar e construir conhecimento, adquirir habilidades essenciais à sua prática profissional e, que os 

transforme em agentes de construção de uma sociedade qualificada e igualitária. 
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Conclusão: 

A participação das acadêmicas em ações extensionistas permitiu que os conhecimentos adquiridos fossem 

praticados na comunidade, ampliando o horizonte de sua atuação profissional e como um dos atores do processo 

de transformação social e não como mero expectador; pois tiveram a oportunidade de participar de discussões 

políticas e auxiliarem na elaboração de relatórios ou documentos elaborados pelo CMDCA com o objetivo de 

formular políticas públicas adequadas às necessidades da população infantil vitima dos diversos tipos de 

violência. 
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“EDUCAÇÃO PARA A MORTE”: WALT DISNEY E A PROPAGANDA NA GRANDE GUERRA 

ENIC201780526 

 

LUIZ GUSTAVO MESQUITA, BEATRIZ CAMILO FERREIRA DA SILVA, DIEGO PIRES SANTOS 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

Introdução: 

A proposta de trabalho contida neste projeto teve como tema a História do Entretenimento, tratando sobre a 

animação não pelo parâmetro da arte, mas principalmente como veículo de difusão de ideias e novidades 

tecnológicas. Estimou-se a década de 40 do século XX como baliza temporal, período no qual os Estúdios 

Disney já haviam tomado consciência do poder de convencimento da imagem, e passaram a produzir novos 

significados para seus cartoons. Este estudo trata dessa mudança sofrida pelos desenhos, anteriormente 

caracterizados justamente por serem desprovidos de criticidade, ou de pretensões que não fossem 

genuinamente lúdicas. Mickey Mouse se transformou no ícone do credo americano. Identificado com a 

própria ética, rapidamente tornou-se uma arma para o esforço de guerra dos EUA. O perfil doce e confiável 

de seus personagens elevou Walt Disney à posição de divulgador das ideias do Bem e do Mal, fazendo de si 

um importante reforçador das moralidades. 

Metodologia: 

Utilizamos a metodologia da Revisão Bibliográfica para elaborar uma análise sobre um filme propaganda de 

1943 que bem exemplifica esse cenário: trata-se de “Education for Death – The Making of the Nazi” 

(Educação para a Morte – Como se faz um Nazista), configurando assim o recorte temático da presente 

pesquisa. O desenvolvimento desse trabalho se deu por meio de levantamentos e análises de títulos 

bibliográficos, pesquisas em sites, jornais e nos arquivos, sob a supervisão do Projeto “Taubaté Tempo e 

Memória”. 

Resultado: 

Aliando as informações contidas nas fontes ao que se extraiu dos dez minutos de vídeo, nossos resultados 

apontam que ele traz ao público noções bastante estratégicas por meio de imagens que não necessariamente 

correspondiam com uma realidade factual, mas com uma visão alusiva pertinente aos objetivos do emissor 

da mensagem. Em vista do seu poder simbólico, Disney foi contratado para a produção desse e de outros 

curtas-metragens didáticos, promovendo os interesses do contratante enquanto sacrificava sua imagem à 

pátria – pois que, para os padrões contemporâneos um filme como Education for Death não consegue ser 

descrito por menos que hediondo. Todavia, compreende-se que as condições e o contexto de produção da 

obra são relevantes para a sua análise crítica, fator que faz do desenho em questão uma amostra do “vale 

tudo” em meio à guerra. 

Conclusão: 

Enfim concluiu-se que o papel de Walt Disney é significativo para estudos históricos do gênero propaganda 

e como ela se relaciona com a função da transmissão dos valores de uma determinada sociedade. Também é 

possível acrescentar que a animação - elemento artístico visual que compõe o cotidiano de milhões de 

pessoas, tem uma trajetória tão surpreendente e rica que não se restringe apenas aos lançamentos de obras 

clássicas, possuindo toda uma escala evolutiva da técnica e das finalidades para a produção que se encaixam 

no contexto da segunda metade do século XX. 
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ANÁLISE DO NOVO TRAÇADO DO EIXO SUL DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ: INDICAÇÕES PARA SEU 

PLANEJAMENTO 

ENIC201780703 

 

DIEGO DE PAULA CAMPOS, VICTOR GUIDI DAMASCENO, GABRIEL FERREIRA, JOÃO PEDRO REIS SILVA 

Orientador(a): FLAVIO JOSE NERY CONDE MALTA 

 

Introdução: 

Este trabalho busca analisar as possíveis consequências da proposta de extensão do Eixo Sul do município 

de Taubaté, previsto Plano Diretor Físico recém-aprovado, em relação às diretrizes que servirão de cenário 

futuro para esta área. Nesta futura realidade do Eixo Sul existe a construção de uma “Eco Pista” que fará a 

ligação da Rodovia Carvalho Pinto com a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), acesso ao Litoral Norte 

Paulista, com 10,9 quilômetros de extensão. 

De fato a elaboração dessa ligação cria diversos benefícios para região como para todo o município, como 

também implica em diversas problemáticas, por exemplo, a expansão do mercado imobiliário, o 

desenvolvimento econômico e a modificação da malha urbana. O objetivo dessa pesquisa foi estudar as 

possíveis consequências da ligação da Rodovia Carvalho Pinto com a Rodovia Oswaldo Cruz e suas 

supostas modificações no ambiente que hoje é considerado como área rural e urbana em expansão. 

Metodologia: 

Primeiramente vale destacar que inicialmente foi realizada uma pesquisa de forma integrada entre várias 

equipes de alunos, como parte da disciplina de Planejamento Urbano, no Departamento de Arquitetura da 

UNITAU, cabendo a cada grupo um tema especifico a ser estudado. Como parte deste estudo, uma visita 

técnica foi realizada a fim de conhecer a área, visualizar o campo de estudo e observar essa possível 

expansão e considerar possíveis consequências. Como resultado desta etapa obteve-se uma visão mais 

ampla da situação auxiliando a observação sobre, por exemplo, a presença de condomínios já formados na 

área, e a venda de diversos outros lotes, sem contar uma pequena concentração de comercio e poucas 

estruturas na área. 

A análise se deu de forma comparativa entre o levantamento de gráficos e estátiscas que foram analisados e 

comparados verificando as potencialidades e insuficiências que a área apresenta. Essa ótica proporcionou 

uma visão geral que teve como ápice a questão da setorização urbana e o crescimento econômico. Como 

resultado final pode se concluir a falta de estrutura urbana, problemas relacionados ao meio ambiente, a 

ocupação irregular de lotes perto de áreas de preservação, e crescimento desordenado. Assim como ponto 

forte a se destacar a partir da análise foi o possível crescimento econômico industrial as margens dessa nova 

Rodovia. 

Todo este processo de pesquisa se deu a partir de fontes compiladas e agregadas a partir de dados oriundos 

do IBGE, analisados de forma integrada pela utilização de um Sistema de Informação Geográfica (QGIS) e 

discutidas em grupo identificando os possíveis problemas para região de estudo. Por fim, através da análise 

da problemática e do resultados obtidos, foram formuladas propostas as diretrizes para expansão deste Eixo 

Sul do município de Taubaté. 

Resultado: 

Diante da análise percebeu que a mesma condição de crescimento as margens de uma Rodovia Dutra, pode 

consequentemente também gerar nessa nova instância de grande desenvolvimento econômico gerando 

novas possibilidades para a região. Já no que se refere ao desenvolvimento viário, seria necessário uma 

integração de toda na forma de um plano viário que unificasse o conjunto urbano já existente do outro lado 

da Dutra. 

O novo espaço a ser desenhado teria como base importante a malha urbana, pois o parcelamento do solo 

pode ser considerado como principal instrumento de estruturação do espaço urbano, uma vez que após sua 

implantação o espaço criado deverá manter sua estrutura por muitos anos. Outro ponto de destaque na 

análise é o levantamento de áreas verdes e córregos. Esses por sua vez necessitam de projetos, paisagísticos 

para que, seus usos e funções possam ser integrados e preservados no contexto do novo cenário urbano. 
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Conclusão: 

Ao termino dessa análise podemos concluir diversos pontos positivos, mas ao mesmo tempo poderá 

acarretar aspectos negativos a área. Todos os dados analisados mostram um crescimento positivo, porém 

desorganizado dentro do desenho urbano, não respondendo a questões importantes do crescimento urbano 

no contexto municipal. 

O cenário urbano atual está em crescimento e diversos pontos, entre eles, a atividade imobiliário, que poderá 

causar um crescimento desordenado, originando diversos outros problemas (ocupação irregular e ocupação 

de áreas de preservação próxima a córregos). As áreas residenciais terão predominância, juntamente com o 

comercio e outras atividades. 
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O TANGRAM COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO EM OFICINA DE MEMÓRIA 

NO ENVELHECIMENTO. 

ENIC201781250 

 

ALEXIA PIRES GOMES, ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

Orientador(a): ANA CRISTINA ARAÚJO DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

O Tangram pode ser considerado um antigo jogo chinês que consiste na formação de figuras diversas.  O 

jogo tem como origem uma antiga lenda chinesa, em que um imperador derrubou uma pedra preciosa de sua 

coleção e percebeu que os cacos dessa pedra poderiam formar diversas figuras. O trabalho com o Tangram 

possibilita o desenvolvimento da criatividade, raciocínio lógico, memória, atenção e foco, elaboração de 

estratégias e pensamentos. Assim, a proposta principal desta atividade no grupo de Oficina de Memória, foi 

de promover aos participantes, mais especificamente, o desenvolvimento de funções cognitivas como 

memória, atenção e percepção. 

Metodologia: 

É um relato de experiência realizado através da observação participante na Oficina de Memória que 

acontece semanalmente no Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento da Universidade de Taubaté 

no primeiro semestre de 2017. Em média, participaram 13 mulheres na faixa etária de 55 a 83 anos 

participantes do projeto. Em um dos encontros foi proposta a atividade do Tangram em que as participantes 

deveriam montar estruturas de nível fácil, intermediário e difícil a partir das peças e imagens oferecidas. 

Esta atividade teve como objetivo possibilitar o enfrentamento de desafios, elaboração de pensamentos e 

estratégias e o desenvolvimento de funções cognitivas. Após a finalização da montagem dos tangrans, cada 

participante descreveu sua própria percepção em relação à atividade e os aspectos que julgaram relevantes. 

Resultado: 

Os trabalhos foram apresentados um a um e, durante a apresentação, as participantes descreveram sua 

percepção frente a atividade dada. Para elas, no processo de montagem das figuras, constatou-se que o 

Tangram representou desafios de percepção espacial e atenção, pois não conseguiam reproduzir as imagens 

corretamente no primeiro momento. Porém, gradativamente conseguiram ter mais facilidade em montar as 

figuras seguintes. Dessa forma, o Tangram possibilitou o desenvolvimento da atenção e percepção das 

participantes frente a atividade. 

Conclusão: 

Nesse sentido, observou-se que o Tangram como instrumento de Oficina de Memória, pôde permitir aos 

participantes do grupo o desenvolvimento de sua capacidade de enfrentamento de frustrações e desafios, 

proporcionando ao grupo a estimulação de suas funções cognitivas e, consequentemente, uma maior 

facilidade em planejamento de pensamentos e estratégias. 
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A EXPERIÊNCIA DO ACADÊMICO DE MEDICINA NA VISITA DOMICILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

ENIC201781296 
 

NARA DE MELO DERRICO, REGINA AVELINA DE MORAES DA SILVA, CHRISTIANE KARINI ROCHA, DAYANA 

APARECIDA NACIMENTO ROSA, LILIA ÁVILA DOS SANTOS SÁ 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 
 

Introdução: 

A Visita Domiciliar (VD) sempre foi aplicada em maior ou menor grau na assistência à saúde no Brasil, 

assumindo características diferentes de acordo com os cenários sociais, políticos e ideológicos ao longo do 

tempo.  Consiste em um conjunto de ações de saúde voltadas para o atendimento educativo e assistencial. 

Porém, após a reformulação dos serviços de saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela 

Constituição de 1988 e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a VD resurgiu com finalidades mais 

amplas e complexas, ganhando destaque ao dinamizar o atendimento e o cuidado aos usuários. Ela propicia 

o estabelecimento do vínculo entre médico e família, oferecendo subsídios para identificação dos 

determinantes do processo saúde/doença. Este trabalho objetivou descrever a experiência de acadêmicos de 

medicina em uma VD. 

Metodologia: 

Estudo descritivo realizado a partir da experiência das acadêmicas do quinto ano de medicina da 

Universidade de Taubaté (UNITAU) em uma VD, sendo parte das atividades da disciplina de Saúde 

Coletiva. Foi realizada no município de Pindamonhangaba, em abril de 2017, em conjunto com a docente e 

as agentes comunitárias de saúde (ACS) responsáveis pela área da família visitada. Para a coleta de dados, 

utilizou-se um roteiro semi-estruturado fornecido pela docente responsável, constituído de questões sobre 

condições socioeconômicas e epidemiológicas. A revisão literária foi realizada em artigos científicos 

disponíveis no banco de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) no idioma português, que 

estivessem gratuitamente disponíveis na íntegra, entre os anos de 2009 e 2017 e em sites do Ministério da 

Saúde, utilizando de forma conjugada os descritores “Visita Domiciliar e Formação Médica”. A pesquisa 

resultou em cinco manuscritos, demonstrando pouca abordagem da temática. Foi, ainda, elaborado o Plano 

Singular Terapêutico e um Genograma, e, ao final da atividade, os acadêmicos realizaram uma apresentação 

aos demais colegas de classe como parte da avaliação da disciplina. O trabalho procurou destacar a 

importância da VD para a formação médica, devido à inserção do acadêmico na realidade socioeconômica e 

cultural das famílias atendidas. 

Resultado: 

A VD permitiu a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática médica de forma mais eficiente, pois 

possibilitou compreender o espaço domiciliar, bem como a dinâmica familiar de uma forma integral, 

facilitando a elaboração de um plano singular terapêutico e propiciando um cuidado individualizado que 

levasse em conta a realidade da família atendida. Observou-se que a VD permite promover ações 

preventivas, curativas, de promoção e reabilitação dos pacientes em seu contexto familiar, possibilitando 

maior aproximação dos profissionais com a realidade e condições de vida das famílias. A VD favorece a 

valorização da relação entre os profissionais e a população adscrita, estimulando o fortalecimento do 

vínculo, humanização, corresponsabilização e respeito, assegurando os direitos e garantias fundamentais 

inerentes a todo e qualquer indivíduo. É imprecindível que os acadêmicos de medicina participem da VD 

durante sua formação, devido aos benefícios oferecidos para sua prática profissional. 

Conclusão: 

A VD é um conjunto de ações de aspectos educativos, preventivos e curativos, com foco na prevenção de 

agravos, priorizam orientações para autocuidado, manutenção e promoção da saúde, objetivando um 

atendimento humanizado com vistas ao fortalecimento do vínculo entre os profissionais de saúde e os 

membros da família atendida, permitindo uma abordagem mais assertiva em relação às queixas e cuidados 

com os pacientes. Sua realização é extremamente importante, pois apresenta-se como um facilitador das 

ações e serviços de saúde, bem como da ampliação do princípio da equidade ao aproximar o serviço de 

saúde das necessidades das famílias abordadas. 
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APLICAÇÃO DE ECRS NA DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE SETUP E AJUSTES EM UMA LINHA DE RECORTE DE 

VIDRO PLANO 
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YAN GABRIEL MATSUMOTO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Com intuito de diminuir o Down Time de uma linha de recorte de vidros planos que, posteriormente serão 

transformados em para-brisas automotivos, foi realizado um estudo dos maiores motivos por linha parada, 

concluindo-se que os dois maiores seriam por tempo de Setup de linha e Ajustes pós-setup, que tem como 

exemplo a modificação de parâmetros no supervisório ou quebras intermitentes, que tem a necessidade de 

parar a produção para resolvê-las. Motivada pelo alto padrão de qualidade e quantidade exigida pelas 

empresas automobilísticas, a empresa Alfa resolveu implementar o sistema Lean Manufacturing, com o 

intuito de se produzir mais, tendo menos paradas de linha. Com responsabilidade da Engenharia de 

Processos, este projeto tem como objetivo apresentar a redução no Down Time da linha, melhorias no 

processo e lições aprendidas. 

Metodologia: 

Para alcançar os resultados esperados foi necessário um levantamento aprofundado das maiores causas de 

Down Time na Linha de Recorte Automática de vidros planos. Seguindo a metodologia Lean Manufactuing, 

foi necessário a confecção de um Gráfico de Pareto para a melhor compreensão dos maiores Down Times 

decorrentes. Após identificar os dois maiores motivos de linha parada no intervalo de um ano, foi realizada 

uma estratificação de dados a fim de descobrir os motivos de parada por Setup e Ajuste. Feito isso, realizou-

se o levantamento de todas atividades do operador durante o Setup e Ajuste da linha. Com ajuda de 

supervisores e operadores, foi aplicado o ECRS (Eliminar, Combinar, Rearranjar e Simplificar) na lista de 

atividades, com o intuito de transformá-la mais enxuta, demonstrado na Figura 1. Realizado o primeiro 

treinamento com os funcionários, visando a melhoria nos conceitos, tais como diferenciar Setup de Ajuste, 

padronizar e fixar conceito de causas referente a setup e ajustes, e melhorar a qualidade dos apontamentos 

na base de dados. No segundo treinamento foi apresentado o ‘Manual de Operação’, que tinha o intuito de 

esclarecer a maneira de realizar os ajustes após implementação do supervisório. Por fim, foi realizado o 

terceiro e último treinamento com dois operadores experientes que tinham o objetivo de multiplicar o 

conhecimento para os outros funcionários. Realizou-se melhorias no processo e no maquinário durante as 

paradas de manutenção. Visando obter-se uma exata precisão de dados, foram feitos acompanhamentos 

diários e mensais durante os três turnos trabalhados. Na virada de cada mês era realizada uma reunião de 

fechamento mensal. 

Resultado: 

Após implementar as ações vigentes, obteve-se uma redução de 53% no DownTime por Setup e Ajustes, 

conforme Gráfico de Acompanhamento Mensal, ilustrado na Figura 2, ou seja, reduziram-se 654 min/mês 

por linha parada, seja por ajuste no ‘Gap’ entre chapas de Traver, ajuste de sensores, ajustes no supervisório, 

entre outros problemas decorrentes na linha. 

Conclusão: 

A partir dos satisfatórios resultados obtidos com a implantação das ferramentas de Lean Manufacturing 

nesta linha de produção, tem-se aceita a adoção desta filosofia nesta que é uma das maiores multinacionais 

fabricantes de vidros planos da atualidade. Visando os resultados obtidos, ilustrados neste trabalho, a 

empresa Alfa tem tomado a decisão de implantar as ferramentas de Lean não apenas nas demais linhas de 

produção desta planta, mas também para as demais unidades fabris do grupo. 
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FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E A RESPOSTA MAIS ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO 
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LARISSA MOUTINHO JAÇÃO, ELISANDRA APARECIDA DANIEL, JANAYNA ELIAS MARÇAL DOS SANTOS 

FAUSTINO, SÍLVIA ROSA POLICARPO NUNES 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

Um fato que se observa hoje no direito brasileiro como um todo é a divergência das decisões judiciais em casos 

semelhantes. Por mais próximos que sejam, devido ao livre convencimento do juiz, são julgados de formas 

totalmente diferentes, até mesmo opostas, quando julgadas por diferentes magistrados. Com essa 

imprevisibilidade das decisões a sociedade sente-se insegura e interpreta que tanto autor como réu estão certos, 

causando um aumento de demandas levadas ao judiciário. A mesma situação ocorre com as decisões proferidas 

pelos tribunais quando cada câmara julga de maneira distinta da outra. Ocorre, portanto uma imprevisibilidade 

das decisões proferidas também por esses órgãos – razão pela qual a doutrina hodierna se debruça no estudo das 

decisões judiciais e, de igual modo, motivo que emerge o presente estudo. 

Metodologia: 

Este trabalho se propõe a analisar o processo de elaboração e fundamentação de sentenças e acórdãos judiciais, a 

aplicação do livre convencimento do juiz nas práticas decisórias e o resultado dessa discricionariedade no 

conteúdo das decisões prolatadas, tomando como base a Código de Processo Civil de 2015 e traçando uma 

análise comparativa com os princípios constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988. O estudo 

enfoca a interpretação do juiz no caso concreto, sua fundamentação e a legitimidade dessas decisões. Realizada 

pesquisa bibliográfica com foco na hermenêutica dos magistrados e colegiados aplicada ao caso concreto. A 

análise do material se baseará nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. O objetivo deste 

trabalho é analisar a imprevisibilidade das decisões judiciais e a possibilidade de se encontrar a resposta mais 

adequada para determinado caso em concreto. Na Constituição Federal de 1988 o artigo 93, inciso IX prevê que 

todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O que se observa na prática, no entanto, é que os 

juízes utilizam as jurisprudências e as súmulas vinculantes como maneira de explicarem decisões proferidas, sem 

fundamentá-las, ficando em certos casos implícita a relação que o caso em análise tem com aquele enunciado 

pronto. A fundamentação passou a ser uma cópia de um julgado, que tratava de um outro caso em que caberia 

aquela interpretação. Ou então vale-se de decisões genéricas, sem profundidade, as quais são aplicadas 

indiscriminadamente sem que se relacionem com o fato concreto. 

Resultado: 

A estrutura do Código de Processo Civil hoje prevê duas situações: a discricionariedade do juiz, podendo julgar 

conforme suas convicções ou, quando isso não é possível, julga conforme os tribunais, seguindo súmulas e 

jurisprudências. A justiça e o judiciário não podem se basear nas opiniões pessoais dos magistrados. Essa postura 

impositiva dos juízes ameaça a segurança jurídica, que é o pilar para o desenvolvimento da sociedade e garante a 

força do direito para a solução de conflitos. Assim, é preciso que o julgador não esteja preso à sua livre 

interpretação nem aos sistemas que buscam imposições ao julgamento. As decisões colegiadas, de grande 

importância, devem ser minuciosamente analisadas e interpretadas, com rigor pois serão referência a todos os 

julgadores, frisando-se que não cabe  ao poder judiciário exercer atividade legislativa. Portanto, a decisão não 

deve ser a única nem a melhor, mas a mais adequada à Constituição. 

Conclusão: 

A decisão não é uma escolha que o juiz faz diante de diversas possibilidades de resposta. A decisão é uma 

compreensão da construção política do direito na sociedade e é, portanto, a interpretação mais adequada do 

direito na comunidade política. A decisão deve respeitar a integridade, a coerência do direito e seu círculo 

hermenêutico. A resposta correta, então, é aquela adequada à Constituição e não à consciência do magistrado. 

Assim há coerência quando os mesmos princípios são aplicados em casos idênticos, aplicando-se a força 

normativa da Constituição. Não é a úncia resposta, mas a mais adequada ao caso concreto. 
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TRANSFORMAÇÃO DE MOTOR CICLO OTTO ORIGINALMENTE CARBURADO EM INJEÇÃO ELETRONICA 

ENIC201781493 

 

CRISTIANO DE MORAES SHIRAISHI, TAINA ANDRADE FORTES DA SILVA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Os motores ciclo Otto surgiram em 1876 por Nikolaus Otto este tipo de motor utilizava do carburador como 

sistema de alimentação em todos os motores a combustão, passando por melhorias ao longo de décadas. 

Entretanto esse sistema era somente mecânico e havia restrições para dosar o combustível de forma eficiente 

em todas as condições de trabalho de um motor, gerando um desperdício de combustível, baixo desempenho 

e desgaste prematuro das peças internas e alta emissão de poluentes na atmosfera. A injeção eletrônica 

começou a ser utilizada nos Estados Unidos em 1958 oferecendo melhores condições de funcionamento do 

motor alterando o aproveitamento do combustível, no Brasil como existem restrições quanto a importações 

de peças essa tecnologia demorou a chegar somente em 1989 a Volkswagen trouxe essa tecnologia e lançou 

o Gol GTi 2.0 8V a gasolina com a conveniência de dar menos manutenção e aposentar de vez o incômodo 

afogador. 

Metodologia: 

Para efetuar a preparação do motor utilizaram-se técnicas básicas de mecânica de autos, foram feito o 

levantamento biográficos relevantes para auxilio no estudo, desta forma buscando identificar na literatura 

fatores associados a motores ciclo otto e sua modificação, a abordagem sobre este tema foi escolhido devido 

ao Brasil ser um dos países que possui um dos maiores números de veículos carburados do mundo e o uso 

prolongado desse tipo de veículos traz riscos ambientais, uma alternativa de reduzir esses riscos, é o 

aprimoramento do sistema de injeção de combustível dos veículos Ciclo Otto, o objeto deste estudo é buscar 

os benefícios de adaptar a injeção eletrônica em um motor Ciclo Otto GM 1980, dentre ele ressaltar que o 

desempenho do veiculo melhora consideravelmente e demonstrar passo a passo como foi montagem da 

parte mecânica para adaptação do veiculo desde a instalação dos bicos injetores no coletor de admissão até a 

regulagem da injeção programável, além de submeter a veiculo ao teste no dinamômetro para obter 

resultados precisos em relação ao torque e potencia do motor do veiculo gerando gráficos e resultados que 

auxiliaram na montagem do mapa de injeção. 

Resultado: 

Com a instalação do sistema de injeção eletrônica que com auxilio de sensores eletrônicos se adapta as 

diversas condições de funcionamento do motor realizando uma mistura perfeita entre ar/combustível, o 

resultado alcançado foi de uma melhora considerável no desempenho e um melhor aproveitamento do 

combustível com menos emissão de poluentes e redução da manutenção do sistema de alimentação. 

Conclusão: 

Com o projeto de adaptação da injeção eletrônica em um motor Ciclo Otto GM 1980 verificou-se sua 

viabilidade através dos benefícios obtidos, pois o veiculo com injeção tem uma melhor homogeneização da 

mistura antes de ser admitida e o combustível é mantido em contato direto com o oxigênio, já isso não 

ocorre no processo com carburador convencional. 
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META-ANÁLISE DA LITERATURA CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE O ALUNO COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA E SUA INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR 

ENIC201781644 

 

LORENA LOTT MARTINS, CARLA GIOVANELI MENDONÇA, EZANET MAURÍCIA DA SILVA PIRES, BARBARA 

CAMILA RIBEIRO SILVA, SUELEN DOS SANTOS BRAGA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

A proposta deste projeto de pesquisa foi revisar a produção da literatura científica brasileira sobre a inclusão da 

criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino regular. Posterior análise estatística do conteúdo 

levantado também foi realizada. 

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012, art. 

3°), dentre outros documentos jurídicos, determina o acesso à educação como direito da pessoa com TEA. Tendo 

em vista que tal garantia é prevista em lei, faz-se necessário levantar as diferentes práticas que viabilizam sua 

concretização. Desta forma, para o projeto em questão, foram utilizados artigos produzidos no Brasil, no período 

de 2010 a 2016. 

Metodologia: 

O delineamento definido para a realização desta pesquisa foi a revisão da literatura científica já produzida a 

respeito do tema em questão e sua abordagem é tanto qualitativa, quanto quantitativa. 

Esta pesquisa buscou não apenas responder seu tema-problema – O que a literatura científica brasileira tem 

produzido sobre o aluno com TEA e sua inclusão no ensino regular –, mas também produzir uma síntese 

quantitativa da revisão sistemática, analisando-a estatisticamente. 

Em um primeiro momento foi realizada uma busca por artigos científicos nacionais a respeito da inclusão da 

criança com TEA no ensino regular, nos últimos seis anos, de 2010 a 2016, na base de dados SciELO. As 

palavras-chave utilizadas na pesquisa foram: Autismo AND Educação; Autismo AND Escola; Ensino AND 

Regular AND Autismo; Inclusão AND Autismo. 

Apenas textos com conteúdo disponível na íntegra e que fossem registro de pesquisa de campo relacionada ao 

objeto de estudo deste projeto foram aceitos para análise de dados. 

Em um segundo momento, já na posse dos artigos aprovados, foi feita uma categorização por itens ou títulos 

componentes das literaturas e outra por conteúdo. 

Resultado: 

O total de artigos encontrados para os quatro grupos de palavras-chave foi 115. Destes, 98 foram excluídos e 17 

foram aprovados. 

De acordo com a análise feita, 5 estudos mencionaram os professores como o principal profissional participante 

do processo de inclusão do aluno com TEA nas escolas regulares, 5 não fizeram nenhuma referência quanto ao 

tipo de profissional envolvido e somente um relatou a presença de psicólogos como atuantes. 

No que diz respeito à participação da família no processo de inclusão escolar, 7 artigos relataram a sua 

importância na escolarização dos alunos com TEA e 10 não informaram nada sobre o seu papel. 

Quanto às adaptações curriculares, mais da metade dos artigos não mencionou sua necessidade ou a falta dela. 

Dentre os 7 textos que trouxeram o conteúdo das adaptações curriculares, apenas 4 especificaram de que forma 

elas devem acontecer. 

Conclusão: 

É possível observar que o profissional psicólogo não se destaca no processo de inclusão de alunos com TEA em 

escolas regulares. 

A falta de preparação dos professores e a inadequação de crenças acerca da capacidade do aluno com TEA 

apareceram como as principais dificuldades do processo de inclusão. Constata-se, portanto, a existência de uma 

dificuldade de acesso às informações sobre as práticas educativas de inclusão. 

Qual ou quais são os motivos dessa dificuldade? Estudos que busquem responder tais questionamentos precisam 

ser realizados, pois a escassez de conhecimento é um dos impeditivos da inclusão de alunos com TEA no ensino 

regular. 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA 

ENIC201781908 

 

VANESSA CRISTINE SUSIGAN, RAPHAELA CARDOSO DA SILVA 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

O trabalho busca enfatizar importância do planejamento e controle de produção na indústria, enfatizando a 

eficiência e maior qualidade com menos custo e tempo possível na produção. 

O PCP (Planejamento e Controle da Produção), tem como finalidade de controlar atividade, de determinar sobre 

a melhor maneira de aplicação dos recursos de produção, garantindo, portanto, o cumprimento do que foi 

previsto na qualidade e no tempo exigido e com os recursos corretos e apropriados na empresa e o mesmo deve 

buscar gerenciar sua empresa de maneira mais objetiva, dinâmica e eficaz. 

Metodologia: 

Primeiramente fez-se uma pesquisa bibliográfica para proporcionar maior familiaridade com o tema e 

aperfeiçoamento das ideias a serem exploradas, pois devido à grande aplicação por empresas que se utilizam do 

Planejamento e Controle da Produção, percebeu se a necessidade constante em planejar antecipadamente e 

também controlar sua produção, enfatizando a eficiência e maior qualidade com menor custo e tempo possível na 

produção. 

Foi evidenciado com esta pesquisa que o PCP (Planejamento e Controle da Produção), tem como finalidade de 

controlar atividade, de determinar sobre a melhor maneira de aplicação dos recursos de produção, garantindo, 

portanto, o cumprimento do que foi previsto na qualidade e no tempo exigido e com os recursos corretos e 

apropriados. Com isso ele acompanha a produção para que o produto possa ser entregue no prazo estipulado e na 

quantidade solicitada. Que no atual senário a importância de planejar e controlar é algo essencial para as 

indústrias sobrevirem no atual senário que nosso pais se encontra, 

Pode-se observar que os maiores problemas das empresas são referentes ao mal planejamento de suas atividades 

e consequentemente o não cumprimento de seus prazos de entrega e também para pagamento a seus 

fornecedores. 

Conclui-se que com a exploração sistêmica e correta desta ferramenta de auxílio a produção pode ser de grande 

valia para a indústria, auxiliando em tomadas de decisões e reduzindo perdas e fabricação incorreta em seus 

processos, proporcionando um aumento do controle de processo e maior lucratividade. 

Resultado: 

Foi analisada a importância do PCP - Programação e Controle da Produção dentro de uma empresa. Com isso foi 

elaborado uma pesquisa sobre as ferramentas utilizadas pelos profissionais da área. Tendo com base nos estudos 

obtemos diversas ferramentas que podemos usar para termos um controle maior para uma boa programação. 

Sendo elas MRP esta ferramenta faz o cálculo de acordo com a necessidade de compra e produção de materiais 

para atender as demandas de produto final. 

Controle de estoque é qualquer quantidade de material que seja armazenada, para uso futuro, por algum 

imprevisto em intervalo de tempo. 

Cálculo de capacidade de produção faz com que o planejador de produção veja quantidade de horas disponíveis e 

as horas necessárias para produzir, considerando disponibilidade das máquinas. 

Just in time é utilizado para reduzir estoques e custos decorrentes, sendo assim trabalha com pouco estoque para 

atender demanda, para que não haja capital parado. 

Conclusão: 

Este trabalho de curso teve por escopo demonstrar aos gestores e todos aqueles que tenham interesse pelo tema 

abordado de como são empregados e aplicados todos os procedimentos e as operações utilizadas pelo 

Planejamento e Controle da Produção nas organizações, com a finalidade de comprovar que o PCP deve planejar, 

acompanhar e controlar continuamente todos os níveis da produção, estratégico, tático e operacional, com foco 

na satisfação total de seus clientes, elevando a moral da empresa e todos os seus colaboradores, conseguindo 

maior lucratividade e se consagrando com esse empenho operacional de todos os envolvidos como um 

diferencial competitivo organizacional. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: AÇÃO EDUCATIVA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA. 

ENIC201781918 

 

LAIS DE ANDRADE SILVA, KARINA DA SILVA SALGADO, MICHELE DOS SANTOS CARVALHO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O corpo humano, na maior parte é constituido por água. Sua deficiência manifesta rapidamente, uma 

variação de cerca de 1% no grau de hidratação já leva ao aparecimento dos sintomas da desidratação, como 

boca seca, sonolência ou cansaço, diminuição na produção de urina, pela seca, entre outros. A privação 

completa de água leva à morte em poucos dias, enquanto que, na privação de alimentos, o homem pode 

sobreviver semanas. A ingestão de água é controlada pela sensação de sede. O centro de controle da sede, 

está localizado no hipotálamo e é ativado com o aumento da pressão osmótica dos fluidos corpóreos e, 

quando há uma diminuição do volume extracelular, a sensação de sede ocorre quando o organismo necessita 

de mais fluido, quando o indivíduo já apresenta a sensação de sede é quando a necessidade de água está 

grande, o correto é ter a ingestão de água antes mesmo desta manifestação. 

Metodologia: 

O objetivo da pesquisa será relatar a vivencia de graduandas do 7º período do estágio curricular de 

Enfermagem, durante a ação para orientar à população que freqüenta uma Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), situada em uma cidade do interior de São Paulo, sobre a importância e os benefícios da ingestão de 

água ao organismo. Trata-se de um estudo descritivo, que foi realizado no mês de maio de 2017, por meio 

de uma ação educativa, apresentado para a população composta por 15 pessoas participantes do grupo 

HiperDia de uma ESF, realizado por meio de slides que continham informações sobre os benefícios da 

ingestão de água e as vantagens que é capaz de proporcionar ao indivíduo que é portador da Diabetes e/ou 

Hipertensão Arterial. 

Resultado: 

No decorrer da apresentação, o público-alvo apresentou várias dúvidas sobre o tema, apesar de alguns 

profissionais acharem que é um tema relativamente simples, de conhecimento e domínio geral da 

população. Ao questionarem os participantes da ação educativa sobre os conhecimentos quanto ao consumo 

de água diariamente, verificou-se que a maioria dos adultos disseram conhecer os benefícios, já para o 

grupo dos idosos, apenas metade disseram ter algum conhecimento; porém, ambas as faixas etárias 

relataram somente a hidratação como único benefício. À medida que se envelhece, vai havendo uma 

diminuição da proporção de água no organismo. Os idosos, além de possuírem menor quantidade de água, 

também são mais vulneráveis à perda de água do que os jovens. Tendo isto em vista, a apresentação teve um 

enfoque maior a população idosa, pelo fato de maior necessidade e devido ao conhecimento limitado sobre 

o assunto. 

Conclusão: 

Este estudo demonstra que o conhecimento sobre a importância do consumo de água, ainda está vago para a 

população e cabe aos profissionais de saúde ressaltar esta necessidade aos usuários. A ação acrescentou 

conhecimentos na nossa formação acadêmica e da importância de ressaltar um tema simples com a 

comunidade,  a fim de proporcionar melhor qualidade de vida. 
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APLICAÇÃO DE LEAN MANUFACTURING NA REDUÇÃO DE PERDAS DE PROCESSO EM UMA INDÚSTRIA DE 

MANUFATURA VIDREIRA 

ENIC201781952 

 

YAN GABRIEL MATSUMOTO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Em uma empresa vidreira são produzidos, diariamente, milhares de metros quadrados de vidro plano. Desse 

vidro produzido, são recortadas muitas chapas que, posteriormente serão transformadas em para-brisas. No 

processo de recorte do vidro há a existência das Perdas de Processo, onde vidros bons são descartados após 

ocorrer alguma avaria enquanto estavam na linha sendo recortados. Motivada pelo alto padrão de qualidade 

exigido pelas empresas automobilísticas, a empresa Alfa decidiu empregar o sistema Lean Manufacturing, 

com o intuito de se produzir mais, desperdiçando-se cada vez menos. Este projeto, pela qual a Engenharia 

de Processos é responsável, tem como intuito apresentar os ganhos obtidos até o momento, as melhorias de 

processos e as lições aprendidas. 

Metodologia: 

Para atingir os resultados esperados foi necessário um estudo aprofundado na tipologia de defeitos que 

podem ser encontrados no processo de recorte do vidro, para melhor entendimento de como eles ocorrem. 

Seguindo-se a Lean Manufacturing, fez-se necessário montar um Gráfico de Pareto para melhor 

visualização dos maiores motivos de Perda de Processo para então, montar um Diagrama de Ishikawa 

(Espinha de Peixe), seguindo de um 5w2h. Foi realizado um estudo dos parâmetros ajustáveis da linha de 

recorte, tais como velocidade de corte e destaque, ângulo e pressão de corte, entre outros. Realizada revisão 

nos planos de manutenção, a fim de aumentar a disponibilidade de equipamentos e melhorar a precisão do 

processo. Foram criadas as LUPs (Lições de Um Ponto), aplicando-se treinamentos e realizadas 

apresentações para os operadores, detalhando e padronizando o modo correto de execução do processo já 

existente. Foi implementado o processo de acompanhamento diário das 16 ferramentas de corte disponíveis 

(9 transversais e 7 longitudinais), com o intuito de descobrir a vida útil dos roletes de corte utilizados e a 

necessidade de manutenção e/ou inibição da ferramenta de corte não-conforme. Foi imprescindível para a 

empresa Alfa avaliar o impacto das Perdas de Processo e o benefício da implementação da Lean 

Manufacturing, fazendo-se levantamento de dados e custos. Visando obter-se uma exata precisão de dados, 

foram feitos acompanhamentos diários durante os três turnos trabalhados. 

Resultado: 

Com todas as ações supramencionadas devidamente implementadas, foi obtida uma redução de 44% na 

Perda de Processo, conforme Gráfico de Acompanhamento Mensal, ilustrado na Figura 1, ou seja, 

reduziram-se 14.132 m²/mês de vidro, de boa qualidade, descartados por não-conformidades inerentes ao 

Processo, quais sejam: escamas, serrilhados, bicos, fiapos, cacos, riscos, marcas de raspão, marcas de 

correia transportadora, marcas de rolinhos transportadores (Figura 2), quebras e pré-destaques, só para citar 

as principais. 

Conclusão: 

Com base na análise de todo o processo de implantação das ferramentas de Lean Manufacturing e dos 

resultados obtidos até o momento, nesta linha de produção, tem-se validada a adoção da Filosofia Lean 

nesta que é uma das maiores fabricantes multinacionais de vidros automotivos da atualidade. Com os 

resultados positivos obtidos, ilustrados neste trabalho, a empresa tem tomado a decisão gerencial de 

reproduzir a implantação das ferramentas de Lean Manufacturing não somente nas demais linhas de 

produção desta unidade fabril, mas também para todas as demais plantas do grupo, adotando-se a Filosofia 

Lean em escala global.    
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REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DO CHÃO DA ESCOLA 

ENIC201781996 

 

BENEDITO PEIXOTO, CLARICE DE FREITAS MONTEIRO, VICTOR RAMON FERNANDES, ISAAC SANTOS SOUZA 

Orientador(a): LILIANE DUQUE SENE CARELLI BARRETO 

 

Introdução: 

Observando o nível cada vez menor das represas de armazenamento de água para a população brasileira, 

percebemos a necessidade eminente do uso racional das fontes alternativas de água para os diversos usos da 

população. Haja vista o racionamento de água em muitas cidades dos estados brasileiros. 

Metodologia: 

O coletor de água da chuva, consta de diversas estruturas, com uma caixa d´água com capacidade de 5000 

litros, conectada a uma das calhas da escola, com um pequeno coletor de água do inicio da chuva e um filtro 

separador de folhas feito com uma tela de mosquiteiro, um sistema que leva a água para dentro do 

reservatório, uma torneira no coletor para o uso da água, um ladrão com tela para o transbordo da água e um 

compartimento para observação do nível da água e cloração da água. 

A água da chuva será então coletada na cisterna, para uso do serviço de limpeza e irrigação do jardim. 

Resultado: 

Pronto, o coletor já está armazenando 5000L de água da chuva. 

Com o coletor pronto e a escola usando-o no saneamento e na irrigação da horta e do jardim, analisaremos a 

taxa de redução do consumo de água da escola. 

Conclusão: 

A solução proposta resolve parte do problema pois 

A grama que é cortada na escola, pode ser utilizada como agente bactericida e higienizador de ambientes da 

escola, reduzindo custos com outros produtos de limpeza. 

Os resultados ainda serão propostos para implementação 
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ESTUDO ANALÍTICO SOBRE O PROCESSO DE FRICTION STIR WELDING (SOLDAGEM POR FRICÇÃO) 

E SUAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

ENIC201782048 

 

MARIA GABRIELA MORAES DUQUE DE CASTILHO, MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Utilizar materiais mais leves em veículos e aviões significa reduzir o consumo de combustível, baixar o 

custo de produção e emitir menos poluentes na atmosfera. Em função disso, o alumínio surge como resposta 

a essas necessidades, aliando baixo peso com elevada resistência mecânica, o que possibilita seu emprego 

em componentes de estrutura. No entanto, unir materiais dissimilares como aço e alumínio, já que muitos 

componentes de carros e aviões ainda são feitos de aço, tornou-se um desafio para as indústrias no ramo de 

transporte, devido a suas diferentes propriedades e à formação de grandes compostos intermetálicos. Este 

trabalho tem como objetivo analisar o processo de Friction Stir Welding, ilustrado à Figura 1, ao soldar aço 

e alumínio, observando, na junta, as características e propriedades dos materiais, e elencando suas vantagens 

e desvantagens para as indústrias dos setores automotivo e aeronáutico. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada no presente trabalho baseia-se em uma pesquisa exploratória bibliográfica, na qual 

foram utilizados livros de autores renomados na área de soldagem, atendo-se especificamente, à área de 

soldagem por fricção. Foram também utilizados artigos e dissertações para melhor análise e compreensão do 

processo de soldagem em materiais dissimilares como aço e alumínio nas indústrias automotiva e 

aeronáutica. 

Resultado: 

Ao soldar por fricção materiais como aço e alumínio, é possível observar uma redução de aproximadamente 

25% do peso da peça soldada, além da não-ocorrência de problemas que normalmente acontecem durante o 

processo de mudança de fase, nas juntas soldadas convencionalmente, como trincas e porosidades, obtendo-

se, na junta soldada por fricção, propriedades superiores àquelas encontradas separadamente. Estes 

resultados positivos vêm estimulando a adoção desta técnica em componentes estruturais automotivos de 

grandes fabricantes, como o emprego na subframe (subestrutura) da suspensão do Honda Accord, como 

ilustrado na Figura 2. 

Conclusão: 

O processo de Friction Stir Welding (Soldagem por Fricção) apresenta-se como alternativa tecnicamente 

viável à utilização dos métodos convencionais de soldagem por fusão, ao soldar materiais que possuam 

propriedades e pontos de fusão diferentes, sendo possível se manter, por exemplo, em torno de 96% das 

propriedades do metal de base se comparado ao processo TIG (Gas Tungsten Arc Welding - GTAW). Desta 

forma, a soldagem por fricção torna-se um processo atrativo, embora pouco utilizado, para as industriais 

automotiva e aeronáutica. 
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PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE EMPRESA DO SETOR QUÍMICO AERONÁUTICO: UM ESTUDO DE CASO 
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Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

A qualidade e o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tornaram-se não só um diferencial para as 

empresas, mas, também, a base para o sucesso de seus produtos e serviços. Para mostrar um pouco da 

importância de se ter um SGQ implantado, Carvalho e Paladini (2013) afirmam que são várias as 

contribuições que a gestão da qualidade tende a promover, sendo algumas delas: redução de defeitos, 

redução de custos, redução de retrabalho, aumento da produtividade, por exemplo. Ainda segundo eles, há 

também contribuições táticas para as organizações, como, por exemplo, pessoas mais preparadas para tomar 

decisões gerenciais criticas para o funcionamento da empresa. O presente trabalho desenvolveu-se voltado 

para o tema do setor de distribuição de produtos químicos aeronáuticos, pois o mesmo personifica a junção 

de duas áreas que tratam a qualidade e os padrões de qualidade como base para o sucesso de seus serviços e 

produtos. 

Metodologia: 

O trabalho envolve um estudo de caso único, desenvolvido com a análise de uma empresa da Região do 

Vale do Paraíba, situada na cidade de São José dos Campos, voltada para o setor de abastecimento de 

produtos químicos no setor aeroespacial. Esta forma de estudo é definida por Yin (2003), como se tratando 

de um estudo que representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a lógica 

do planejamento, da coleta e da análise de dados. A empresa, nomeada neste caso como “Beta”, forneceu 

dados sobre o seu SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) para que o estudo pudesse ser feito. Os dados 

coletados para este arquivo acadêmico desenvolvido são descritivos e exploratórios. Por meio de 

indicadores internos, nota-se a incidência de reclamações de clientes por ano e é possível analisar estes 

dados antes e depois da implantação do SGQ via certificação pela norma NBR ISO 9001. Esta certificação 

foi buscada com o objetivo de se realizar melhorias nos processos e produtos fornecidos para os clientes e, 

também, por exigência de alguns destes clientes. O processo de certificação ocorreu no ano de 2015, tendo 

sido, a empresa e seus funcionários, devidamente auditados para verificação do atendimento às exigências e 

aos requisitos da NBR ISO 9001. 

Resultado: 

Na Figura 1 é possível se observar os dados sobre quantidade de reclamações de clientes no ano de 2015, 

antes da implementação da certificação. Ocorreram 40 reclamações no ano, sobre produtos ou processos 

fora das especificações solicitadas pelo cliente. Já na Figura 2 é possível se conhecer os dados sobre 

reclamações de clientes no ano de 2016, após a certificação, verificando-se a significativa redução obtida. 

Neste ano de 2016 foram recebidas 25 reclamações, ou seja, ocorrendo uma redução de 37,50% na 

quantidade de reclamações. Analisando-se a procedência das reclamações, casos em que realmente houve 

algum erro da empresa, a quantidade caiu de 23 procedentes, em 2015, para 9, em 2016, configurando-se 

uma redução ainda maior, de 60,87%. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que a implantação de um SGQ, intrinsecamente associado à certificação pela NBR ISO 

9001, fez com que a empresa alcançasse os objetivos de melhoria na qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos para seus clientes. Com isso, a imagem e a reputação da empresa auferiram ganhos significativos 

junto aos clientes, havendo, igualmente, consistentes benefícios na área financeira, uma vez que a redução 

na incidência de problemas tem correlação direta com a diminuição das perdas associadas a retrabalhos, 

substituições e multas contratuais. 
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Introdução: 

No serviço público deve-se ter em conta, em primeiro lugar, o cidadão e lhe oferecer condições de acesso e 

uso adequado não só dos serviços prestados, mas também das instalações. Acessibilidade, segundo a NBR 

9050/04 é a condição e possibilidade de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações 

públicas e privadas  dando aos cidadãos deficientes ou aqueles com dificuldades de locomoção, o direito e ir 

e vir a todos os lugares que necessitam, seja no trabalho, estudo ou lazer.  A regulamentação pela ABNT 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados, que na escolha da edificação para aquisição 

ou locação, ou mesmo na construção, na ocupação de um imóvel para uso público, o gestor avalie as 

condições internas e externas de acessibilidade. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar as condições de acessibilidade em alguns prédios públicos do município de Taubaté/SP. 

Metodologia: 

O delineamento da presente pesquisa envolveu pesquisa teórica relativa ao tema acessibilidade, baseadas em 

referências bibliográficas de artigos, manuais técnicos e normas disponibilizados na internet. A seleção dos 

documentos analisados teve como base a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2002) em sua 

modalidade temática, sendo incluídos os que estabelecem normas, providências e critérios para a promoção 

da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Posteriormente, foi realizada uma 

pesquisa de campo em alguns prédios públicos do município de Taubaté/SP. Nas visitas buscou-se destacar 

os principais problemas encontrados nas edificações públicas que dificultam acessibilidade, apresentar o que 

se tem feito em relação a acessibilidade nesses prédios, demonstrar a importância de projetar uma edificação 

acessível, funcional e segura, verificar se os símbolos internacionais de acesso previstos na NBR 9050 

(2004) estão sendo utilizados da forma correta. 

Resultado: 

Através dos dados obtidos podemos perceber que a acessibilidade na construção civil, deve ser algo 

enfatizado pelos gestores e engenheiros, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas com algum 

tipo de deficiência. A grande ênfase que tem sido dada a acessibilidade e deficiência deve-se ao fato de 

existirem documentos normativos, leis e decretos que dispõem sobre direitos e deveres de órgãos públicos e 

da sociedade em geral. No entanto, nos prédios analisados identificamos que existem vagas de 

estacionamento, rampas e banheiros adaptados, conforme Figura 1. No entanto, no que se refere a mapa tátil 

indicando os principais pontos de distribuição do prédio ou locais de maior utilização, balcões de 

atendimentos projetados para aproximação de pessoas em cadeiras de rodas, bebedouros adaptados, 

sinalização no piso, placas de identificação nas portas, verificou-se que alguns prédios ainda não estão 

totalmente adequados, fato que compromete a locomoção dessas pessoas. 

Conclusão: 

A acessibilidade na construção civil não e só uma necessidade ou uma preocupação e sim uma exigência, 

com regulamentação. As construções de forma geral estão passando por mudanças que serão ao longo do 

tempo indispensáveis, pois precisam ser aptas a todos os tipos de pessoas, com acesso a qualquer um, sem 

restrições. A acessibilidade também vai além da construção de forma predial, ela contempla sim os espaços 

adequados para um cadeirante, mas também implica na comunicação de direcionamento do local tanto para 

um deficiente visual, físico ou auditivo. 
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ISABELA CRISTINA DA SILVA SANTOS, MARIENE HIROMI OYA MINAMI 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

Introdução: 

De acordo com a CONAB (2015), os primeiros plantios de arroz no Brasil são datados entre 1530 e 1540, 

na Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. Com o passar do tempo, o arroz foi ganhando cada 

vez mais espaço tanto na alimentação da população quanto no cultivo, fortalecendo a cultura deste grão. 

Atualmente, a cadeia produtiva do arroz no contexto regional apresenta um acentuado decréscimo na sua 

produção. Com o intuito de diagnosticar as causas dessa queda, foi escolhido o município de Taubaté como 

base para estudo. Deste modo, o presente artigo tem como objetivo sugerir um plano de ação estratégico 

para a cadeia produtiva do arroz nesta localidade. 

Metodologia: 

Para que os objetivos deste trabalho pudessem ser concluídos com êxito, optou-se como metodologia a 

utilização das pesquisas exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa baseada em livros, periódicos 

e artigos. Além disso, para obter mais informações referentes à cadeia produtiva do arroz, o estudo tem 

caráter investigativo, realizado por meio de visitas técnicas e conversas informais com engenheiros 

agrônomos e agricultores do município de Taubaté. 

Resultado: 

Por meio da pesquisa de campo, constatou-se a existência de dois tipos de rizicultores, sendo que o primeiro 

executa todas as fases da cadeia produtiva, e o segundo, por sua vez, conclui sua participação na fase do 

pré-beneficiamento do grão (pré-limpeza e secagem). A partir do mapeamento e análise da cadeia produtiva 

do arroz, identificaram-se diversos fatores problemáticos que comprometem a longevidade de ambas as 

situações. Diante disso, propõe-se um plano de ação estratégico (Quadro 1), com intuito de manter a 

sustentabilidade dessa cadeia. 

Conclusão: 

Por fim, visualiza-se que a cadeia produtiva do arroz necessita de ações estratégicas que possam garantir sua 

longevidade de produção no município de Taubaté. E, assim, alterar o status quo da rizicultura nesta 

localidade. 
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A ASCENSÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL NO BRASIL E A DIGNIDADE DOS TRABALHADORES BOLIVIANOS 

ENIC201782908 

 

ISA DANIELE MARIANO DE SOUZA SÁ 

Orientador(a): ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA AUGUSTINHO 

 

Introdução: 

O trabalho escravo tem sido alimentado por uma sociedade líquida que consome de forma massiva e 

inconsciente, sob um padrão de consumo, sustentado com base em um tripé: baixo custo de produção, 

rápido escoamento da distribuição e preços atrativos. O desenvolvimento industrial capitalista, com enfoque 

no segmento têxtil, visa o lucro a qualquer custo, reduzido assim homens e mulheres – principalmente 

mulheres – à vida indigna e insalubre. Quanto mais a compreensão acerca dos direitos humanos evolui, mais 

inaceitável se torna a escravidão contemporânea, mostrando-se impositiva a sua prevenção através de 

políticas públicas de conscientização e sua repressão através da lei que tipifica essa conduta como crime. 

Através deste trabalho visa-se demonstrar as características principais do trabalho escravo, evidenciando: O 

perfil dos trabalhadores resgatados e seu contexto econômico-social de origem.  

Metodologia: 

Utilizaram-se pesquisas bibliográficas com o estudo de obras clássicas e de notícias extraídas dos principais 

jornais e meios de comunicação, bem como estudo de documentos oficiais. Através destas pesquisas foi 

possível observar à situação atual de muitos trabalhadores que vivem em discordância com a Constituição 

Federal, verificando assim o desrespeito aos direitos sociais e ao trabalho como valor social. 

Resultado: 

A embaixada da Bolívia segundo estimativas do ano de 2010, afirma existir 120 mil bolivianos no Brasil, 

entre regulares e irregulares. Segundo a ONU 64% da população boliviana vive abaixo da linha da pobreza. 

O professor Ruy Braga, do Instituto de Sociologia da USP afirma que: “A desigualdade social é um reflexo 

direto da exploração do trabalho assalariado”. De acordo com dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), quase 21 milhões de pessoas no mundo estão expostas a trabalhos forçados, das vítimas 

11,5 milhões são mulheres e 75% da mão de obra de confecções de roupas no Brasil é formada por 

mulheres. De acordo com dados do MPT (Ministério Público do Trabalho) dos quatorze TAC (Termos de 

Ajustamento de Conduta) realizados em 2015 em São Paulo por condições análogas à escravidão, dez eram 

referentes a empresas do setor têxtil. 

Conclusão: 

A organização britânica Oxfam afirmou que 1% da população mundial possuía o mesmo patrimônio que 

99% do restante do planeta. Este também é um reflexo da indústria têxtil brasileira que arrecada cento e 

oitenta e dois bilhões de reais anualmente com vestuário; É crucial que existam leis como LEI Nº 14.946 de 

2013 que combatem o trabalho escravo, necessária também é a criação de políticas públicas que efetivam a 

lei como a “lista suja”, para que a população se conscientize e  não aceite ser participante de uma cadeia 

produtiva que denigre o ser humano. 
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A ASCENSÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL NO BRASIL E A DIGNIDADE DOS TRABALHADORES BOLIVIANOS 
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ISA DANIELE MARIANO DE SOUZA SÁ 

Orientador(a): ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA AUGUSTINHO 

 

Introdução: 

O trabalho escravo tem sido alimentado por uma sociedade líquida que consome de forma massiva e 

inconsciente, sob um padrão de consumo, sustentado com base em um tripé: baixo custo de produção, 

rápido escoamento da distribuição e preços atrativos. O desenvolvimento industrial capitalista, com enfoque 

no segmento têxtil, visa o lucro a qualquer custo, reduzido assim homens e mulheres – principalmente 

mulheres – à vida indigna e insalubre. Quanto mais a compreensão acerca dos direitos humanos evolui, mais 

inaceitável se torna a escravidão contemporânea, mostrando-se impositiva a sua prevenção através de 

políticas públicas de conscientização e sua repressão através da lei que tipifica essa conduta como crime. 

Através deste trabalho visa-se demonstrar as características principais do trabalho escravo, evidenciando: O 

perfil dos trabalhadores resgatados e seu contexto econômico-social de origem.  

Metodologia: 

Utilizaram-se pesquisas bibliográficas com o estudo de obras clássicas e de notícias extraídas dos principais 

jornais e meios de comunicação, bem como estudo de documentos oficiais. Através destas pesquisas foi 

possível observar à situação atual de muitos trabalhadores que vivem em discordância com a Constituição 

Federal, verificando assim o desrespeito aos direitos sociais e ao trabalho como valor social. 

Resultado: 

A embaixada da Bolívia segundo estimativas do ano de 2010, afirma existir 120 mil bolivianos no Brasil, 

entre regulares e irregulares. Segundo a ONU 64% da população boliviana vive abaixo da linha da pobreza. 

O professor Ruy Braga, do Instituto de Sociologia da USP afirma que: “A desigualdade social é um reflexo 

direto da exploração do trabalho assalariado”. De acordo com dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), quase 21 milhões de pessoas no mundo estão expostas a trabalhos forçados, das vítimas 

11,5 milhões são mulheres e 75% da mão de obra de confecções de roupas no Brasil é formada por 

mulheres. De acordo com dados do MPT (Ministério Público do Trabalho) dos quatorze TAC (Termos de 

Ajustamento de Conduta) realizados em 2015 em São Paulo por condições análogas à escravidão, dez eram 

referentes a empresas do setor têxtil. 

Conclusão: 

A organização britânica Oxfam afirmou que 1% da população mundial possuía o mesmo patrimônio que 

99% do restante do planeta. Este também é um reflexo da indústria têxtil brasileira que arrecada cento e 

oitenta e dois bilhões de reais anualmente com vestuário; É crucial que existam leis como LEI Nº 14.946 de 

2013 que combatem o trabalho escravo, necessária também é a criação de políticas públicas que efetivam a 

lei como a “lista suja”, para que a população se conscientize e  não aceite ser participante de uma cadeia 

produtiva que denigre o ser humano. 
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DA (I)LEGALIDADE NA MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA NOS COMBUSTÍVEIS 

ENIC201782966 

 

MARINA MARCONDES DOS SANTOS MIRANDA 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

A Constituição Federal Brasileira tem o condão de criar os tributos, definir os princípios e delegar as 

competências para cada ente federado, surgindo a "Limitação Constitucional ao Poder de Tributar". Dentro 

desta perspectiva, houve a recente conduta elaborada pelo Governo Federal em julho desse ano, através do 

Decreto 9.101/2017, que majorou a carga tributária incidente nos combustíveis. Daí, o interesse do presente 

trabalho: o de saber se a majoração instituída observou os requisitos constitucionais exigidos, uma vez que o 

referido aumento recai sobre grande parcela dos cidadãos. 

Metodologia: 

A metodologia empregada no presente trabalho é o estudo legislativo cumulada com a análise do cenário 

econômico brasileiro. A pretensão é discorrer sobre a inconstitucionalidade do aumento recente nas 

alíquotas no combustível (Gasolina, Etanol, Diesel S500 e Diesel S10), especialmente a 

PIS/COFINS,aplicada pelo Governo Federal e o desespero dos governantes para equilibrar as contas 

públicas. Os tributos CIDE-combustível e ICMS-combustível, são dotados por força da EC 33/2001, de 

exceções ao Princípio da Legalidade (art. 153, parágrafo primeiro da CF) e  Princípio da Anterioridade 

Anual e Nonagesimal (art. 150, parágrafo primeiro) por terem sido considerados tributos de caráter 

extrafiscal (regulatório de mercado). O primeiro princípio é mitigado e por isso, respeitando os limites 

legais, o Poder Executivo pode majorar ou reduzir as alíquotas. Enquanto o segundo não respeita o período 

de vacância imposta a qualquer outra normal legal tributária, qual seja, de noventa dias ou próximo 

exercício financeiro.Contudo, o erro do Governo Federal foi quanto a majoração das alíquotas nas 

contribuições PIS/COFINS (art.195 da CF) nos combustíveis. Traz o parágrafo sexto do art. 195 que as 

contribuições voltadas ao financiamento da seguridade social só poderão ser exigidas após noventa dias da 

publicação da lei que a instituiu. Todavia, conforme se observa, a majoração foi criada e instituída por 

decreto e teve aplicação IMEDIATA. 

Resultado: 

O resultado do trabalho é demonstrar que a Carta Magna está sendo violada cotidianamente por decisões 

políticas e jurídicas tendo o perigo da ocorrência da inutilização das normas constitucionais brasileiras. 

Conclusão: 

A majoração ou redução das alíquotas do CIDE e ICMS combustíveis poderão, dentro do limite legal 

específico, serem realizadas mediante ato do Poder Executivo por causa da mitigação ao princípio da 

legalidade e aplicadas imediatamente pela exceção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 

Contudo, o problema se encontra nas contribuições PIS/COFINS as quais não têm o privilégio dessas 

exceções. Sendo assim, o aumento na tributação do combustível deve ser por meio de Lei e respeitar o 

período de vacância dado pela constituição. Diante o exposto é possível concluir que a majoração nos 

tributos é INCONSTITUCIONAL. 
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CONTROLE INTERNO DE CUSTOS COMO MECANISMO DE APOIO NA FORMAÇÃO DE PREÇO 

ENIC201783128 

 

LUHANNA CAROLINE DA COSTA SOUZA, MIRIAN SANTOS DA CONCEICAO 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

A busca pela eficiência na utilização dos recursos faz com que os gestores tomem decisões baseado em 

dados consistentes e com isso, há a necessidade de conseguir informações atualizadas, com projeções do 

futuro e ao mesmo tempo de fácil entendimento. O controle interno pode proporcionar à gestão empresarial, 

contribuições e que através de sua utilização poderão disponibilizar informações confiáveis, inclusive dados 

contábeis mais precisos que os auxiliem nas tomadas de decisões. 

Metodologia: 

O propósito básico deste estudo é expor os pontos positivos e negativos dos controles internos 

administrativos e contábeis e através disso, demonstrar como esse sistema pode auxiliar os gestores na 

apropriação de custos e consequentemente, formar o preço de venda. Para atingir esse objetivo foi utilizada 

uma pesquisa bibliográfica, ou seja, baseada principalmente em livros e artigos científicos de autores 

conceituados. Nos materiais consultados foram pesquisados conteúdos sobre o controle interno, 

contabilidade de custos e suas terminologias, bem como os métodos de custeio, a estrutura e a formação de 

preço de venda. 

Resultado: 

Observou-se que o sistema de controle interno de custos é uma ferramenta essencial para a formação do 

preço de venda e que este, pode auxiliar o gestor a compreender como são realizados os procedimentos que 

formam o preço final do produto e sua margem de lucro. Foi possível analisar a estrutura do preço de venda 

e como cada item pode influenciar no cálculo para que consiga suprir os custos de produção e dar um 

retorno satisfatório. 

Conclusão: 

Conclui-se que o controle interno possui atribuições de um mecanismo útil para uma correta tomada de 

decisão, gerando informações confiáveis e permitindo que a empresa se mantenha orientada para seus 

objetivos. A empresa que conhece bem os seus custos possui vantagens sobre os seus concorrentes, pois 

podem oferecer preços mais reais. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

ENIC201783288 

 

SIMONE BARRETO DA SILVA, ANA CAROLINA GOMES DA COSTA 

Orientador(a): TUANY PEREIRA CUSTÓDIO 

 

Introdução: 

Apesar de ser considerada uma questão instigante e atual, a violência doméstica não é recente, estando, 

portanto, presente em todas as fases da história. Porém, com a constitucionalização dos direitos humanos, 

passou a ser estudada com mais profundidade, tornando-se um problema centra para a humanidade e um 

desafio discutido e estudado por diversas áreas da sociedade. Este tema, no Brasil, com a entrada em vigor 

da Lei nº 11.340/2006, ganhou maior ênfase e é conhecida como “Lei Maria da Penha”, nome em 

homenagem à mulher que sofreu com resistência, sucessivas agressões de seu ex-marido. Basicamente, por 

ser a violência resultante de uma cultura predominantemente machista e discriminatória que coage as 

mulheres, essa problemática não vai ser resolvida de imediato. Porém, com a entrada da Lei, espera-se que 

esse quadro mude e que a mulher passe a ter instrumentos legais inibitórios, sem discriminação, violência e 

ofensas. 

Metodologia: 

Metodologia trata-se de um processo adotado para elaborar um determinado assunto, que deve ser seguido 

para se obter respostas frente a um problema em questão e atingir, claramente, os objetivos. Foi escolhido o 

tema violência com pesquisa bibliográfica e delimitação à violência doméstica contra a mulher. Foram 

utilizadas como fontes, livros, monografias, periódicos e periódicos on line, publicações avulsas e revistas. 

Este trabalho, portanto, é uma pesquisa bibliográfica, pois levanta assuntos já discutidos sobre o tema, 

retratando a contribuição de diversos autores, livros, teses, jurisprudência e, também, internet. 

Resultado: 

Como resultado da pesquisa, pode-se notar que a maioria das mulheres vítimas de agressões domésticas, 

ainda sente medo de denunciar os agressores, seus parceiros, por conta da insegurança que as medidas 

preventivas mostram no dia a dia 

Conclusão: 

A gravidade da violência exercida contra a mulher não pode ser menosprezada, pois afeta, além da 

dignidade da vítima, como sujeito que possui seus direitos, como também a formação dos filhos. Trata-se de 

um problema de saúde pública e social, fazendo gerar preocupação dos administradores públicos e 

sociedade em geral. A Lei Maria da Penha chegou para mudar a história, combater a violência contra a 

mulher, com ações e medidas para o seu combate, inclusive com delegacias especializadas e juizados 

especiais. 
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CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: UMA FERRAMENTA DE INCLUSÃO DO PACIENTE PORTADOR DE 

TRANSTORNOS PSÍQUICOS NA SOCIEDADE 

ENIC201783376 

 

BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO, LEANDRO RIOS OLIVEIRA LIMA, FELIPE CÉSAR TREVISAN, 

ANDERSON SILVA DE ALMEIDA 

Orientador(a): LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Introdução: 

A Reforma Psiquiátrica brasileira defendeu a desospitalização buscando substituir o modelo 

hospitalocêntrico, até então hegemônico no país, pelo modelo de atendimento psiquiátrico comunitário, 

baseado em serviços de saúde mental descentralizados, multiprofissionais e diversificados, além da 

promoção dos cuidados à nível da saúde primária, acreditando que esta seria a melhor forma de integrar a 

pessoa com transtornos mentais na sociedade e resgatar sua identidade social por meio da redução de leitos 

hospitalares e expansão de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, dentre os quais, pode-se citar o 

Programa de Volta para Casa e o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria, além 

de expandir os serviços como as Residências Terapêuticas e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Este 

último almejando promover a reinserção do paciente na sociedade, estimulando a autonomia e o 

autocuidado. O atual estudo objetivou descrever os benefícios do CAPS para o paciente oriundo de 

internações psiquiátricas de longa permanência. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica, descritivo-exploratória realizada a partir de pesquisas em artigos científicos 

nacionais extraídos da base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no período de 

2012 a 2017, em português, que estivessem gratuitamente disponíveis na integra, utilizando de forma 

conjugada os descritores “CAPS e Reforma Psiquiátrica”. A investigação foi realizada no mês de agosto de 

2017. No total foram encontradas 41 publicações, que após a leitura dos resumos resultaram em 35 

manuscritos que atendiam aos objetivos propostos e que não se repetiam, e a partir deles, foram colhidos 

informações sobre a finalidade e os objetivos da Reforma Psiquiátrica e os benefícios que o CAPS promove 

aos pacientes portadores de transtornos psíquicos provenientes de instituições de internação de longa 

permanência. O interesse pelo tema surgiu a partiu de diversas discussões realizadas nos encontros da 

disciplina de Saúde Coletiva do curso de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU). 

Resultado: 

A Reforma Psiquiátrica contribuiu para a descentralização da assistência, voltada para melhoria da 

qualidade de vida do portador de transtorno mental estimulando a inclusão social ao propiciar trocas sociais 

e favorecer a cidadania. O CAPS possui caráter aberto e comunitário, dotado de equipes multiprofissionais, 

realizando atendimento à usuários com transtornos mentais graves e persistentes e pessoas com sofrimento 

e/ou transtornos mentais. Trabalha articulado com uma rede de serviços, oferecendo suporte e supervisão à 

rede básica de saúde, além de envolver-se em ações intersetoriais como a educação, trabalho, esporte, 

cultura e lazer na busca da reinserção dos seus membros em todas as áreas da vida cotidiana. Baseia-se no 

fato de que a segregação advinda do asilamento dificulta a reintegração familiar e comunitária. Contudo, é 

necessário incorporar estratégias e fatores de proteção ao usuário que garantam a possibilidade de vida fora 

do circuito institucionalizado, além de investir na capacitação dos profissionais envolvidos. 

Conclusão: 

As políticas e programas voltados à saúde mental buscam a defesa da vida e a percepção do usuário como 

cidadão pertencente a comunidade. A Reforma Psiquiátrica trouxe o conceito de cidadania às discussões, 

admitindo um novo lugar social para o sofrimento mental.  A Constituição Federal de 1988 preconiza que a 

saúde é universal, instituindo os parâmetros para o Sistema Único de Saúde (SUS), implantando este novo 

modelo de cuidado em saúde mental, aliado às ideias da reforma sanitária e de redemocratização da saúde, 

sob os princípios de um atendimento universal, integral, descentralizado e que esteja sob o controle social. 
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CONTABILIDADE ESPORTIVA: UMA ANÁLISE DO ATIVO INTANGÍVEL NOS CLUBES DE FUTEBOL 

ENIC201783540 

 

PAULA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA 

Orientador(a): MARCO AURÉLIO VALLIM REIS DA SILVA 

 

Introdução: 

O intangível é o mais importante ativo para os clubes de futebol apresentados em seus demonstrativos. 

Desse modo, as demonstrações contábeis dos clubes devem ser elaboradas de maneira correta e divulgadas 

de forma clara e precisa. Trata-se da Resolução nº 1.005/2004 do Conselho Federal de Contabilidade, a qual 

apresentou a NBC T 10.13 e determina que os atletas devem ser contabilizados como ativo intangível nas 

demonstrações contábeis dos clubes.Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo analisar as variáveis 

que influenciam o nível de divulgação do intangível nas demonstrações contábeis dos clubes de futebol 

brasileiros após o CPC-04 (Ativo Intangível) ter entrado em vigor. Essa evidenciação é de extrema 

importância, uma vez que os atletas representam parte do ativo dos clubes pelas habilidades técnicas e pelo 

uso comercial de suas imagens. 

Metodologia: 

Por meio de método possível alcançar conhecimentos validos e verdadeiros, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões cientificas (LAKATOS, 2003).Para o desenvolvimento 

do trabalho foi efetuada pesquisas quantitativa e qualificativa, utilizando artigos, textos publicados, livros, 

revistas e jornais direcionada a contabilidade esportiva sites dos clubes esportivos, balanços patrimoniais 

onde demonstra o ativo intangível 

Resultado: 

Os resultados do estudo apresentaram que as variáveis “desempenho no campeonato brasileiro” e “receitas 

totais” influenciaram positivamente o nível de divulgação do intangível nas demonstrações contábeis dos 

clubes analisados, isto é, quanto melhor o desempenho no campeonato e maior as receitas totais melhor é o 

nível de divulgação do ativo intangível. 

Conclusão: 

Pôde-se concluir que os clubes profissionais de futebol estão sim, se adequando quanto às normas de 

contabilização do ativo intangível. 
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INSERÇÃO DA MULHER NO UNIVERSO EMPREENDEDOR 

ENIC201783653 

 

DÉBORA ORIOLI TOZETTO, CAMILA MOREIRA TOMAZ DOS SANTOS 

Orientador(a): MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Desde o início da sociedade mundial, a mulher vive uma luta constante para alcançar seu espaço e adquirir 

sua independência financeira/social. Com a evolução econômica e os períodos das guerras mundiais, deu-se 

a inserção feminina em diversos postos de trabalho, enquanto muitos homens defendiam seus países nas 

grandes lutas. Este fato trouxe grandes avanços para os setores econômicos e também para o ambiente 

familiar, onde seus lares começaram a dividir espaço com o trabalho. Caracterizadas pela persistência e 

garra, diversas mulheres passaram a desenvolver ideias inovadoras, acreditando em seus sonhos e 

principalmente sem medo de assumir os riscos, fortalecendo assim o ideal de desenvolver o próprio negócio. 

Metodologia: 

Para elaboração deste trabalho, foram realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas. Segundo Prodanov e 

Freitas (2013), ao se realizar uma pesquisa, o objetivo é a resolução de problemas e sanar as dúvidas 

existentes sobre um determinado tema, utilizando procedimentos científicos. Com isso, foi utilizado o 

método bibliográfico, onde foram obtidas informações presentes em livros, artigos científicos e revistas 

acadêmicas, onde o foco principal da pesquisa era o histórico e desenvolvimento do processo de inserção da 

mulher no mercado empreendedor. Outro método utilizado foi a pesquisa de campo, em que foram coletados 

diversos dados para mapear o perfil do empreendedor. Para aplicação deste método, a população escolhida 

foi composta por 45 pessoas de diferentes sexos, sendo estes empreendedores ou não. Os dados foram 

coletados por meio de um formulário eletrônico elaborado na plataforma Google Forms. Após a coleta dos 

dados, os resultados obtidos foram tabulados e foi realizada análise qualitativa para compreender de forma 

mais aprofundada as informações e assim poder mapear o perfil empreendedor dos pesquisados. 

Resultado: 

Durante a aplicação da pesquisa, foram convidadas 45 pessoas para responder um formulário referente ao 

perfil do empreendedor.  Desta população, 39 pessoas responderam, sendo 74,40% do sexo feminino e 

25,60% do sexo masculino. Foi mapeado também a média de idade que foi de 15 a 25 anos e destes 

respondentes 56,40% são formados ou estão cursando o ensino superior.Os resultados obtidos referentes às 

Características Comportamentais do Empreendedor se adentram entre 40% a 50%, sendo predominante a 

Busca de Oportunidades e Iniciativas, ou seja, deve ocorrer a constante observação do ambiente de 

convivência na busca de encontrar oportunidades para alcançar objetivos, podendo este ser “tornar-se 

empreendedor”, Também predominou o Estabelecimento de Metas, onde ocorre o planejamento dos 

objetivos principais que são traçados como metas para serem alcançadas, podendo ser em curto ou longo 

prazo, ambos os predominantes com 48,75% de média. Pode-se considerar estes comportamentos como 

típicos das mulheres. 

Conclusão: 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa aplicada, constatou-se que o maior número de 

respondentes foram mulheres e que as mesmas possuem fortes características para se tornarem ou se 

manterem (para aquelas que já são) como grandes empreendedoras no mercado. Desta forma, a pesquisa 

apresentou um equilíbrio entre o número de homens e mulheres que empreendem atualmente. As mulheres 

estão investindo em seus sonhos e tornando-se mais independentes ao dedicar-se ao seu próprio negócio. 
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PERFIL DOS PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS-PROSTATECTOMIA ATENDIDOS NA 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA UNITAU 

ENIC201783776 

 

LYSANDRA DE TOLEDO E SOUZA, DÉBORA CAMILO FERREIRA DA SILVA 

Orientador(a): MÁYRA CECILIA DELLÚ 

 

Introdução: 

A incontinência urinária (IU) é uma condição clínica caracterizada por perda involuntária de urina. No 

homem, o escape de urina, é em geral uma complicação da prostatectomia radical, tratamento para o câncer 

de próstata. Os impactos negativos na vida do portador abrangem aspectos sociais, emocionais e 

econômicos, estendendo-se aos entes mais próximos. A fisioterapia é uma das formas de tratamento para 

sanar essa incômoda consequência cirúrgica. 

Metodologia: 

Estudo retrospectivo de caráter descritivo e quantitativo com coleta de dados dos prontuários dos pacientes 

do sexo masculino com queixa de perda urinária após cirurgia de prostatectomia atendidos no período de 

janeiro de 2010 a julho de 2017, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE: 

59539316.1.0000.5501. Medidas de tendência central e dispersão foram calculadas, além da frequência 

absoluta e relativa para as variáveis estudadas. 

Resultado: 

Foram incluídos 34 indivíduos, sendo 47,1% munícipes de Taubaté. A média de idade foi de 64,6 anos 

(DP=6,5), com 68% entre 60 e 70 anos. A maioria apresentou baixo nível de instrução (64,7% ensino 

fundamental e 14,7% analfabetos) e com atividades profissionais de baixo esforço físico (52,9%). A co-

morbidade mais referida foi a HAS (50%). Os sintomas mais comuns foram noctúria (64,7%), IUE (58,8%), 

perda pós-miccional (44,1%) e enurese noturna (35,3%). O tempo médio entre a cirurgia e a procura pela 

fisioterapia foi de 7,9 meses (DP=6,0), sendo o mais curto 1 mês e o mais longo 30 meses. As condutas mais 

utilizadas foram a cinesioterapia para MAP (97,1%), seguida por orientações gerais (79,4%) e terapia 

comportamental (55,9%). A eletroterapia para fortalecimento MAP foi utilizada apenas em 20,6% dos 

pacientes. A alta terapêutica foi determinada para 55,9% dos pacientes, enquanto 38,2% deles foram 

desligados por falta e/ou desistiram do tratamento. 

Conclusão: 

Conhecer a população masculina com incontinência urinária que é encaminhada a Clínica de Fisioterapia da 

UNITAU auxilia o desenvolvimento de intervenções preventivas e reabilitadoras, com vistas a melhorias no 

serviço. 
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ANÁLISE DA ARQUITETURA HINDUÍSTA: A ARQUITETURA COMO FORMA DE EXPRESSÃO RELIGIOSA 

ENIC201783838 

 

MATEUS ASSIS DOS SANTOS 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

Considerando o hinduísmo como uma das primeiras e mais antigas religiões do mundo, não é de se admirar 

que sua cultura tenha influenciado grandemente diversos povos, até mesmo os de terras distantes. Os 

aspectos únicos do hinduísmo não apenas exerceram influência no âmbito religioso, como também no 

filosófico, no cientifico, urbanístico e arquitetônico. 

Metodologia: 

O objeto de estudo em questão será as construções presentes na fazenda Nova Gokula, especificamente o 

templo Hare Krishna em Pindamonhangaba, cujo estilo de vida dos moradores da fazenda segue as 

influências do hinduísmo. A comparação das fontes originais da arquitetura hindu como forma de entender 

as raízes contemporâneas encontradas nas construções da fazenda Nova Gokula será o objetivo da pesquisa. 

O método para a elaboração do trabalho se constituirá de pesquisa bibliográfica, com consultas em livros a 

respeito do hinduísmo, sites específicos, artigos acadêmicos e visitas de campo com registros fotográficos e 

desenhos. 

Resultado: 

Relacionados às fontes originais da arquitetura hindu, espera-se produzir um arquivo comparativo de itens 

expressos no objeto de estudo citado e propor o projeto de um espaço multiuso que contemple as 

necessidades do local, seguindo os princípios básicos da arquitetura indiana tradicional. 

Conclusão: 

Ao final desta pesquisa, espera-se conseguir alguns subsídios que contribuam para o melhor entendimento 

da arquitetura hindu tradicional, fornecendo embasamento teórico para futuros arquitetos e estudantes 

interessados em conhecer um pouco mais sobre o tema. Pretende-se incentivar o estudo deste tipo de 

arquitetura no Brasil. 
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: APLICADA NA RELAÇÃO TRABALHO-TRABALHADOR 

ENIC201783862 

 

EVELYN CAROLINE MARTINS DE OLIVEIRA, MARCO AURÉLIO JESUS DOS SANTOS 

Orientador(a): PAULO HENRIQUE COSTA SODRE 

 

Introdução: 

Atualmente muito se fala sobre a competitividade entre as empresas para garantir seu market share – espaço 

no mercado, visto que as inovações tecnológicas avançam constantemente. Algumas empresas esquecem o 

verdadeiro valor de um trabalhador, comparando-o a produtividade de uma máquina, ou seja, o ser humano 

passa a receber um valor mínimo quando se trata de um crescimento em busca de lucros para a empresa. 

Metodologia: 

A presente pesquisa bibliográfica descritiva faz o uso de dados bibliográficos e para isso será realizado 

pesquisas em livros, artigos e sites acadêmicos indexados, com base no tema sobre inteligência emocional, 

liderança e comportamento, servindo de base para estruturação de uma pesquisa de campo, seguindo os 

padrões metodológicos impostos pelo comitê de ética para aplicação de uma pesquisa neste porte. 

Resultado: 

A inteligência emocional e a liderança são atividades que devem ser exercidas de modo transparente para 

valorizar o trabalho de todos os colaboradores, pois reflete diretamente no comportamento de cada 

indivíduo da organização, que por sua vez necessitada de uma boa relação interpessoal para atingir uma boa 

produtividade composta pela autorrealização, bem-estar e o sucesso, contribuindo com o equilíbrio das 

emoções, que simultaneamente tem o poder no desempenho de cada trabalhador, que deve ser acompanhado 

minuciosamente para que ao lidar com os fatores internos e externos não resulte em ações negativas, de um 

lado pode-se encontrar trabalhadores com um comportamento alterado devido suas emoções e problemas 

pessoais, do outro existem gerentes e líderes com sede de alcançar um bom resultado. Este estudo tem como 

objetivo verificar qual o entendimento emocional no ambiente de trabalho, como consequência da 

flexibilidade entre líderes e trabalhadores, gerando efeitos no desempenho profissional e pessoal. 

Conclusão: 

Com os resultados da pesquisa espera-se apontar a possibilidade  da existência do equilíbrio das emoções e 

do comportamento para melhorar o ambiente de trabalho, adotando alternativas para adquirir um melhor 

desempenho e participação dos colaboradores no sucesso organizacional. 
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A IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS 

ENIC201783950 

 

LUCIANO PAIVA DE MOURA 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ FREITAS GUIMARÃES 

 

Introdução: 

A padronização de trabalho representa forte elemento de apoio na gestão das pequenas e grandes empresas, 

propondo métodos de execução mais eficientes nos processos internos, facilitando o desempeno 

organizacional, contribuindo nas atribuições individuais, por meio de parâmetros fornecidos pela 

padronização. A necessidade de padronizar inicia seu contexto histórico anteriormente a idade média, 

posteriormente na china e Grécia antiga, séculos depois com o surgimento dos estudos em ciências e 

posteriormente se destacando durante a revolução industrial, tendo forte impacto com os estudos de 

Frederick Taylor na administração clássica, através da racionalização do trabalho com a divisão das tarefas, 

onde era necessário padronizar os processos de produção. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada foi por base em pesquisa descritiva, a qual forneceu informações referentes ao 

trabalho proposto, fortalecendo a ideia principal em explicitar a necessidade de implantação e os efeitos 

alcançados por meio da utilização de métodos padronizados de processos e procedimentos na composição 

de produtos ou serviços,  indicando sua importância em virtude dos benefícios alcançados. Também foi 

utilizada para a construção desse trabalho a leitura de livros e artigos na área de administração voltados para 

os princípios de administração e padronização. 

Resultado: 

Nos dias atuais em função da escassez dos recursos, a alta competitividade, o forte impacto tecnológico e o 

mercado financeiro internacional, remete o gestor a buscar a melhor forma de utilizar os recursos em sua 

totalidade, normalizando atividades internas, a fim de evitar todo e qualquer desperdício decorrente de 

métodos ineficientes. E como resultado tem-se utilização adequada de recursos, melhoria de qualidade 

maior produtividade, atualização permanente, simplificação e redução de tarefas complexas. Nesse sentido, 

uniformizar as tarefas, na execução dos procedimentos existentes dos mais diversos processos, permite 

antever entraves que possam surgir e ainda auxiliar na criação do melhor caminho na busca de resultados 

eficazes. Posto que a padronização possua ampla aplicação nos processos fabris, nas medições de tempo, 

quantidade de materiais, custos de aquisição e valores de manutenção, também servindo de forte apoio na 

elaboração de documentação e burocratização com agilidade nas etapas existentes. 

Conclusão: 

Dessa forma, conclui-se que a padronização é um forte elemento que auxilia no planejamento dos negócios 

e no controle dos processos e na execução das tarefas, indicando uma gestão atualizada e voltada apara a 

otimização dos recursos,  que busca utiliza-los em sua totalidade sem desperdícios e gastos desnecessários. 

Refletindo em toda organização valores de credibilidade e segurança aos colaboradores, garantindo  

produtos e serviços com melhor qualidade, criando valor ao cliente e estando na preferência do consumidor. 
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LEVANTAMENTO DO TIPO DE LEITE COMERCIALIZADO E SUA DISTRIBUIÇÃO NO COMÉRCIO DO 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

ENIC201783996 

 

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA NETO, VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS, FLÁVIO AUGUSTO RANGEL ROMA 

CÉSAR, GUILHERME DE OLIVEIRA LEITE 

Orientador(a): JOSÉ MAURÍCIO BUENO COSTA 

 

Introdução: 

Com a finalidade de realizar um levantamento das Unidades Produtivas Agropecuárias (UPAs) no município 

de Taubaté-SP, foi implantado um Arranjo Produtivo Local voltado à produção leiteira, recebendo a 

designação de APL-Leite, convênio entre a Universidade de Taubaté e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Este conta com vários grupos de 

trabalho e seus respectivos órgãos responsáveis, sendo eles: Observatório de Leite (UNITAU); Difusão e 

Extensão Tecnológica (SEBRAE e FIBRIA); Capacitação e Formação de Recursos Humanos (SENAR); 

Desenvolvimento de Novos Produtos (COMEVAP); Ações de Mercado (Prefeitura de Taubaté e Defesa 

Agropecuária); e Políticas Públicas (CATI). Este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento dos 

tipos de leite disponibilizados no comércio varejista e atacadista de Taubaté-SP. 

Metodologia: 

O grupo de trabalho do Observatório do Leite da UNITAU percorreu os estabelecimentos comerciais do 

município de Taubaté, identificando as marcas e os tipos de leite comercializados em cada local visitado. Ao 

todo foram visitados três estabelecimentos atacadistas, dois hipermercados, seis supermercados e 43 

padarias e lojas de conveniência, distribuídos por todo o município. A classificação quanto ao tipo de leite 

adotada pelo grupo de trabalho considerou a distinção entre leite pasteurizado, de menor período de 

conservação, e o leite UHT (“Ultra High Temperature” ou “Ultra Alta Temperatura”), conhecido por “leite 

longa vida”. Não foram consideradas as distinções entre tipos A, B e C, uma vez que as instruções 

normativas 51/2002 e 62/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vigentes 

extinguiram essa classificação. 

Resultado: 

O leite UHT representou 59,23% das marcas de leite encontradas nos estabelecimentos comerciais visitados, 

sendo 40,77% marcas de leite pasteurizado. Quanto à distribuição, o leite UHT representa 90% das marcas 

comercializadas em atacado, 84,62% em hipermercados e 81,11% em supermercados, enquanto as marcas 

de leite pasteurizado representam 10% em atacados, 15,38% em hipermercados e 18,89% em 

supermercados. Nas padarias e lojas de conveniência, 61,59% das marcas de leite encontradas são de leite 

pasteurizado, enquanto 38,41% são de leite “longa vida”. 

Conclusão: 

A maior oferta de leite do tipo UHT pelas redes atacadistas e mercados de porte pode ser devido a esses 

tipos de estabelecimentos serem procurados pelos consumidores por ocasião das compras para estoque de 

alimentos, em que é dada preferência para alimentos pouco perecíveis, o que também é válido para o leite, 

uma vez que o UHT possui vida de prateleira de até 4 meses. Já as padarias e estabelecimentos menores 

tendem a oferecer produtos perecíveis, de consumo imediato, dando preferência à oferta de leite 

pasteurizado, que deve ser consumido dentro de poucos dias. 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL: A IMPORTÂNCIA PARA A TOMADA DE DECISÃO 
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MARIA WENDY ALVES DA SILVA 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

O sistema de informação contábil é o recurso utilizado por algumas empresas para ter informações rápidas e 

confiáveis que auxiliam o gestor na tomada de decisão. Pode-se dizer que o Sistema de Informação Contábil 

é uma das peças chaves para que a empresa tenha controle sobre as principais variáveis de gestão das 

operações, de forma que o contador possa utilizar destas informações para analisar e auxiliar no processo de 

tomada de decisão, garantindo que ela consiga se aproveitar-se de oportunidades e mitigar riscos. Este 

trabalho tem como objetivo contextualizar o Sistema de Informação Contábil (SIC), quais são os benefícios 

de ter essa ferramenta de gestão e qual a sua importância para a tomada de decisão, bem como demonstrar 

como as empresas podem se valer de um SIC para geração de indicadores competitivos aos negócios. 

Metodologia: 

O trabalho desenvolvido fez uso de pesquisa bibliográfica como metodologia de estudo suportada em livros 

e artigos. A pesquisa abordará os pontos que um sistema de informação contábil deverá ter para atender as 

necessidades da empresa, tais como características de boa informação, tipos de sistemas, os pontos que o 

gestor deverá considerar na tomada de decisão e demonstrara a importância de ter essa ferramenta dentro da 

empresa. 

Resultado: 

A pesquisa pretende demonstrar como as empresas devem utilizar o SIC para obter informações rápidas e 

confiáveis que auxiliem o gestor na tomada de decisão e garanta diferenciais competitivos para o sucesso da 

empresa no mercado. 

Conclusão: 

A pesquisa pretende evidenciar que em mundo corporativo em constante processo de mudança por conta de 

variáveis externas, as empresas têm de se valer de um sistema que possibilite aos gestores informações 

relevantes e confiáveis, atendendo tempestivamente as necessidades administrativas, financeiras, 

mercadológicas e operacionais, possibilitando que a empresa consiga responder de forma rápida as 

oscilações de seu mercado. 
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VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATENDIDAS POR UM GRUPO MULTIDISCIPLINAR 
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Orientador(a): CLAUDIA APARECIDA AGUIAR 

 

Introdução: 

Considerada um problema de saúde pública, a violência sexual se dá em diversos contextos sociais, 

econômicos e culturais. A violência sexual está inclusa entre a demonstração mais cruel e persistente ligada 

a violência de gênero. Apresenta se de forma disseminada em todo país, com alta incidência no ambiente 

doméstico, tornando as vítimas inseguras e vulneráveis, o que contribui para a conservação de uma cultura 

violenta e patriarcal. (Ministério da Saúde, 2012).O objetivo do trabalho foi caracterizar a violência sexual 

sofrida por vítimas que foram atendidas em um grupo multidisciplinar. 

Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva e de natureza quantitativa, realizada em um 

grupo multidisciplinar de atendimento à vítima de violência sexualde um Hospital Geral do Vale do Paraíba-

SP, atendidas no período de janeiro a dezembro de 2016. O método utilizado foi o indutivo. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética da UNITAU, parecer nº 2.011.716. 

Resultado: 

Foram atendidas 79 vítimas, observamos que a violência sexual predominou no sexo feminino (82%) e na 

faixa etária de mais de 18 anos (32%). A maioria era branca (42%),analfabeto ou com ensino fundamental 

incompleto (36%) e solteiro (48%). O local da ocorrência mais frequente foi a própria residência (52%), e o 

estupro foi o tipo de violência mais encontrado (38%). O meio de agressão que predominou foi a força 

corporal (33%), e os agressores na maioria dos casos foram amigos ou conhecidos (25%). 

Conclusão: 

Concluiu-se que na maioria das ocorrências notificadas,mulheres adultas jovens foram vítimas de estupro, 

sendo que os agressores eram conhecidos. A violência sexual é um tema que deve ser abordado com 

profissionais de saúde, para que sejam capacitados a prestar um atendimento humanizado, realizar registros 

adequados e oferecer orientações necessárias às vítimas. 
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SUSTENTABILIDADE NAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL 
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Introdução: 

A sustentabilidade na construção civil, tem recebido uma atenção maior na atualidade. Com o histórico que essa 

indústria possui de impactos ambientais, essa atenção é algo de extrema importância para o meio ambiente. Com 

o déficit habitacional em nosso país, o governo federal tem tomado medidas nos últimos anos criando programas 

de construção de moradias que contemplam inclusive a população mais carente. Entretanto, ainda há deficiências 

ao se construir, desconsiderando aspectos locais e climatológicos, repetição de projetos e desrespeito às normas 

técnicas. A sustentabilidade na habitação de interesse social deve ser alcançada como um processo pelo qual os 

envolvidos na produção participem de todas as etapas do ciclo da construção. Contudo, o presente artigo teve 

como objetivo apresentar estratégias sustentáveis utilizadas em quatro projetos de habitações de interesse social, 

contrapondo-se às práticas das construções convencionais, visando melhorar a qualidade de vida e garantindo a 

preservação dos recursos naturais. 

Metodologia: 

Para a elaboração deste artigo foi realizada uma revisão e pesquisa de literatura, através de publicações em sites 

da internet, livros, teses e monografias, revistas, anais, em que é possível avaliar o conhecimento já produzido, 

destacando conceitos, procedimentos, resultados, discussões e conclusões relevantes. Para exemplificar e 

entender como esses sistemas têm sido inseridos na habitação de interesse social, foram selecionados 04 estudos 

de casos de edificações de tipologia residencial unifamiliar que apresentam algum diferencial sustentável na sua 

concepção e construção. O Quadro 1 foi elaborado tendo como base os quatro exemplos de casas identificadas 

como de interesse social e que possuem pelo menos uma estratégia sustentável, diferenciando-se das construções 

convencionais. Foram identificados o projeto, o município e estado onde foram construídas, as estratégias 

sustentáveis utilizadas e suas vantagens ambientais. 

De acordo com os quatro projetos analisados, a principal estratégia utilizada foi a instalação de aquecedores 

solares na cobertura das edificações, a energia do sol é absorvida por painéis instalados nos telhados das casas e 

encaminhada para um reservatório. A utilização de energia solar com objetivo de se aquecer água em habitações 

é uma alternativa que se torna pertinente para o Brasil, devido a sua localização geográfica e potencial energético 

solar, além de ser uma fonte energética renovável, limpa e ilimitada. 

Resultado: 

No conjunto habitacional “Caminho das Águas” do município de Lavras/MG, as casas já foram construídas com 

uma estrutura para receber os aquecedores solares. 

As 150 unidades habitacionais do conjunto “São Luiz do Paraitinga” possuem as estruturas compostas de perfis 

de PVC preenchidos com concreto, gera uma economia de até 73% no consumo de água e de até 75% de energia 

e redução de resíduos sólidos. 

O conjunto habitacional “Rubens Lara”, em Cubatão/SP, possui prédios com aquecedores solares, janelas mais 

amplas, medição individual do consumo de água e teto branco para rebater os raios do sol. 

Em Curitiba - PR, o conjunto habitacional “Moradias Nilo”, possui em cada casa um aquecedor solar e é dotada 

de tecnologia sustentável a seco que utiliza painéis de madeira. O wood frame reduz em 75% a demanda por 

mão de obra e ainda minimiza o impacto ambiental. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que apesar da sustentabilidade na construção civil ser um tema mais valorizado na atualidade, 

ainda é pouco colocado em prática, pois não há uma grande variedade de empreendimentos e tecnologias 

sustentáveis aplicados às casas de interesse social. Contudo, podemos observar que são inúmeras as vantagens 

ambientais e que é possível inserir essas tecnologias para uma população com uma renda mais baixa. No entanto, 

necessitamos de mais políticas públicas e conscientização da indústria da construção civil e dos usuários para 

tornar realidade o conforto ambiental para todas as classes sociais, mantendo assim uma relação harmoniosa com 

o meio ambiente. 
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Introdução: 

Turismo é o movimento social, econômico e cultural que envolve pessoas. O turismo religioso se propõe a 

explorar o potencial econômico de lugares considerados sagrados, onde a fé atrai os peregrinos. A cidade de 

Aparecida do Norte, dentre tantas riquezas e aptidões, se destaca por seu grande potencial turístico religioso. 

O turismo é o maior setor econômico capaz de gerar renda para a população e para o município, pois 

dinamiza e aproveita de todas as formas e oportunidades para atrair turistas para a cidade, uma vez que 

pessoas do país/mundo inteiro se deslocam até a cidade, para apreciar de perto a Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida. O turismo representa para um município uma fonte de renda e de emprego a qual desperta 

expectativa e esperança nas pessoas que vivem na cidade quanto a melhores condições de vida. 

Metodologia: 

Segundo a EMBRATUR (2001, p.13) – Instituto Brasileiro de Turismo, "o Inventário da Oferta Turística é 

um instrumento básico para o planejamento estratégico, promovendo o conhecimento detalhado da Oferta 

da qual o Turismo dispõe para exercer suas atividades geradoras de prosperidade". 

O diagnóstico turístico é “o estágio de planejamento que estabelece e avalia a situação de um destino em um 

determinado momento” (SEBRAE, 2011). 

Foi analisado todo e qualquer conteúdo online sobre o município possível de se encontrar, como sites de 

busca, redes sociais e portais. Bem como também foram utilizados em diversos momentos, pesquisas em 

materiais impressos que falava sobre o município como destino turístico. 

Além disso, os usos das ferramentas de estudos já realizados no município puderam proporcionar 

informações mais precisas sobre o turismo local até o dado momento. 

Resultado: 

O turismo na cidade de Aparecida é considerado como a atividade mais lucrativa e geradora de renda para o 

município, porém, a alta dependência dessa atividade pode ser negativa em determinados pontos, por não 

desenvolver outros setores econômicos. Um dos principais aspectos positivos da cidade é que ela conta com 

no mínimo 50 micro indústrias de transformações voltadas para atender ao Comércio religioso e, em geral, 

estruturadas em torno do turismo (artigos religiosos e artesanatos), em contra partida a cidade sofre com 

uma alta inflação, com um grande número de pessoas circulando e consumindo dentro da cidade os preços 

tendem a subir muito, prejudicando os moradores da cidade que não são turistas, mas acabam pagando o 

mesmo valor. A atividade turística de Aparecida vem se desenvolvendo de maneira desordenada, 

provocando resultados inesperados em outros setores da cidade, uma vez que, os investimentos são voltados 

para o turismo religioso. 

Conclusão: 

O turismo religioso é um segmento que envolve peregrinos que se deslocam a lugares ou regiões motivados 

pela fé e pela religiosidade. As peregrinações são de extrema importância para este segmento do turismo, já 

que assim, como qualquer turista, os peregrinos movimentam a economia praticamente o ano inteiro, com a 

utilização de bens e serviços, tais como hotéis, restaurantes, meios de transporte, entre outros. Em suma, o 

turismo religioso é a mais importante vertente da economia do município de Aparecida do Norte, entretanto 

há deficiência nos demais setores da cidade como resultado do grande investimento voltado apenas para o 

turismo. 
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Introdução: 

O projeto realizado na disciplina de Projeto de Paisagismo II no curso de Arquitetura e Urbanismo na 

Universidade de Taubaté, sob orientação dos professores Anne Matarazzo e Plínio Toledo Piza, teve por 

objetivo a implantação de um Pocket Park na área central da cidade de Taubaté-SP, utilizando-se da área de 

um estacionamento, para melhorar a qualidade de vida urbana e conforto dos transeuntes, visto que a área 

estudada encontra-se com poucas áreas para descanso e contemplação, além de ser pouco arborizada. 

Metodologia: 

O projeto paisagístico foi desenvolvido a partir de embasamento teórico como estudos de caso relacionados 

à pocket park, estudos bibliográficos e participação em seminários em sala de aula. O estacionamento 

estrategicamente localizado no cruzamento entre a Rua 15 de Novembro e Anísio Ortiz foi escolhido para a 

intervenção, pois possui potencial para a construção de um parque. Em seguida, o levantamento fotográfico 

do estacionamento e do entorno foi realizado em visitas técnicas. Para a compreensão da área, foi estudada a 

insolação incidente com o uso da carta solar e do software SketchUp, além da medição das dimensões do 

lote. Foi criado o conceito de “oásis” para o parque, fazendo alusão à cidade como desértica e quente, 

enquanto o parque oferece conforto, sombra e água como um oásis. A partir deste conceito foram escolhidas 

as espécies de plantas xerófitas e árvores frondosas que melhor se adequam ao projeto assim como os 

materiais para piso, paredes. Os usos do espaço foram setorizados através de um plano de massa e programa 

de necessidades de acordo com o conceito estabelecido. 

Resultado: 

Foram produzidas duas pranchas em formato A1 as quais fizeram parte de uma exposição no ateliê do 

departamento de Arquitetura e Urbanismo. Na primeira prancha foi exposto o conceito e o partido, o 

desenho da perspectiva da proposta, o memorial das espécies de plantas e materiais a serem usados no 

projeto. 

A segunda prancha contém informações de cunho técnico como planta e locação de espécies e mobiliário 

urbano em planta baixa, além de exibir cortes de arquitetura e luminotécnica. Compõe a proposta a transição 

entre as entradas do parque e o ponto central que faz alusão ao clima quente e desértico da cidade em 

contraponto à sombra fresca e a presença de água característicos dos oásis. As espécies e materiais 

escolhidos foram distribuídos de forma a acompanhar essa transição entre o calor e o frescor. 

Conclusão: 

Dadas às circunstâncias históricas, naturais e políticas o centro da cidade de Taubaté encontra-se com baixa 

qualidade urbana para o pedestre devido à falta de arborização, alto fluxo de automóveis, vias estreitas e 

calor excessivo. O projeto do Pocket Park Miragem traz a possibilidade de amenizar o desconforto causado 

pelos problemas citados, por meio da criação de um respiro urbano reduzindo a temperatura no microclima 

do centro, gerando novos usos à cidade e valorizando o espaço urbano. 
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DESENVOLVIMENTO OTIMIZADO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA USINAGEM DE RASGOS DE CHAVETA 
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Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

A operação de abertura de rasgos de chaveta tem sido uma demanda recorrente em peças componentes de vários 

processos de fabricação no setor industrial. Existem segmentos da indústria em que, devido ao elevado custo de 

aquisição de uma máquina ou dispositivo dedicados, utilizam-se somente do processo manual, fazendo desta 

operação extremamente dependente da habilidade do operador e de improvisações. Devido ao considerável 

tempo e esforço humano dispendidos para a usinagem de rasgos de chaveta, e considerando-se também o 

elevado preço das máquinas e das adaptações disponíveis no mercado, optou-se por se desenvolver internamente 

uma máquina para abrir rasgo de chaveta que pudesse ser adaptada em fresadoras ferramenteiras, tendo se obtido 

resultados bastante relevantes em termos de redução do lead time de operação, facilidade de operação e custo, 

fatores extremamente importantes para a empresa prestadora de serviços de usinagem, onde se deu tal 

desenvolvimento. 

Metodologia: 

O trabalho baseia-se na metodologia de projeto de uma máquina para abertura automatizada de rasgos de 

chavetas, denominada Chaveteira Automática (Figura 1). Selecionaram-se os principais conceitos deste projeto 

por meio de pesquisa exploratória, efetuada em diversas fontes como literatura especializada, artigos, 

dissertações e avaliação de máquinas e dispositivos similares existentes no mercado. Os conceitos do 

desenvolvimento abrangeram desde a configuração da tecnologia de corte, a estrutura de suporte e sustentação, o 

sistema de atuação e alimentação automática, o sistema de transmissão de movimento, até a facilidade de 

operação. Os cálculos de dimensionamento da potência do motor e de configuração do sistema de alimentação 

automática das peças a serem usinadas foram executados após a determinação da configuração do equipamento. 

Uma característica determinante do desenvolvimento foi a adequação da máquina exclusivamente para ser 

empregada em fresadoras ferramenteiras, não permitindo sua utilização em fresadoras universais, dada a 

extensão e o custo de modificações que seriam necessárias para se adaptar o conceito original. Para a construção 

da máquina (Figura 2) foram utilizados os materiais: chapa de aço A36, tarugo de aço 1045, viga “U” dobrada de 

2”, viga “U” laminada de 8”, dois mancais FRM P205, um rolamento SKF 6202 2Z, um motor WEG de 1CV, 

duas polias, sendo a menor em aço e a maior em alumínio e um inversor de frequência CFW 10, além da 

necessária fiação elétrica, tendo sido empregados os processos de torneamento, fresamento e soldagem, seguidos 

da montagem final e da ligação elétrica. 

Resultado: 

Analisando-se os resultados obtidos, ainda com a máquina em estágio de pré-série, com partes expostas do 

mecanismo de acionamento e, consequentemente, ainda sem as carenagens de acabamento e proteção (como 

preconizado pela NR-12 Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos), tem-se que foi obtida uma 

redução do tempo de usinagem do rasgo de chaveta em cerca de 83%. O tempo médio de usinagem de abertura 

de um rasgo de chaveta passou de aproximadamente 60 minutos para 10 minutos, multiplicando-se a 

produtividade por um fator igual a 6. De igual importância foi a redução da carga de trabalho imposta ao 

operador, cuja quantidade de movimentos necessários para a execução do serviço, bem como o nível de atenção 

requerido pela supervisão constante para intervir em caso de falhas, foram proporcionalmente reduzidos. 

Conclusão: 

O desenvolvimento interno da chaveteira automática, além de resultar em uma máquina leve, rápida, com custo 

acessível, e com capacidade para um grande volume de trabalho, também representou um grande impulso à 

capacidade de captação de novos negócios da empresa, pois dada a economia de tempo e de mão-de-obra obtida, 

abriram-se mais oportunidades de prestação de serviços, permitindo-se tanto a entrada de novos contratos quanto 

a expansão do volume de serviço prestados para os clientes já existentes. 
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Introdução: 

Este trabalho apresenta um projeto para redução de fagulhamento em máquinas automáticas de solda ponto 

em uma indústria multinacional de veículos automotores. Muitos problemas têm sido causados pela grande 

quantidade de fagulhas provenientes da solda ponto. O principal é o acúmulo de sujeira nos equipamentos 

de solda, causando um tempo de inatividade nas máquinas, desvios dimensionais, problemas de qualidade, 

entre outros. Há um grande custo com equipe de limpeza especializada para os locais de solda e adjacências. 

Além disso, há um custo extra com mão de obra de manutenções corretivas e emergenciais, principalmente 

em grampos e pinças de solda de uma célula. 

Metodologia: 

A solda ponto é basicamente um tipo de soldagem por corrente elétrica. A junção de duas peças na soldagem 

por resistência elétrica é feita através da geração de calor, devido à passagem de corrente elétrica e da 

aplicação de pressão entre as peças (BRANDI, 2011). Durante o processo as peças aquecem e ocorre a fusão 

localizada no ponto de contato, na superfície de separação entre ambas. Neste processo de soldagem essa 

resistência é composta de resistências de contatos peças-eletrodos e peça-peça. A energia térmica total 

gerada durante o processo de soldagem pode ser calculada pela lei de Joule, como pode ser visto no gráfico 

na Figura 1 (WULFF, 2004). O processo de solda ponto por resistência é dividido em quatro estágios, com 

quatro diferentes tempos: tempo de compressão, onde a máquina fecha e pressiona as chapas (sem a 

passagem de corrente); tempo de solda, onde a corrente é disparada e ocorre a fusão; tempo de retenção, 

onde a solda é concluída e a pinça mantém fechada para o resfriamento da solda; e tempo de pausa, onde a 

máquina fica liberada, podendo passar para o ponto seguinte, conforme apresentado na Figura 2. Além 

desses fatores básicos (tempos específicos, corrente e força) tem-se outros que influenciam fortemente na 

qualidade de solda e consequentemente no grau de fagulhamento. Uma solda ponto deve ter seus eletrodos 

alinhados, com diâmetros iguais e bem refrigerados durante e após a solda. Outro fator de grande influência 

é o tempo de compressão. Esse é o tempo entre a aplicação da força e a passagem da corrente. Ele é 

necessário para permitir que a cabeça de solda se ajuste antes da aplicação da corrente de solda, para evitar 

o fagulhamento. Esse tempo pode variar de 150ms a 350ms, dependendo do tipo da solda, aplicação ou 

espessura das chapas. 

Resultado: 

Neste trabalho verificou-se que o excesso de fagulhamento era devido ao tempo de compressão inadequado 

para cada tipo de soldagem, e o mesmo foi ajustado no processo, especificamente para cada conjunto de 

pontos e tipo de chapas, evitando o disparo da corrente elétrica enquanto existir espaçamento entre as 

chapas. Foram feitos ajuste e revisões em todas as máquinas automáticas de solda ponto, afim de ajustar 

principalmente o posicionamento e o ângulo das pinças, diminuindo significativamente o fagulhamento e 

evitando os pontos de solda nas bordas e no raio das chapas, pois poderiam ficar soltos e com rebarbas. 

Conclusão: 

Todo o trabalho foi realizado com validações por etapas do processo, tanto no teste não destrutivo quanto no 

teste destrutivo, para confirmar os novos parâmetros e ajustes, a fim de manter a qualidade da solda. A 

redução dessas fagulhas trouxe ganhos com as reduções de limpezas e manutenções, além de redução no 

consumo tanto de eletrodos como de energia elétrica, sem considerar os ganhos produção, verificados com o 

aumento na durabilidade dos botões de solda e na diminuição do tempo de inatividade nas linhas. 
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OFICINA SOBRE OBMEP E ENEM 

ENIC201784752 

 

MATHEUS MARCOS CARVALHO, LUIZ ALBERTO MAURÍCIO, RAFAEL APARECIDO DIVINO DE FARIA 

Orientador(a): GISELE SILVA DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Foi realizado na E.E Amácio Mazzaropi, oficinas que serviram para auxiliar os alunos a melhorar o 

desempenho nas provas além das aplicadas pela escola. Esta oficina ocorreu nos contraturnos dos alunos e 

foi disponibilizada para todas as turmas que se encontram na escola, as aulas ocorreram no laboratório de 

informática e foi realizada com uma turma reduzida. 

Metodologia: 

As aulas ministradas nestas oficinas foram desenvolvidas com bases nas dúvidas dos alunos, ou seja, além 

de levar exercícios para se debater com eles, foi proposto que eles também levassem exercícios aos quais ele 

tinham dúvida, desta maneira além de deixar eles mais entusiasmados, visto que era um assunto de interesse 

deles ainda contribuiu para uma aula mais produtiva e dinâmica. 

Resultado: 

Os resultados apresentados pelos alunos puderam ser notados em sala de aula, pois os professores notaram 

que eles estão mais interessados com a matéria e conseguem entender mais a matemática básica que era uma 

grande defasagem observada pelos professores das disciplinas de exatas. 

Conclusão: 

Conclui-se que as aulas nas oficinas além de motivarem e melhorarem o rendimento dos alunos na sala de 

aula, ainda permitiu que eles tirassem dúvidas que em muitos casos são difíceis de serem sanadas numa sala 

de aula, por causa da quantidade de alunos presentes. 
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INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DE FUSARIUM POR LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 

ENIC201784892 

 

ANA CLÁUDIA SIQUEIRA MARQUES, SILVANA SOLÉO FERREIRA DOS SANTOS, ANDRÉ LUIS MENEZES REIS DOS 

SANTOS, MARIANA SILVA ROMA, CÉLIA REGINA GONÇALVES E SILVA 

Orientador(a): MARIELLA VIEIRA PEREIRA LEÃO 

 

Introdução: 

Fusariose é a segunda infecção fúngica mais frequente, apresentando alto índice de infectividade em 

pacientes imunocomprometidos e elevada taxa de mortalidade em indivíduos com neutropenia persistente. 

Uma estratégia para prevenção de doenças de etiologia fúngica tem sido o consumo de probióticos, dentre 

estes Lactobacillus rhamnosus. O objetivo deste trabalho foi verificar, in vitro, a atividade inibitória desta 

bactéria probiótica sobre o crescimento de Fusarium solani. 

Metodologia: 

Foi utilizada a cepa de L. rhamnosus ATCC 7469, em quatro diferentes formas: 1) suspensão com L. 

rhamnosus vivos (LV); 2) suspensão de L. rhamnosus mortos (LM) pelo calor; 3) sobrenadante da 

suspensão LM (SL); 4) filtrado de sobrenadante de L. rhamnosus (FL). A cepa de F. solani IOC 2163 foi 

cultivada em ágar-batata-dextrose, e uma suspensão de 0,4 x 106 a 5 x 106 UFC/mL obtida por 

espectrofotometria. A partir destas suspensões foram realizados ensaios para verificação da atividade 

inibitória de L. rhamnosus sobre o Fusarium, utilizando quatro diferentes métodos: Difusão em Ágar; Ágar 

“Sanduíche”; Diluição em Ágar e Microdiluição em caldo. Os resultados obtidos foram comparados com as 

amostras controle (crescimento de Fusarium na ausência de suspensões de lactobacilos), utilizando teste 

estatístico adequado, com nível de significância de 5%. 

Resultado: 

Utilizando a metodologia do Ágar “Sanduíche”, observou-se que a suspensão LV inibiu totalmente o 

crescimento de Fusarium, enquanto as demais suspensões não interferiram com o crescimento fúngico. Já 

nos ensaios de Diluição em Ágar e Microdiluição em caldo, a suspensão FL, contendo produtos do 

metabolismo bacteriano, em diferentes concentrações, foi capaz de reduzir significativamente as unidades 

formadoras de colônia/mL de Fusarium. 

Conclusão: 

Os resultados demonstraram que L. rhamnosus é capaz de inibir ou reduzir o crescimento de F. solani, 

provavelmente por meio da produção de metabólitos com efetiva atividade antifúngica. 
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE ENVELHECIMENTO E EXPECTATIVA DE VIDA 

ENIC201785045 

 

LIGIA BEATRIZ  OLIVEIRA DE ARAÚJO, ERIKA DE CASTRO ARANTES, JAMYLLE XIMENES DE SABOIA DE FARIA 

Orientador(a): CATARINA RODRIGUES DA SILVA 

 

Introdução: 

A senescência é o processo natural do envelhecimento, o qual compromete progressivamente aspectos 

físicos e cognitivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, tem início entre 60 e 65 anos. No entanto, 

esta é uma idade instituída para efeitos de pesquisa já que o processo do envelhecimento depende de três 

classes de fatores principais: biológicos, psíquicos e sociais. São estes que podem preconizar a velhice, 

acelerando ou retardando o aparecimento e a instalação de doenças e de sintomas característicos da idade 

madura. No campo dos estudos acadêmicos sobre a velhice, esforços têm sido empreendidos com a intenção 

de avaliar, problematizar e propor novas formas de compreensão deste processo. É importante instigar os 

jovens estudantes de enfermagem sobre sua própria senescência, uma vez que há grandes chances de 

estarem em contato direto com esse tipo de público. Objetivou-se identificar qual a percepção dos 

estudantes sobre o envelhecimento e expectativa de vida. 

Metodologia: 

Estudo descritivo e transversal, com abordagem qualitativa, realizado em uma Instituição de Ensino 

Superior do interior paulista. Amostra composta por estudantes da II, III e IV Turma do curso de Graduação 

em Enfermagem, delimitada pelos critérios de inclusão: aceitar participar e assinar termo de consentimento 

de livre esclarecido; ser estudante e estar matriculado no curso de graduação em enfermagem; cursar a 

disciplina de Enfermagem na Saúde do Idoso no período de coleta de dados (agosto/2016). Os dados foram 

coletados por meio de formulário próprio visando alcançar os objetivos, que foi aplicado no início do 

semestre, na apresentação da disciplina, para assim buscar um conceito próprio do estudante, sem inferência 

das reflexões e do conteúdo programático da disciplina. Para identificar qual a percepção sobre 

envelhecimento e expectativa de vida foram elaboradas 2 questões norteadoras: (1) O que é 

envelhecimento? (2) Qual a sua expectativa de vida em anos? Foram realizados os agrupamentos por 

temática e respostas com mesma afinidade para melhor articulação e entendimento da ideia dos estudantes 

acerca do envelhecimento, conforme análise de Bardin. Os aspectos éticos foram respeitados e preservados. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil sob nº1946321. 

Resultado: 

Foram abordados todos os 60 estudantes das três turmas e, conforme os critérios de inclusão, a amostra foi 

composta por 47 estudantes, sendo 91,5% (n=43) gênero feminino, 78,7% (n=37) entre 19 a 29 anos. 

Quanto à percepção sobre envelhecimento, os agrupamentos por temática foram (a) alterações biológicas: 

processo ou fase natural da vida, com mudanças fisiológicas (24), desgaste corporal (7), transformação 

corporal (6), regredir fisiologicamente (3); e (b) alterações cognitivas e sociais: término de um ciclo e início 

de outro com outras experiências (9), não é sinônimo de doença, cansaço e dependência, mas de vitória (3), 

acúmulo de amadurecimento e conhecimento (3). Ao questionar quanto à expectativa de vida em anos, 37 

pontuaram a idade e a média foi 83 anos. Dez estudantes não escreveram a idade, mas o que almejavam: 

concluir projetos de vida (4), amadurecimento e saúde (2), até Deus permitir (2), nunca pensou no futuro 

(2). 

Conclusão: 

Ao questionar sobre o processo de envelhecimento, as alterações físicas (40 tipos de respostas) instigaram 

mais os jovens que as alterações sociais e cognitivas (25 tipos de respostas). É preciso quebrar paradigmas, 

pois a senescência parece ainda não ser percebida pelos jovens como sendo uma fase em que seja possível 

dar continuidade a uma vida saudável de uma forma natural. A expectativa de vida foi, em média, 83 anos. 

Considerando a importância de se preparar o estudante de enfermagem para cuidar do idoso, este estudo 

visou despertar o olhar sobre a senescência, contribuindo para melhor formação acadêmica do profissional. 



  

686 

 

REDUÇÃO NA GERAÇÃO DE RETRABALHO EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE BOMBONS ATRAVÉS DA 

METODOLOGIA SEIS SIGMA 

ENIC201785049 

 

WALLACE GABRIEL DE MENDONÇA SIQUEIRA, VINÍCIUS SIMÃO 

Orientador(a): JULIO MALVA FILHO 

 

Introdução: 

Atualmente, a disputa pelo mercado consumidor está cada vez mais acirrada entre as grandes empresas, o 

mundo está cada vez mais dinâmico, o impacto nessas corporações é direto, variações, perdas e desperdícios 

passam a ser cada vez mais inaceitáveis para que elas sejam competitivas. Esse processo na verdade é de 

transformação, além de implementar ferramentas, o grande objetivo é desenvolver uma nova mentalidade. 

Para que haja resultados sustentáveis é necessário um grupo totalmente comprometido, buscando diminuir 

ou até mesmo eliminar as perdas durante o processo. 

Metodologia: 

Para a condução desse trabalho foi conduzida uma pesquisa pelo método de pesquisa-ação, visando à 

aplicação da metodologia DMAIC e suas ferramentas para reduzir o retrabalho no bombom C. Seguindo as 

etapas do DMAIC um Project Charter foi elaborado, calculando o retorno financeiro, dados coletados, 

analisados junto a equipe, soluções foram propostas e criado um plano de ação para que as ações fossem 

executadas. 

Resultado: 

Na análise dos resultados a equipe procurou mostrar, em maior foco, as comparações financeiras dos 

resultados da modificação realizada no processo. A análise foi feita com relação à geração de retrabalho. 

Quando as ações foram finalizadas, e a meta atingida, as alterações foram devidamente documentadas, os 

padrões atualizados, e todos os envolvidos receberam treinamento no novo padrão para que haja 

sustentabilidade nos resultados. Com a implementação desse projeto nós conseguimos obter um Saving 

Potencial = R$ 509366,44. 

Conclusão: 

Com a necessidade de produzir melhor foi utilizado o Seis Sigma, visando minimizar a variabilidade do 

processo e consequentemente as perdas no processo de produção. Esse trabalho por meio de ferramentas 

estatísticas de nível intermediário demonstrou que é possível alcançar resultados de grande impacto para a 

empresa. Devido ao trabalho executado, a equipe conseguiu obter um melhor ambiente de trabalhos entre os 

colaboradores, além de tornar mais simples e precisos os ajustes das máquinas. 
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SIGNIFICAÇÕES DO MORAR NA RUA: UMA PESQUISA DOCUMENTAL NOS SITES DE NOTÍCIAS 

ENIC201785073 

 

MARIA CLÁUDIA DAS NEVES RIBEIRO, MICHELE SAMPAIO RIBEIRO, CAROLINE APARECIDA COSTA GALVÃO, 

RAFAELA RODRIGUES, PATRÍCIA PEREIRA SILVA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

Tendo em vista a escassez dos estudos realizados dentro da temática de indivíduos em situação de rua, e a 

importância de um olhar desnaturalizante e de um acolhimento adequado à essa população, a presente 

pesquisa tem como objetivo apresentar uma reflexão crítica a respeito da forma como os indivíduos em 

situação de rua são vistos e retratados pelos sites de notícias, tendo como objetivo geral fazer uma análise 

dos sentidos e significados atribuídos à eles e à realidade em que vivem, a partir de comparações realizadas 

com as características da população em situação de rua apresentadas na literatura científica. 

Metodologia: 

Para tanto, procede-se à realização de uma pesquisa qualitativa, exploratória e documental, seguida de uma 

coleta de dados, referente a 139 reportagens produzidas entre os meses de janeiro de 2016 a março de 2017 

disponíveis nos sites de notícias de maior acesso entre a população brasileira: UOL, G1, R7, IG e Terra, que 

foram encontradas através do buscador "morador de rua". A análise dos dados foi realizada a partir da 

proposta dos Núcleos de Significação (AGUIAR, OZELLA, 2006; 2013), realizando assim as três etapas 

previstas pelo método: levantamento de pré-indicadores, sistematização de indicadores e da análise dos 

núcleos de significação. As notícias foram analisadas a partir da questão: “Quais os sentidos e significados 

constituídos pelos sites de notícias a respeito da população em situação de rua?”. 

Resultado: 

Diante disso, percebeu-se que dentre as temáticas das reportagens, destacam-se as notícias relacionadas às 

políticas públicas, agressão e assassinato. Ademais, verifica-se que apenas cerca de 30% das matérias que 

retratam ações da sociedade voltadas ao atendimento dessa população apresentam objetivo concreto de 

assistência, apoio e garantia de direitos aos indivíduos. A maioria das matérias, quando apresentam ações 

realizadas pela comunidade ou por equipamentos das políticas públicas são de cunho essencialmente 

assistencialista e pontuais. Além disso, foi abordada a questão da violência simbólica que permeia a 

realidade destes indivíduos, esta diz respeito as representações sociais acerca do que é ser indivíduo em 

situação de rua e a presença de uma ideia de que o sujeito só se encontra nesta condição por sua própria 

escolha. Percebe-se que há uma apropriação das representações sociais existentes, a partir das quais a 

população em situação de rua dá sentido às suas identidades. 

Conclusão: 

Conclui-se que os sites de notícias, não enfatizam as situações (sub) humanas em que vive essa população, e 

apenas destacam o que é mais explícito: as violências físicas, contribuindo para que permaneçam os 

estereótipos que mantêm a marginalização desta. Espera-se que a pesquisa possibilite a análise crítica da 

condição de vida na rua, proporcionando informações que colaborem para que profissionais da área de 

ciências sociais, da saúde e indivíduos engajados na luta por políticas públicas de qualidade para todos, 

tenham em mãos uma forma de entender como a mídia e a população em geral significam o morar na rua. 
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PROJETO PROFISSÕES: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E SUA APLICABILIDADE NO MERCADO DE 

TRABAHO 

ENIC201785139 

 

SAMUEL RODOLFO DOS SANTOS BARBOSA, LUCIANI VIEIRA GOMES AVLARELI 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

É importante que o ensino da LE esteja em conformidade com o contexto histórico e cultural do aluno. O 

projeto baseou-se nos estudos de Vygotsky sobre as abordagens contextualista e interativista. Instigar a 

vocação profissional; mobilizar o aluno para o trabalho em grupo; proporcionar novas experiências em sala 

de aula e desenvolver o vocabulário na língua inglesa foram os objetivos do projeto. Sua justificativa deve-

se ao fato de a cidade de Lorena estar localizada em uma das regiões mais prósperas do país,onde o aluno 

pode atuar em diversas áreas, por isso, ele deve ser preparado para a vida profissional. 

Metodologia: 

Para a realização desse trabalho foi utilizado o método teórico empírico, analisando os dados coletados em 

sala de aula, abarcando levantamentos que foram cruciais para a conclusão desse projeto. Rodas de 

conversa, grupos para discussão foram essenciais para desenvolver os temas "mercado de trabalho"; 

"vestibular" e até mesmo, a "autoestima" dos alunos. 

Resultado: 

Observou-se após a pesquisa que a maioria das classes do 3º ano do Ensino Médio estava preocupada e 

muito indecisa em relação à inserção ao mercado de trabalho, uma vez que, estão no último ano escolar. 

Partindo dessa estimativa, se fez profícuo o uso do ELFE (Ensino de Línguas para Fins Específicos). 

Conclusão: 

É extremamente importante que se faça uso de novas metodologias e abordagens em sala de aula. O ensino 

de LE precisa ser prazeroso e eficaz, para isso, atividades contextualizadas são necessárias. 
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ANÁLISE DOS ERROS  MAIS COMUMENTE COMETIDOS POR ALUNOS DE GRADUAÇÃO DURANTE O 

APRENDIZADO DA MENSURAÇÃO DO TESTE PMK 

ENIC201785453 

 

THIAGO HENRIQUE DE BARROS COBRA, THAÍS ROBERTA ABREU DE SOUZA 

Orientador(a): ARMANDO ROCHA JÚNIOR 

 

Introdução: 

A Avaliação Psicológica (AP) e o uso de testes psicológicos são privativos do psicólogo segundo a resolução 

005/2012 Art. 1º. Esta por sua vez está inserida em diversos contextos da Psicologia. A AP vai além do uso 

de testes psicológicos, a avaliação é algo que está inserido na atuação de todos os psicólogos independente 

da orientação teórica (CASTRO, 2016). 

É de extrema importância que os profissionais que farão uso dos testes psicológicos tenham profundo 

conhecimento teórico e técnico dos instrumentos utilizados para não tornar algo simplista e sem fundamento 

(SHINE, 2008). Neste sentido, instituições como Conselho Federal de Psicologia (CFP), entre outras, 

ressaltam a importância de um ensino de qualidade durante a graduação. Porém, tem sido discutido a 

deficiência neste ensino. Assim, sugere-se que se tenha uma melhora no ensino da AP. Por isso a 

importância de analisar o processo de aprendizagem de futuros profissionais. 

Metodologia: 

Considerando a importância de discutir o ensino da AP nas instituições de ensino superior, o presente 

trabalho enfocou o teste Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), o qual foi ministrado na disciplina de 

Técnicas de Exame Psicológico (TEP) de curso de Psicologia de uma Universidade do interior do Estado de 

São Paulo. 

.O objetivo deste estudo é verificar os tipos de erros mais frequentes por folha, cometidos pelos alunos ao 

mensurarem o teste PMK aplicado em um colaborador. Além disso, comparar se a quantidade de erros se 

modifica na turma A sem a presença de monitor (SM) em relação a turma B em que há a atuação (apoio) de 

monitor (CM) durante o processo de aprendizagem. 

Este trabalho trata-se de um estudo documental de análise qualitativo. Os documentos para análise foram 

frutos de atividades realizadas pelos alunos, sendo o material de avaliação na disciplina. Foram coletados 

trabalhos de duas turmas de anos diferentes uma em 2016, turma A, com uma amostra de 38 trabalhos e 

outra de 2017, turma B, com uma amostra de 31 trabalhos, ambas no 5º semestre do período noturno do 

curso. A turma A sem monitor (SM) e a turma B com monitor (CM). A análise destes trabalhos foi realizada 

segundo as normas técnicas de mensuração disposta pelo manual técnico do instrumento. 

Resultado: 

Ao analisar a mensuração a turma A (SM) nos Lineogramas (84%) acertou e (16%) errou. Na turma B (CM) 

(87%) acertou, (13%) errou. No zigue zague (87%) acertou, e (13%) errou na A (SM). Na B (CM) (94%) 

acertou e (6%) errou. Nas Escadas (71%) da A (SM) acertou e (29%) errou. Já na B (CM) (74%) acertou e 

(26%) errou. Nos círculos a A (SM) (90%) acertou e na B (CM) (87%) acertou. Nos erros (10%) e (13%) 

respectivamente.  Nas cadeias a A (SM) (82%) e B (CM) (90%) acertaram, os erros foram respectivamente 

(18%) e (10%). Nos USv  A (SM) (90%) e B (CM) (97%) acertaram e respectivamente (10%) e (3%) 

erraram. Nos USs A (SM) (87%) e B (CM) (97%) acertaram, nos erros foram respectivamente (13%) e 

(3%). Nas Paralelas a A (SM) (87%) B (CM) (94%) acertaram, (13%) e (7%) respectivamente erraram. 

Conclusão: 

Em síntese, existe de fato dificuldades no aprendizado dos alunos em relação ao teste PMK, principalmente, 

em sua mensuração. Quanto a esta, as escadas apresentaram alto índice de erros em ambas as turmas. Na 

turma A (SM) além das escadas, houve dificuldade importante nos USv. Na turma B (CM) além das 

escadas, os círculos e Lineogramas indicaram ser de mensuração complexa para os alunos. 

Comparando ambas as turmas pode-se observar uma diminuição de erros na turma B (CM) em relação a 

turma A (SM). 

Pela pertinência do tema, mais estudos são necessários, ampliando-se a amostra e as análises. 
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CULTURA DO ESTUPRO: A INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE MACHISTA 

ENIC201785508 

 

JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS LIMA 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

Introdução: 

A cultura do estupro relaciona-se historicamente ao machismo presente na sociedade brasileira. 

Acontecimentos de violência recentemente divulgados pela mídia e pelas redes sociais apontam para a 

necessidade de discussões e pesquisas sobre o tema. O termo cultura do estupro surgiu em 1970, pelo 

movimento feminista dos Estados Unidos, e teve por finalidade mostrar como a sociedade culpabiliza as 

vítimas de abuso sexual e naturaliza a violência sexual contra a mulher. Segundo a pesquisa Datafolha 

realizada em setembro de 2016 encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 30% das 

pessoas, incluindo as mulheres, culpam a vítima pela violência sexual sofrida. A cada 11 minutos uma 

mulher é estuprada no Brasil, chegando a cerca de 50 mil crimes de estupro ao ano, mas apenas 10% desse 

tipo de crime são registrados, por isso a pesquisa aponta que chegam até 500 mil estupros por ano, mas que 

estes são ocultos. 

Metodologia: 

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a influência do machismo na cultura do estupro pela ótica das 

mulheres atendidas no projeto Grupo de Apoio a Vítimas de Violência Sexual da Universidade de Taubaté e 

tem como objetivo específico conhecer a trajetória de vida das mulheres vitimadas pelo estupro; identificar 

quais percepções das mulheres acerca do machismo; analisar os impactos do estupro na vida das mulheres. 

Metodologicamente a pesquisa tem abordagem qualitativa com o uso da Metodologia da História Oral. A 

História Oral permite, por meio da liberdade intrínseca a essa metodologia, a representação da realidade 

como um mosaico ou colcha de retalhos, em que os diferentes pedaços formam um todo coeso, e não como 

um tabuleiro em que todos os quadrados são iguais (PORTELLI, 1997). O instrumento de pesquisa foi à 

entrevista guiada por um roteiro. Até o momento foi entrevistada uma mulher vitimizada por estupro. As 

narrativas coletadas estão sendo analisados por meio da técnica da triangulação à qual consiste em articular 

as narrativas, os contextos e os autores que estudam a temática de gênero, machismo e cultura de estupro. A 

técnica da triangulação representa uma “estratégia de pesquisa que se apoia em métodos científicos testados 

e consagrados, servindo e adequando-se a determinadas realidades, com fundamentos interdisciplinares” 

(MINAYO et.al. , 2010, p. 71 apud BRISOLA; MARCONDES, 2011, p. 0-1). A triangulação vai trabalhar 

com categorias que serão pesquisadas, sendo elas pré-definidas ou não. 

Resultado: 

Preliminarmente pode-se afirmar que a cultura do estupro se relaciona ao machismo conforme aponta uma 

das entrevistadas “Eu acho que assim, ele está presente em nossas vidas há muito tempo e às vezes ele está 

colocado de uma maneira bem sutil, ao fato de você não perceber”. Conforme Safiotti (1987) no que se 

refere ao machismo, trata-se de uma ideologia construída ao longo da história: a identidade social do 

homem e da mulher construída em um processo de naturalização do papel social da mulher na sociedade, no 

qual o homem exerce o poder sobre ela. Em relação à cultura do estupro, a entrevistada aponta a dimensão 

da naturalização do estupro: “as pessoas que estavam comigo naquela hora achavam que tudo que estava 

acontecendo era muito engraçado, enquanto tinham pessoas me abusando eu as ouvia dando risadas, eu via 

várias pessoas assistindo como se aquilo fosse um showzinho”. 

Conclusão: 

É de grande importância que o tema desta pesquisa seja mais discutido na sociedade considerando a 

incidência de estupros praticados, bem como a persistência do machismo entre nós. Observa-se que há um 

processo de naturalização do estupro tomando a violência contra a vida da mulher como algo normal e não 

um crime. Contudo, é preciso que se eduque homens e mulheres quanto ao respeito ao outro enquanto um 

ser de escolhas e domínio sobre seu corpo. Trata-se da tomada de consciência da sociedade acerca desse 

processo. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE AVALIAÇÃO DE PERSONALIDADE: ASPECTOS DE INVESTIGAÇÃO E 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
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GRAZIELA VIANA PIRES MAIA, CAIQUE LOPES CANUTO DA SILVA 

Orientador(a): PAULO FRANCISCO DE CASTRO 

 

Introdução: 

Existem muitos instrumentos de avaliação psicológica, com o objetivo de investigar informações sobre 

personalidade, que podem ser classificados de acordo com os procedimentos utilizados para o levantamento 

de dados. Uma das possibilidades de classificação, foca-se na distinção entre testes objetivos, expressivos e 

projetivos. Os testes objetivos seguem fundamentação e organização psicométrica, a partir de rigorosos 

estudos estatísticos e são constituídos na estrutura de autorrelato. Os testes expressivos utilizam informações 

a partir do grafismo observado no registro dos movimentos dos indivíduos, prestam à avaliação de 

personalidade a partir de medidas de dispersão e assumem a posição de que o psiquismo interfere na 

realização de movimentos. Os testes projetivos, com base psicodinâmica, usam material ambíguo para 

identificar simbolismo dos conteúdos inconscientes e relacionais, por meio de respostas, histórias, desenhos 

ou outros materiais subjetivos produzidos pelo avaliado que permitem a livre manifestação de conteúdos 

psíquicos (HOGAN, 2006; MANSUR-ALVES; SILVA, 2015; URBINA, 2007). 

Metodologia: 

Todo estudo científico pauta seu desenvolvimento na revisão de literatura e no levantamento da produção 

científica sobre o assunto que trata o estudo. A análise da produção científica permite a contextualização da 

efetividade da produção do conhecimento, permitindo verificar o estado da arte em todos os assuntos 

(WITTER, 2005). Nesse sentido, para o desenvolvimento do presente estudo, foram consultadas as bases de 

dados Scielo e PEPSIC, com os indexadores ‘personalidade’, ‘avaliação’ e ‘psicológica’, identificando-se 

123 artigos publicados entre 1996 e 2017. Os resumos foram lidos, analisados e os dados que se referem aos 

aspectos de investigação e resultados obtidos nos diversos estudos foram categorizados para análise. O 

objetivo do presente trabalho centra-se em descrever os aspectos de investigação em um grupo de artigos 

sobre avaliação da personalidade e suas principais conclusões. 

Resultado: 

Os dados dos artigos foram classificados em seis categorias: 1) Estudos gerais sobre personalidade (44,7%-

n=55) que focaram a investigação com crianças, adolescentes e adultos em diversos componentes que 

podem estar associados à personalidade. 2) Identificação dos parâmetros psicométricos dos testes (30,1%-

n=37), sobre estudos de validade, precisão e identificação de normas brasileiras para aplicação dos testes em 

diversos contextos. 3) Análise de produção científica (8,9%-n=11) acerca de técnicas projetivas, expressivas 

e de autorrelato, no que se refere aos instrumentos utilizados e aplicações em pesquisas. 3) Personalidade e 

quadros orgânicos (6,5%-N=8) sobre a associação de características de personalidade e o desenvolvimento 

de doenças físicas. 4) Psicopatologia (2,4%- =3) com a descrição de componentes de personalidade em 

diversos quadros psicopatológicos. 5) Personalidade e escola (2,4%-n=3) com relação à influência da 

personalidade sobre educação e aprendizagem. 6) Outros (4,9%-n=6) em pesquisas sobre personalidade e 

preconceito, estudantes, atletas, conjugalidade, aplicações e diversão. 

Conclusão: 

Tem-se, em linhas gerais, que a maior parte das pesquisas sobre avaliação de personalidade, observadas nos 

artigos publicados, trata de estudos gerais de personalidade e estudos sobre os parâmetros psicométricos 

referentes aos testes que visam a avaliação desse importante construto psicológico. As conclusões versam 

sobre a eficiência do uso de instrumentos para identificação de componentes da personalidade em diversos 

contextos onde o conhecimento dessas informações são relevantes. Pela pertinência do tema, outros estudos 

podem ser desenvolvimentos para ampliar o conhecimento da área. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PARTICIPAÇÃO OBSERVATIVA DE UM GRUPO DE ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM  SOBRE A REUNIÃO DOS ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
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LARISSA GABRIELA FERREIRA DA COSTA, KEILA FLÁVIA DE JESUS SOUZA DA SILVA, YASMIN TENÓRIO 

AMBRÓSIO DA SILVA, BRENDA RODRIGUES JACOBINO, ELIANE PEREIRA DE ABREU LIMA 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O alcoolismo tornou-se um problema de saúde pública no país,tendo em vista a estimativa que cerca de 10% 

das mulheres e 20% dos homens faz uso abusivo do álcool.Podemos considerar alcoolismo como uma 

doença segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) sendo aquele indivíduo que consome a bebida 

alcoólica de maneira constante,descontrolada e progressiva.O uso abusivo do álcool traz consequências 

complexas para o indivíduo,podendo alterar tanto sua saúde física quanto psíquica,causando alterações 

como irritabilidade,úlceras gástricas,cirrose,entre outras.Os Alcoólicos Anônimos (AA) foram criados com  

objetivo de apoio aos indivíduos em tratamento ao alcoolismo.Consiste em uma irmandade criada em 1935 

nos Estados Unidos da América,sem fins lucrativos,formados por voluntários que buscam o tratamento e o 

fim para sua dependência,os quais se reúnem semanalmente em um local cedido pela prefeitura da cidade 

para debater temas dos quais julgam necessários.A irmandade é autossuficiente e se mantém com ajuda dos 

próprios membros. 

Metodologia: 

Utilizou-se para esse trabalho o relato de experiência de acadêmicos do 3º período do Curso de Graduação 

em Enfermagem, em Abril de 2017. Estes discentes buscaram aprimoramento cientifico a respeito da Saúde 

Mental e o alcoolismo em livros e sites conceituados. Para a participação observativa da reunião do AA, os 

acadêmicos estudaram previamente sobre o tema proposto. 

Resultado: 

A ação nos evidenciou que há um grande número de pessoas dependentes de álcool,de todas as idades e 

ambos sexos.Porém todos os indivíduos presentes entendem e aceitam sua doença,assim buscando ajuda.Por 

muitas vezes,dependentes do álcool são julgados e rotulados como ''sem vergonhas'',sendo que isso se 

tornou uma questão cultural em nosso meio,porém,percebemos que não é assim,o alcoolismo é uma 

complexa doença e necessita de sério tratamento.O AA busca dar apoio aos dependentes e o método 

escolhido,consiste em reunirem-se semanalmente,seguindo os ‘’12 passos’’ sendo maneiras que devem 

seguir rigorosamente para a obtenção do resultado positivo.A reunião inicia-se com uma pequena oração da 

sobriedade realizada pelos membros e posteriormente cada indivíduo tem o tempo de dez minutos para falar 

o que acha necessário,sendo que nenhum indivíduo se preocupa em julgamento.Observamos que grande 

parte dos indivíduos relatou possuir histórico familiar da doença e que perceberam a gravidade após 

adquirirem inúmeras e significativas perdas. 

Conclusão: 

Devemos encarar o alcoolismo como uma doença e transmitir essa informação para que a população 

compreenda que normalmente esses dependentes não são totalmente culpados.O uso excessivo do álcool é 

um problema atualmente e acarreta consequências negativas para o ser humano,tanto no seu físico,psíquico 

e em sua convivência social e por isso tornou-se fundamental as instituições de tratamento e apoio.A 

participação observativa na reunião foi essencial para a nossa formação,pois com ela conseguimos concluir 

a importância da comunicação,como uma forma de tratamento e apoio.Além disso,conseguimos 

desenvolver uma maior empatia pelos indivíduos dependentes do álcool e assim prestaremos cuidados 

humanizados e individualizados. 
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A LIBERTAÇÃO DE ULISSES DO CANTO DA SEREIA: UM ESTUDO CLÍNICO A PARTIR DO 

PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO. 

ENIC201785780 

 

CLAUDIO GONÇALVES MENDES JUNIOR 

Orientador(a): TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA 

 

Introdução: 

O Psicodiagnóstico interventivo é uma importante estratégia de avaliação psicológica. Torna-se uma prática 

interventiva, na medida em que diagnóstico e intervenção são processos simultâneos e complementares. 

Enfatiza o sentido da experiência dos envolvidos no processo e redefine a relação cliente/psicólogo em 

termos de poder, papéis e realização de tarefas. No âmbito infantil, se propõe a compreender determinado 

fenômeno apresentado como ‘queixa’ pelos pais ou responsáveis (ANCONA-LOPES, 2013). Utilizam-se 

procedimentos de entrevista inicial com os pais, anamnese, testes psicológicos, observação lúdica, técnicas 

expressivas plásticas e corporais. Segundo o Pensamento Analítico, as experiências internas têm uma 

linguagem própria e são fontes inesgotáveis de conteúdos, que podem ser objetivados por meio das 

expressões plásticas, corporais, dos sonhos [...]. Assim, no Psicodiagnóstico interventivo com base no 

Pensamento Analítico, o significado do fenômeno é extraído a partir do desconhecido, isto é, propõe-se 

compreender o psiquismo pessoal a partir do conhecimento do nível impessoal. 

Metodologia: 

Na época do psicodiagnóstico, C. tinha 13 anos de idade. Morava com sua mãe, sua irmã de 11 anos e seu 

irmão de 9. A mãe trouxe a queixa de estar preocupada com o seu filho por ele ter vivenciado uma relação 

muito conturbada que ela teve com o seu ex-marido, o pai do adolescente, que é usuário de cocaína. Durante 

a gestação de C., a mãe contraiu uma bactéria do pai, a qual causou complicações no processo de gestação e 

fez que com após o nascimento ele ficasse internado por dois meses na UTI. A relação que ela tinha com o 

marido, na época, foi marcada por muitos episódios de brigas, discussões, perseguições e ameaças. Diante 

dessa situação, a mãe resolveu procurar assistência psicológica para seus filhos. Os atendimentos foram 

realizados semanalmente, em um Centro de Psicologia Aplicada no interior do Estado de São Paulo. 

Totalizaram-se 11 sessões, no período de março a junho de 2017. Foi utilizado estudo de caso a partir de 

dados obtidos por meio de relatório clínico. No primeiro atendimento estabeleceu-se o contrato terapêutico 

com a mãe de C. e colhido a queixa inicial. Na segunda e terceira sessões, realizou-se a anamnese com a 

mãe de C. Na quarta e quinta sessões, realizou-se sessão livre com o adolescente que optou por conversar. A 

sexta sessão foi dirigida com a proposta da atividade da construção da linha da vida. No sétimo e oitavo 

encontros realizou-se novamente sessões livres. Na nona e décima sessões, realizou-se atividade com argila. 

Na décima primeira sessão houve falta injustificada do adolescente impossibilitando a devolutiva. 

Resultado: 

Verificou-se uma organização de energia psíquica voltada para proteção, mobilizando mecanismos de 

defesa, sobretudo a verborragia. Este fluxo de palavras soava como hipnotizador – um canto de sereia, que 

blindava qualquer tentativa do estagiário de conduzir o adolescente para seus conteúdos mais profundos. 

Constatou-se dessa forma um polo negativo do arquétipo Materno, a partir da figura da sereia. Esta 

representa um estágio ainda mais instintivo de um ser mágico feminino designado pelo nome de anima 

(JUNG, 2002). A superproteção materna acarreta no filho um comportamento dependente e desta forma, o 

cliente encontrava-se ligado à imagem da figura da mãe de modo inconsciente, sempre buscando a sua 

aprovação, predominando o mundo perceptivo de sua mãe. No entanto, por meio da argila, evidenciou-se a 

presença do arquétipo masculino, representado pelo herói Ulisses que precisa se libertar do canto da sereia e 

lutar contra o dragão, trazendo luz ao caminho para a individuação. 
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Conclusão: 

O mito de Ulisses propiciou compreender o universo psíquico conflituoso vivenciado pelo cliente. Por um 

lado, o adolescente estava encantado com a relação simbiótica com sua mãe e reproduzindo sua história de 

sofrimento. Por outro, emerge a manifestação inconsciente da necessidade de se libertar desse “canto” e 

seguir o caminho do herói Ulisses na luta contra o dragão em direção à jornada de sua individuação. 
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LIDERANÇA ORGANIZACIONAL NAS GRANDES EMPRESAS 
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BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO, MÔNICA GIMENES CAMARGO ORTIZ 

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI 

 

Introdução: 

O conceito liderança não se trata de uma novidade na literatura, diversos autores, no século passado, já se 

dedicaram a defini-la e conceituá-la. Atualmente, as empresas visam por sucesso no mercado cada vez mais 

competitivo. Assim, buscam por profissionais que possam inovar no gerenciamento dessas organizacionais e 

promover mudanças significativas em toda a administração. A temática, discutida cada vez com mais 

frequência, tanto no campo acadêmico, quanto nas organizações empresariais, vem se caracterizando como 

um importante elemento no mundo dos negócios. De acordo com Bergamini (2009), liderança trata-se de 

um processo a fim de conduzir um determinado grupo de pessoas de modo a influenciar estes liderados para 

que contribuam e atendam da melhor forma aos objetivos do próprio grupo ou de uma organização. 

Metodologia: 

Esta é uma monografia de caráter bibliográfico, cujos dados serão levantados a partir de livros, artigos 

impressos e outras pesquisas que abordam sobre o tema. Assim, procura-se apresentar sistematicamente 

reflexões sobre os conceitos e teorias apresentados. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como 

parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema (CERVO; 

BERVIAN, 1996, p. 48). 

Resultado: 

A liderança não compreende algo novo, existe desde os primórdios da civilização, contudo, sem um 

embasamento científico para respaldar a postura dos líderes, denominados anteriormente como chefes 

(SILVA, 2014). Sendo assim, as primeiras teorias técnico-científicas com a finalidade de propiciar ao líder 

condições de atuar tendo em vista um conhecimento apropriado ocorreu após o século XVIII, com a 

ocorrência da Revolução Industrial, momento em que a ciência da Administração recebeu ênfase, e os temas 

relacionados permitiram serem estudados para aprimoramento das práticas (SILVA, 2014). 

Conclusão: 

Desta forma, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se conhecer as características de eficientes 

líderes e suas habilidades para a aplicabilidade desses conceitos nas empresas, resultando assim, no sucesso 

das organizações. Espera-se que essa revisão de literatura possa servir para profissionais que lideram 

qualquer tipo de organização, de modo a refletirem sobre as principais habilidades e competências que 

precisam desenvolver e valorizar em sua atuação administrativa. 
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A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO KAIZEN NA GESTÃO DE ESTOQUES: ESTUDO DE CASO DA 
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RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES SANTOS, VINICIUS SOUZA CORRÊA DE SÁ 

Orientador(a): ANGELA MARIA RIBEIRO 

 

Introdução: 

Com a expansão da concorrência, as empresas buscam inúmeras formas para nutrir a relação de parceria 

com os clientes, ultrapassando suas expectativas e as transformando em parcerias mais contínuas. O estoque 

é de grande importância, visto que afeta no resultado da empresa. As empresas aplicam os ferramentais que 

acreditam ser de melhor adequação ao seu meio de trabalho, como por exemplo, o Kaizen. A origem do 

termo Kaizen é japonesa e o seu significado é de melhoria contínua, o que pode ser levado para o local de 

trabalho. A metodologia quando utilizada na indústria tem o propósito de eliminar os processos 

dispensáveis, tal como, o desperdício de matéria prima, e também de tempo, etc. A melhoria contínua 

auxilia todos os funcionários da empresa, para que juntos consigam a melhoria dos processos e produtos, o 

que resulta na extrema satisfação do cliente. 

Metodologia: 

Este trabalho tem como propósito revelar a importância desse método na gestão de estoques. Para atingir o 

objetivo desse estudo, inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, e em um segundo momento fez-

se um levantamento dos itens em estoque, da empresa X. Nesta fase classificaram-se os itens de acordo com 

sua movimentação, tornando-se possível designar aqueles com maior giro e os obsoletos, dessa maneira foi 

elaborado um novo layout, analisando melhorar o fluxo de armazenagem e separação, ampliando a 

produtividade. Para preservar o depósito limpo e organizado, para cada área foi escolhido um funcionário 

responsável. Foi utilizado o uso de um checklist, para propagar o hábito disciplinar entre os funcionários. A 

logística enxuta foi verificada com a adequação do layout, proporcionando eliminar o transporte excessivo 

de produtos pelo estoque. Outra fase importante foi à verificação incessante de giro dos itens em estoque, a 

fim de obter mais aceleradamente uma destinação para os itens com risco de obsolescência. 

Resultado: 

Percebeu-se que a aplicação da metodologia Kaizen no plano de trabalho e utilizando as ferramentas para a 

melhoria e organização de estoque foi conquistado um resultado positivo, ou seja, a ideia de propiciar um 

vínculo das ferramentas de qualidade como estratégia para consolidar visão e valores da empresa gerou nos 

funcionários uma responsabilidade maior com a organização, e que há necessidade de aprimoramento do 

trabalho diariamente. Na empresa estudada, quando um erro na operação era identificado, como erro na 

repartição, produto fora do lugar, demora no carregamento, a investigação era efetuada por meio de um 

diagrama, a partir disso, no exato instante em que a causa dessa adversidade era encontrada, criava-se um 

plano para corrigi-la. Empresas, independente do segmento econômico em que trabalham, comprovam o uso 

das ferramentas para eliminação de desperdícios e consequentemente ampliação de produtividade, 

ocasionando um posicionamento competitivo no mercado de trabalho. 

Conclusão: 

Concluí-se que o método Kaizen, como ferramenta de controle de estoque proporcionou o conhecimento da 

organização, dos suportes físicos, recursos humanos, políticas e propósitos a serem alcançados. Pôde-se 

discernir as falhas e os setores em que há necessidade da instalação dos ferramentais de controle de estoque. 

Com o trabalho executado dentro do estoque da empresa, ocorreu uma melhoria nos processos, atividades, e 

nos funcionários, isto é, os mesmos passarão a executá-las de forma que resulte na diminuição das falhas e 

um restringimento de custos, dessa forma se sentindo mais motivados e o local de trabalho mais organizado. 

 



  

697 

 

USO DE ESCALAS NA PRÁTICA CLÍNICA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 
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PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA, LARA DOS REIS SILVA, GABRIELA DE PAULA LAPIDO, JANAINA IBBA 

MADRUGA 

Orientador(a): ADRIANA GIUNTA CAVAGLIERI 

 

Introdução: 

A Escala de Glasgow foi desenvolvida na década de 1970, inicialmente com o nome de Índice de coma. É 

um instrumento utilizado por médicos e enfermeiros essencial para a avaliação do nível de consciência do 

paciente, realizada por meio da verificação da abertura dos olhos, da comunicação verbal e melhor resposta 

motora, sendo utilizada desde o atendimento pré–hospitalar até Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Outra 

escala utilizada é a Escala de Ramsay que avalia o grau de sedação de pacientes em uso de fármacos 

sedativos em UTI, com escala de valores de 0 a 6. 

Metodologia: 

Pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa, bibliográfica, realizada através de uma revisão 

sistemática na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados do LILACS, onde foram selecionadas 

bibliografias potenciais compreendidas entre os anos de 2013 a 2017, após a pré-leitura e leitura seletiva, 

realizou-se ainda a leitura interpretativa. Os descritores utilizados para a coleta dos dados foram: escala de 

coma de Glasgow; sedação consciente; unidade de terapia intensiva. 

Resultado: 

Foram encontrados 13 artigos sobre o tema proposto, pesquisas do tipo descritivas e exploratórias; 

verificou-se que as escalas favorecem a atividade de trabalho dos profissionais em UTI, sendo benefício 

tanto para os que a utilizam como também para o paciente que pode ser rapidamente atendido e dessa forma 

reverter agravos no quadro do mesmo. 

Conclusão: 

Conclui-se que as escalas utilizadas na área da saúde são de extrema importância para uma avaliação eficaz 

do paciente e também para a padronização nos serviços e cuidados realizados ao paciente. Com as escalas 

de Ramsay e Glasgow é possível planejar os cuidados apropriados de acordo com o nível de consciência que 

o paciente apresenta, para que dessa forma a assistência prestada seja adequada. 
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PENSANDO AS SIGNIFICAÇÕES DA (IN)DISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ENIC201786584 

 

MATHEUS PEREIRA MOLICA DA SILVA, ANA BEATRIZ PINTO LOPES, ANA PAULA DE AZEVEDO M. GONÇALVES, 

MIKAELLA MARINHO DA SILVA, SUELEN LORENA 

Orientador(a): LAUREN MARIANA MENNOCCHI 

 

Introdução: 

A disciplina é desejada em sala de aula por muitos educadores e, muitas vezes, o determinante para a 

definição dos “bons” e “maus” alunos na escola. Diante de uma concepção critica em Psicologia Escolar 

(BOCK, 2003; MEIRA, ANTUNES, 2003), que propõe um novo olhar para a queixa escolar, dentre elas as 

demandas relacionadas à indisciplina, compreende-se que as regras de convívio social são configuradas pelo 

seu tempo histórico e, apesar de se expressarem de forma particular, via de regra, traduzem o que ocorre no 

âmbito coletivo (BOARINI, 2013). 

Metodologia: 

Este trabalho pretende compreender as significações constituídas por educadores da Educação Infantil de 

uma instituição do Vale do Paraíba Paulista, a respeito das expressões da disciplina e da indisciplina na 

escola. A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, contou com a participação de dez profissionais da 

Educação Infantil, dentre elas professores e auxiliares de desenvolvimento infantil e questionou o que elas 

entendem por disciplina e indisciplina e quais comportamentos consideram desejáveis aos seus alunos. 

Resultado: 

Os resultados, de forma geral, remetem à uma frequente associação entre disciplina e obediência, 

consideradas, pelas participantes, como condições para o sucesso escolar já na Educação Infantil.  Os 

comportamentos desejáveis, em sua maioria, estão relacionados à manutenção do material escolar em bom 

estado, ao seguimento das regras da escola e à expressão de forma contida. 

Conclusão: 

Diante do escopo apresentado, chegou-se a conclusão de uma escolarização, já em seus anos iniciais, adepta 

a um ideário tradicional de educação, onde a disciplina vincula-se a questões de obediência e cumprimento 

de normas e a indisciplina ao que diverge da lógica normativa. Desse modo, toda expressão da subjetividade 

do aluno é entendida como divergente quando não adequada às normas, remetendo à uma concepção de 

uniformidade dos alunos.  
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INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL: DOS NATURAIS À TOPOLOGIA DA RETA 

ENIC201786629 

 

JESSICA MARA CAMPOS CUNHA FERREIRA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR 

Orientador(a): SÍLVIO CÉSAR OTERO-GARCIA 

 

Introdução: 

Com o intuito de atenuar a dificuldade dos alunos na disciplina de análise causada por motivos como: o 

excesso de formalismo; rigor e abstração com o qual a disciplina é tratada; falta de uma boa compreensão 

por parte dos alunos do conceito de número real e o impacto que marca a transição do cálculo diferencial e 

integral - mais centrado em aspectos computacionais e de manipulação simbólica - para a análise 

matemática - que costuma estar centrada em princípios axiomáticos e sistemáticos. Essa pesquisa visa não 

só solidificar os conhecimentos do estudante, como também prepará-lo para a disciplina de Introdução à 

Análise Real, dando-lhe a oportunidade de fomentar sua formação acadêmica e evitar que o discente se 

depare com as dificuldades comumente encontradas nesta disciplina. 

Metodologia: 

Levantamento bibliográfico baseado, principalmente, na dissertação de mestrado em Educação Matemática 

“Uma Trajetória da Disciplina de Análise e um Estado do Conhecimento sobre seu Ensino” apresentada em 

2011 ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho realizada pelo Professor Doutor Sílvio César Otero-Garcia, cujo conteúdo é 

um estudo sobre a disciplina de Análise Real de modo geral. 

Resultado: 

Nesta pesquisa estudamos diversos tópicos interessantes dentro da análise, tais como os Elementos da 

Teoria dos Conjuntos; os Conjuntos finitos, enumeráveis e não numeráveis; os números inteiros; os números 

racionais e os Números Reais. No segundo tópico, especificamente quando tratamos do estudo dos Números 

Naturais, estudamos a formalização dos Números Naturais; utilizamos o termo formalização, pois estes 

existiam e eram utilizados antes de serem formalizados. A teoria dos números naturais foi fundamentada a 

partir dos Axiomas de Peano, o qual a função sucessor, simbolizada por S, é uma função injetora iniciada no 

número um que é responsável por descrever nosso processo de contagem. 

Conclusão: 

Os estudos foram relevantes, pois embasaram discussões sobre o ensino, mostrando que até para operações 

mais simples, precisamos acompanhar a compreensão dos alunos, pois estas operações se tornam simples a 

partir de um processo de memorização, que quando não está bem construído nas bases do aluno, pode gerar 

uma sequência de dificuldades. Observamos também que o processo de memorização não é desprezível em 

todos os casos da matemática, não excluindo que é importante conhecer o caminho para se chegar a um 

resultado. 
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QUESTÕES DE GRAMÁTICA NO ENEM E NA FUVEST 

ENIC201786651 

 

HANNESSAH CESCA DOS SANTOS, ANA GABRIELA DE CAMPOS DOS SANTOS 

Orientador(a): MARIA APARECIDA GARCIA LOPES ROSSI 

 

Introdução: 

Houve uma mudança na concepção do ensino de gramática a partir de estudos linguísticos das ultimas 

décadas e dos Parâmetros Curriculares Nacionais –PCN– (BRASIL, 1998). Isso influenciou a forma como 

as provas e vestibulares abordam os conteúdos gramaticais. É importante para o professor saber como esses 

conteúdos são exigidos nas provas e vestibulares para poder guiar seus alunos. A pesquisa tem como 

objetivo fazer um levantamento das questões de gramática do ENEM e da FUVEST bem como as formas 

características as quais o conteúdo gramatical é abordado. 

Metodologia: 

Coleta e identificação de todas as questões relacionadas ao conteúdo gramatical nas provas do ENEM de 

2009 até 2016 e nas provas da FUVEST 2014 a 2016; análise qualitativa das questões com relação ao tópico 

gramatical e ao conhecimento exigido do aluno de acordo com nomenclatura da gramática normativa e ao 

PCN. 

Resultado: 

Ao analisar proporcionalmente o número referente às questões de Língua Portuguesa/Linguagens das duas 

provas, o Enem apresenta uma incidência menor de questões sobre o conteúdo gramatical do que as provas 

da FUVEST. Além disso, o ENEM foca mais no uso de recursos gramaticais para a construção de sentidos 

do que a nomenclatura gramatical. Já a FUVEST exige o conhecimento de uma nomenclatura gramatical e 

tem uma abordagem bem mais normativa. 

Conclusão: 

Conclui-se que a gramática ainda está presente nos conteúdos pedidos pelas provas analisadas. Mas o 

professor não pode focar apenas no estudo normativo da gramática, ele precisa fazer o aluno entender o 

sentido que as normas carregam. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA COM CÉLULAS DE COMBUSTÍVEL DE HIDROGÊNIO 

ENIC201786757 

 

HÉLCIO DO CARMO RIBEIRO, YVES LUIZ FERREIRA DOS SANTOS 

Orientador(a): RUBENS CASTILHO JUNIOR 

 

Introdução: 

Grande parte da matriz energética internacional é liderada por combustíveis fósseis, e assim a cada dia se 

torna mais preocupante a emissão de gases poluentes. Atualmente são feitos vários estudos modernos 

quando nos referimos a energia para o futuro, no entanto essa é uma pergunta difícil de ser respondida. 

Células de combustíveis, a cada dia que passa em seus estudos, obtêm-se resultados muitos satisfatórios, 

porém inviáveis financeiramente. O hidrogênio no momento está sendo um promissor nos estudos como 

fonte de energia sustentável, pois a produção de energia que utiliza hidrogênio como base, tem como 

característica um impacto ambiental mínimo comparando com outras formas de produção de energia. 

Metodologia: 

O hidrogênio é um elemento químico em grande quantidade na terra, porem não encontrado na sua pura 

forma (H2), e sim em formas de hidrocarbonetos que compõem combustíveis e em simples substâncias 

como água. O H2 utilizado na produção de energia vem em muitas espécies químicas que tem o hidrogênio 

em predominância. Porém para que se utilize somente o hidrogênio, há processos de separação que devem 

ser aplicados para que isso aconteça. 

O estudo de células de combustíveis, nas quais a energia é gerada através de células eletroquímicas, vem 

apresentando resultados satisfatórios, porém como foi citado anteriormente, economicamente inviável. 

A maioria das células de combustíveis utiliza o hidrogênio, pois dentre as vantagens do hidrogênio, ele tem 

um alto poder calorífico, não é tóxico e muito reativo. Para a obtenção é necessário uma fonte primaria de 

energia como: água, hidrocarbonetos e biomassa. No processo que se utiliza água é considerado o mais 

atraente, pois nesse processo não há carbono e com isso não gera gases poluentes, somente oxigênio (O2) e 

hidrogênio (H2), e ainda possui a maior taxa de geração de combustível. 

Resultado: 

As células de combustível apresentam inúmeras vantagens de inovação energética, e, ao decorrer do tempo, 

novos estudos vêm progredindo mais e mais, pois se consegue além de gerar, armazenar o excedente de 

energia em forma química. Pode-se utilizar como célula regenerativa, condensando o vapor que sai na 

eletrólise. 

Conclusão: 

De acordo com a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), considerando a situação atual de 

pesquisa existe uma expectativa de que em 50 anos ocorram avanços no sentido de tornar comerciais e 

disponíveis produtos das tecnologias das células a combustível. 

Podem ser vinculadas, as células de hidrogênio, a outras fontes alternativas, a fim de suprir os horários de 

pico. Com hidrogênio gerando energia através de célula de combustível, tem-se um grande incentivo em 

novos estudos, para cada vez mais aumentar-se as maneiras de suprir a demanda do país. 
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ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE CORTE COM FRESA RENÂNIA SUBMETIDA AO REVESTIMENTO PVD 

(PHISICAL VAPOUR DEPOSITION) 

ENIC201786773 

 

PATRÍCIA GOMES DE ALMEIDA, TANIA MATREIRO VALE MARTINS 

Orientador(a): IVAIR ALVES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Com a crescente competitividade em atender as necessidades de um mercado cada vez mais exigente, as 

engenharias de manufatura  concentraram seus esforços na melhoria da produção com o uso de materiais 

que venham ser mais leves e que tenham melhores propriedades mecânicas, incluindo uma maior resistência 

de corte. No cotidiano, as ferramentas se desgastam e precisam ser trocadas/reafiadas, gerando custos que 

devem ser acrescentados no custo total da produção. Visando essa melhoria, as indústrias que utilizam a 

usinagem como processo produtivo tem contribuído para o aperfeiçoamento de materiais cortantes que vão 

desde um metal duro até mesmo uma ferramenta de aço rápido tornando-as mais resistentes. Tais 

aperfeiçoamentos estão co-relacionados com as técnicas de revestimento em PVD (Phisical Vapour 

Deposition –TiN e TiCN), que possibilitam uma rapidez de corte, um aumento da vida útil das ferramentas e 

por conseguinte, um processo com custo mais competitivo. 

Metodologia: 

Este trabalho tem por objetivo a análise de um estudo de caso de uma empresa localizada na região 

metropolitana de Campinas/SP onde se analisaram as ferramentas de corte submetidas a uma camada de 

revestimento TiCN (Carbonitreto de Titânio) e TiN (Nitreto de Titânio). Ambas foram comparadas e seu 

desempenho foi analisado. Adicionalmente, foi abordado nesse estudo um teste realizado na manufatura que 

envolveu a operação mais comumente utilizada na fabricação de engrenagem que é o processo de corte com 

fresa Renânia. O objetivo do estudo foi o de aumentar a quantidade de peças produzidas pela ferramenta em 

cada reafiação com a utilização de uma cobertura superficial que reduzisse o desgaste protegendo a 

superfície de corte contra as altas temperaturas geradas na usinagem. 

Resultado: 

No estudo de caso foi constatado que a ferramenta coberta com TiCN (Carbonitreto de Titânio) mostrou um 

rendimento em peças por afiação equivalente a 42% maior que o convencional TiN (Nitreto de Titânio), 

porém seu custo representa um valor adicional ao TiN de 40% e isso por só, tornaria inviabilizada a troca. 

Por outro lado o tempo em que a máquina trabalha para produzir 42% a mais de peças sem necessitar da 

intervenção do operador dá um ganho significativo. Uma parada para troca de ferramenta representa um 

custo maior que o adicional de preço obtido na mudança da cobertura, já que o tempo de troca envolve a 

substituição da ferramenta gasta por outra reafiada, além de uma nova aprovação da montagem executada. 

Conclusão: 

Verificou-se que o processo de revestimento TiCN prolonga a faixa de trabalho da ferramenta reduzindo seu 

desgaste a cada peça cortada. A eficiência de tal processo pode resultar em uma maior competitividade no 

mercado e na melhoria do processo com uma redução de custos.Outros ganhos também puderam ser 

observados, os quais se referem a um redução da intervenção do operador junto à máquina uma vez que 

houve uma redução do numero de setup para a troca de ferramentas. 
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EFEITO DO RALEIO DE FLOR E DO ENSACAMENTO DAS PANÍCULAS NA QUALIDADE FISICOQUÍMICA 

EM FRUTOS DE NESPEREIRA 

ENIC201786896 

 

NICHOLAS TABORDA NORDI, LUCIANO RODRIGUES COELHO 

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS 

 

Introdução: 

A nêspera é uma fruta de clima subtropical, originária do Sudoeste da China e introduzida inicialmente no 

Japão e depois para outros países. Pertencente à família das Rosáceas, seu cultivo vem despertando interesse 

crescente principalmente no Estado de São Paulo, devido à maturação dos frutos que se dá nos meses de 

maio a outubro. A planta necessita de temperatura média anual de 20 ºC, é sensível aos ventos fortes, 

responde à irrigação e adapta-se bem a diferentes tipos de solos, desde que bem drenados (Penteado & 

Junqueira, 1997). 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o efeito do ensacamento e do raleio das flores na qualidade 

físico-química dos frutos. 

Metodologia: 

O experimento foi conduzido no município de Taubaté (SP.), no Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté, localizado na latitude 23º01’49.61” S e longitude 45º30’28.25” W. O clima da 

região é caracterizado como CWA segundo Koppen, quente e úmido no verão e frio e seco no inverno 

(FISCH, 1999). Foram utilizadas nespereiras do cultivar “precoce de Itaquera” de cinco anos de idade, 

plantadas em espaçamento de 4m entrelinhas e 4m entre plantas, conduzidas em forma de taça. Adotou-se o 

delineamento em blocos ao acaso com 6 tratamentos e 5 blocos (plantas), onde os tratamentos 

corresponderam ao número de botões florais ensacados e uma testemunha:  Tratamento 1 (4 botões), T2 (6 

botões), T3 (8 botões) T4 (10 botões) T5 (12 botões) e T6 (testemunha), sem raleio precoce de flor, e raleio 

de frutos com 0,5 cm de diâmetro, deixando 6 frutos por cacho. Em cada planta foi estabelecido quatro 

quadrantes, onde em cada área estavam presentes todos os tratamentos. Foi utilizado papel jornal para o 

ensacamento das panículas, antes do florescimento. Após a colheita, os frutos maduros foram utilizados para 

se determinar a acidez titulável, espessura da polpa, número de frutos fixados, número de sementes, peso da 

semente, peso do cacho, peso do fruto, pH, sólidos solúveis, tamanho longitudinal e  transversal. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e ao teste Tukey (p?0,05), com o auxilio do programa estatístico 

ASSISTAT. 

Resultado: 

O tratamento T5 (12 botões) apresentou cachos mais pesados (285,41g), porém não diferindo 

estatisticamente do T6 (testemunha). O tratamento T6 apresentou frutos mais pesados, com maior espessura 

de polpa, mais doces, mas com presença de estrias na epiderme, o que o desvaloriza comercialmente. O 

tratamento T3 (8 botões) apresentou dados estatisticamente iguais quando relacionado ao peso do fruto. A 

acidez titulável, o pH e os diâmetros longitudinal e transversal não apresentaram diferença significativa 

entre os tratamentos. 

Conclusão: 

O raleio de botões florais e o ensacamento precoce das panículas não aumentou o tamanho dos frutos, mas 

proporcionou uma epiderme livre de estrias, deixando os frutos mais atrativos e com maior valor comercial. 

O tratamento T3 pode substituir o tratamento convencional utilizado em nespereiras. 
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO DURANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS 

ENIC201787131 

 

CECÍLIA DE MORAES SILVA 

Orientador(a): AUGUSTINHO RIBEIRO DA SILVA 

 

Introdução: 

Atualmente, as empresas encontram um grande desafio, que é o de se manterem em uma posição 

competitiva no mercado. É necessário que a empresa tenha seus objetivos bem definidos e alinhados, para 

que esta possa acompanhar as evoluções. Algumas características como ser inovadora, estar em sintonia 

com os desejos dos seus clientes, para assim poder oferecer-lhe mais do que ele espera, são essenciais. 

Porém, muitas empresas encontram dificuldades em realizar esta tarefa, especialmente em determinadas 

áreas de atuação. O ambiente bancário pode ser um local estressante para muitos clientes. Em consequência 

disso, podem resultar em reclamações e insatisfação com os serviços prestados. Em nosso país, a cada ano, 

observa-se a instalação de novas instituições bancárias, aumentando assim também a concorrência neste 

setor. Assim, é de grande importância que as instituições bancárias invistam na satisfação de seus clientes, 

em proporcionar um atendimento de excelência, a fim de alcançarem a fidelização destes. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo, para fundamentação dos conceitos teóricos apresentados nesse trabalho, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratórias envolvendo os temas: Satisfação do cliente, 

Qualidade de atendimento em prestação de serviços, Estratégias de marketing para fidelização do cliente. 

Estas pesquisas foram realizadas no site Google Acadêmico, Scielo e na biblioteca da Universidade de 

Taubaté. E para fortalecer este trabalho, foi realizada uma análise do cotidiano de uma agência bancária da 

cidade de Taubaté, visando acompanhar o atendimento prestado aos clientes, a prática dos conceitos da 

análise da viabilidade deste projeto. 

Resultado: 

Alcançar a satisfação do cliente não é uma tarefa simples. Ela é resultante de um estudo com foco no cliente 

e na satisfação de suas necessidades, e ainda, superar suas expectativas.  Assim, é visto que as empresas 

devem investir em desenvolver seus colaboradores, visando um atendimento de qualidade, prestando 

serviços com excelência, pois com clientes satisfeitos, a chance de fidelização nas vendas dos produtos e 

serviços é grande, e consequentemente a empresa ganha mais visibilidade e credibilidade no mercado. 

Conclusão: 

Após analisar a alta competitividade no setor bancário e a exigência cada vez maior dos clientes que 

usufruem destes serviços, é essencial que a empresa tenha a ciência de que, para alcançar o encantamento de 

seu público, não basta oferecer serviços e produtos de qualidade, mas também contar com colaboradores 

comprometidos e acima de tudo, conscientizados em atender com excelência, sempre com foco no cliente. É 

necessário que a empresa ofereça o suporte e treinamentos necessários para capacitar seu quadro de 

colaboradores, pois a qualidade e a excelência no atendimento tem constituído fator importante na satisfação 

e fidelização dos clientes. 
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IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM NEUROFISIOLOGIA DA DOR EM PACIENTES COM DOR CRÔNICA 

OSTEOMIOARTICULAR 

ENIC201787174 

 

TAINÁ REIS PEREZ, MARIA IZABEL ROMÃO LOPES, NATALY VASCONCELLOS SANTOS DE ANDRADE 

Orientador(a): DANIEL ÉRICO RODRIGUES 

 

Introdução: 

Atualmente, várias técnicas fisioterapêuticas são propostas no tratamento da dor crônica osteomioarticular, e a 

educação em neurofisiologia da dor surge como uma estratégia complementar que visa educar o paciente quanto 

a sua experiência em dor, através da utilização de conceitos neurofisiológicos, sobre como o sistema nervoso 

interpreta e processa a informação dolorosa. 

Tal prática difere do modelo tradicional de educação, centrado na anatomia e biomecânica, que relaciona a lesão 

tecidual a dor. Este modelo, comumente utilizado, não é suficiente para explicar algumas questões complexas da 

dor. Ao contrário, pode induzir ao medo, ansiedade e catastrofização da dor pelo paciente. 

Hoje, sabe-se que os pacientes estão interessados em saber mais sobre sua dor, e são capazes de compreender sua 

neurofisiologia. Neste cenário, buscou-se analisar na literatura qual o impacto da educação em neurofisiologia da 

dor em pacientes com dor crônica osteomioarticular. 

Metodologia: 

O presente estudo foi realizado através de uma revisão de literatura, que teve como base o material já publicado 

sobre o tema em: artigos científicos, revistas e periódicos. As bases de dados eletrônicos utilizadas foram: 

PubMed, LILACS, SciELO e PEDro. 

Analisou-se as publicações qualitativamente, a partir do ano de 1994 até o ano de 2016, escritos em português e 

inglês, a fim de ampliar a visão sobre o tema, e a compreensão do panorama passado e atual, sobre a educação 

em neurofisiologia da dor em pacientes com distúrbios osteomioarticulares. As palavras-chaves utilizadas em 

português foram: dor crônica, neurofisiologia da dor, osteomioarticular, educação. Em inglês foram: chronic 

pain, physical therapy in chronic pain, education in neurophysiology. 

Para serem inclusos os estudos deveriam oferecer acesso na íntegra para avaliação, serem publicados até o ano 

de 1994 nos idiomas inglês e português, e avaliarem pelo menos um dos seguintes desfechos: dor crônica 

osteomioarticular, neurofisiologia da dor, educação em dor crônica e fisioterapia no contexto da dor prolongada. 

Foram excluídas as pesquisas que contemplavam recursos fisioterapêuticos em eletroterapia ou utilização de 

fármacos como forma de tratamento para dor crônica, e pesquisas anteriores a 1994. 

Resultado: 

Entre os 16 artigos analisados, observa-se que há consenso entre os pesquisadores em afirmar que a educação em 

neurofisiologia da dor é eficaz na modulação da dor, maior adesão ao tratamento fisioterapêutico, redução da 

incapacidade e de comportamentos mal adaptativos na dor crônica osteomioarticular. Tais dados obtiveram 

maiores evidências clínicas ao longo do tempo e confirmam o impacto positivo da educação em dor sobre a 

qualidade de vida e modulação da dor crônica, conforme o gráfico. 

Porém, há conflito na bibliografia em relação a sua administração, 7 artigos recomendam que seja aplicada em 

conjunto com outras abordagens de gerenciamento da dor, pois não há evidências sólidas de que a educação em 

neurofisiologia da dor sozinha seja efetiva na redução da intensidade da dor crônica. Seis artigos apontam ainda, 

que a educação individual possa ser superior em comparação as sessões grupais por considerar o processamento 

doloroso individual de cada paciente. 

Conclusão: 

Deve-se entender que a educação em neurofisiologia da dor, associada a outras abordagens fisioterapêuticas e 

focada em atender as necessidades individuais de cada paciente, impacta de maneira positiva na qualidade de 

vida e redução da dor em indivíduos com dor crônica osteomioarticular. Assim, auxilia na reconceitualização da 

dor como menos ameaçadora, encoraja os pacientes a serem participantes ativos em seus cuidados com a saúde, 

e melhora sua capacidade funcional e cognição. 
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EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

ENIC201787335 

 

GABRIELA MARCONDES MIGUEL, MÔNICA HELENA DA SILVA 

Orientador(a): ROBSON DE MORAES ROCHA MEDEIROS FREITAS LOURENÇO 

 

Introdução: 

Com a guerra pelo aumento de poder lucrativo e de imagem, as grandes empresas se vêem obrigadas a 

desenvolver e muitas vezes até mudar seus procedimentos e estrutura hierárquica com o intuito de se 

adaptarem as exigências que surgem dentro do mercado. Cada vez que um aspecto novo surge entre 

concorrentes afeta a estrutura corporativa e econômica de diversas organizações, forçando-as a se apressar 

para garantir sua lucratividade. 

O empreendedor contempla as características necessárias para se adaptar às mudanças e desafios e estão 

sendo recrutados em cargos de gestão dentro de indústrias já ativas e com clientes estabelecidos, e isso 

acontece pela razão de que os grandes executivos e acionistas encontram no empreendedorismo corporativo 

a segurança e a fórmula de se “auto inventarem” constantemente. 

Metodologia: 

Para estruturar este conteúdo, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, estruturada em autores, livros, sites 

e estudos de casos verídicos e atuais relacionados ao tema. Com base nestas informações, a finalidade deste 

estudo é analisar a importância do empreendedorismo corporativo como estratégia de negócio 

transformando ações decisivas e desafiadoras em oportunidades futuras. Logo, compreende-se a 

representação deste assunto de uma forma detalhada e criteriosa exibindo detalhadamente a essência do 

empreendedorismo corporativo e como é aplicado para agregar conhecimento e despertar interesse por seus 

resultados e benefícios comprovados concretamente no mundo empresarial. 

Resultado: 

A principal finalidade do empreendedorismo corporativo é a revolução contínua dentro das empresas, 

mantendo-as em uma situação de liderança nas quais podem gerar inúmeras vantagens competitivas tais 

como: produtos inovadores, melhoria continua em processos e gestão de funcionários, controle de gastos e 

custos e ampliação da sustentabilidade da organização. Empreender impossibilita a empresa de se manter 

estagnada e por conseqüência cria a cultura empreendedora tanto individual quanto coletiva. 

Conclusão: 

Após o apontamento do problema e o desenvolvimento do tema pode-se concluir que empreendedorismo é a 

base para estimular o autodesenvolvimento de uma organização. Desperta a pro atividade na rotina dos 

profissionais e acaba por transformá-los em gestores de riscos e desafios com foco em melhoria contínua em 

seu próprio ambiente de trabalho onde o resultado buscado não é mais o individual, mas da companhia 

como um todo, além de outros benefícios indispensáveis, como: inovação e modernidade, elevação em 

níveis de competitividade perante o mercado concorrente e valorização de seu capital e imagem. 
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BALEIA AZUL: A INTERNET COMO MEIO EXECUTÓRIO DE UM CRIME, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E 

UM CONVITE AO DIÁLOGO 

ENIC201787351 

 

FERNANDA CAPELETI DE MATOS CASTRO, MARCELA PEIXOTO DA SILVA, BRAD MARIM SANTOS, MATHEUS 

WILLIAM SANTOS REGO BETTIN 

Orientador(a): DANIEL ESTEFANO SANTOS 

 

Introdução: 

Conforme a ascensão estatística dos suicídios consumados em território nacional, o presente trabalho trata da 

relação entre o “jogo” Baleia Azul e o art. 122 do Código Penal Brasileiro. Parece assustador, mas o Brasil é o 

oitavo país do mundo onde mais se cometem suicídios, segundo uma pesquisa feita pela OMS (Instituto Mundial 

de Saúde). O “jogo” advindo da Rússia ganhou repercussão no Brasil quando se tomou conhecimento da 

primeira vitima (Maria de Fatima da Silva Oliveira) em Cuiabá, Mato Grosso. A falta de informação e 

disseminação dos dados estatísticos, bem como os perigos ocultos em redes sociais, justifica a necessidade e 

importância dessa pesquisa, cujos resultados transcendem a preocupação com a segurança individual e da 

sociedade, chamando a atenção para os reflexos jurídicos do novo fato que precisa encontrar a segura adequação 

típica e correspondentes meios de coerção e prevenção do injusto. 

Metodologia: 

A sistemática do presente trabalho é fruto da convergência de pesquisas individuais implementadas por cada 

integrante do grupo. A primeira etapa foi caracterizada por uma breve discussão acerca da delimitação e do 

aprofundamento do tema a ser descrito e apresentado neste artigo científico. Em seguida, a cada novo progresso 

alcançado em relação às pesquisas individuais, o grupo se reuniu no mês de julho, semanalmente com o objetivo 

de debater o material adquirido, e obter conclusões parciais com vistas a iniciar o desenvolvimento do material 

escrito. Vale ressaltar que, a cada novo encontro, um integrante do grupo responsabilizou-se por enviar um e-

mail ao Professor Orientador, no intuito de que o mesmo estivesse ciente da elaboração e evolução do trabalho. A 

abordagem teórica iniciou-se nos estudos do Curso de Direito Penal IV, o qual foi ministrado no primeiro 

semestre de 2017, com a introdução do conceito do delito tipificado como induzimento, auxílio e instigação ao 

suicídio – período concomitante à notoriedade alcançada pelo “jogo” da Baleia Azul no Brasil. Posteriormente, 

desenvolveram-se os procedimentos de coleta e análise de dados baseados em pesquisas, leituras de reportagens, 

estatísticas e, primordialmente, de doutrinas da área penal, do próprio Código Penal Brasileiro de 1940 e a Carta 

Magna de 1988. Diante dos últimos instrumentos essenciais, foi possível o aprofundamento do tema e a 

conclusão favorável a um frequente debate e a necessidade de se discutir novas leis ou novas formas de se 

interpretar leis já existentes em nosso código. 

Resultado: 

A internet é uma ferramenta extraordinária fruto de todo esse processo de. Todavia, sua má utilização pode gerar 

efeitos devastadores, capazes de chegar ao que hoje se denomina de “Jogo da Baleia Azul”. O Jogo, 

originalmente russo, corresponde a uma serie de propostas intermediadas por um “curador” com 50 desafios, 

dentre os quais, o último fatal. É preciso que os pais percebam e permaneçam atentos e presentes, porque o 

problema existe e não está distante, ao contrário, ele está acessível ao interesse de toda e qualquer pessoa. Essa 

não deve ser a preocupação somente da família, mas de toda a sociedade. A falta de atenção faz parecer que o 

problema é invisível, e com isso dando lugar a estímulos inversos, como as mídias digitais que encorajam a 

prática do suicídio. O maior obstáculo jurídico enfrentado é que eventualmente aquele que pratica o verbo 

incriminador não está no Brasil. 

Conclusão: 

Conclui-se que o “Jogo” gerou a necessidade de um diálogo intenso com a participação de todos, sendo a 

solução mais eficaz a prevenção. Os meios tecnológicos viabilizaram o contato direto e ultrapassaram o conceito 

de presença física. A PL7.430/2017 penalizaria a utilização da internet e redes sociais como meio de execução, 

acrescentando o inciso III ao art. 122 do CP, como causa de aumento de pena. Mesmo recente a identificação do 

problema, a aplicação imediata da lei brasileira é possível, posto que o art. 5º, CP, estabelece como local do 

crime tanto onde se deu a ação quanto o resultado 
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FERRAMENTAS INTERPESSOAIS NA GESTÃO E MOTIVAÇÃO DE PESSOAS 

ENIC201787370 

 

LUCAS FERREIRA DA COSTA GODOY, PHILIPPE MANHEZ E SILVA 

Orientador(a): THOMAZ BARONE JÚNIOR 

 

Introdução: 

Com o avanço da tecnologia, as organizações de sucesso no mercado percebem que o diferencial de seus 

produtos/serviços está no foco da gestão de pessoas. A mão de obra é considerada elemento fundamental na 

melhoria de qualidade, segurança, produtividade, competitividade e nas chances de uma empresa ser 

considerada um empreendimento de sucesso. São as pessoas que fazem a diferença e distinguem as 

organizações umas das outras. Para isso dentre os fatores críticos para o sucesso de um projeto de longa ou 

curta duração estão: a motivação da equipe que os desenvolve e a liderança eficaz de quem o conduz. 

Assim, o grande desafio dos líderes é saber influenciar o funcionário a buscar o que tem de melhor. Com 

essa meta, os novos conceitos de gestão de pessoas focam no líder e motivador utilizando conceitos 

modernos como motivação, liderança, comunicação. A motivação das pessoas é essencial para a saúde das 

empresas. 

Metodologia: 

O trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica, análise de literaturas publicadas em livros, revistas e 

informações da internet. Também foi utilizado como recurso a obtenção de idéias e sugestões de pessoas 

com conhecimentos na área, de forma a ter uma visão ampla do tema para evidenciar até que ponto os 

trabalhadores estão motivadas para a execução do cargo. Escolhemos como principal metodologia a 

simulação teórica de caso. 

A análise da Empresa será feita com base na pesquisa com questionários de perguntas fechadas objetivando 

entender como as organizações estão atraindo, desenvolvendo e retendo pessoas talentosas e as motivando 

no dia a dia e apurar as maiores dificuldades enfrentadas pelas organizações no campo da Gestão de 

Pessoas. 

A natureza do estudo é exploratória e descritiva, segundo Yin (2001), 

Os procedimentos metodológicos são: elaboração do projeto de pesquisa; levantamento de dados teóricos 

para a coleta de dados e estruturação do questionário; elaboração do questionário; revisão bibliográfica; 

aplicação de questionários; análise dos dados obtidos a partir das informações adquiridas pelo questionário; 

análise final e apresentação dos resultados. Os questionários foram aplicados durante o mês junho do ano de 

2017. Como objetivo principal da pesquisa, citamos a necessidade em que a empresa ser competitiva e para 

isso há a busca de funcionários motivados e unidos para alcançar um objetivo principal e em comum para 

todos, sendo esse o sucesso e perpetuação de qualquer organização no mercado, mas para que isso ocorra há 

a necessidade de uma liderança forte e competente e um bom modelo de gestão, portanto essa pesquisa 

busca qualificar as maiores e mais importantes qualidades de um bom líder e quantificar a porcentagem de 

pessoas que as consideram relevantes. 

Resultado: 

Por meio das avaliações obtidas através do questionário aplicado,foi possível verificar que independente das 

teorias de motivação e liderança que os líderes utilizem como referência, há em comum em todas elas a 

importância essencial de tratar o ser humano com dignidade e respeito, além da necessidade de estar mais 

próximo possível do seu quadro funcional e dispor de tempo para ouvi-los 

Conclusão: 

Devido à necessidade do homem de viver em grupo com outras pessoas, as organizações assumem um papel 

extremamente importante por possibilitar esta convivência em sociedade e proporcionar às pessoas o auxilio 

ao alcance dos seus objetivos e neste contexto, a liderança deve estar preparada também para servir, e não 

apenas para ser servida 
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A FORMAÇÃO DO LEITOR NA OBRA "A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS" 

ENIC201787516 

 

AMANDA PEREIRA JUSTEN 

Orientador(a): LUZIMAR GOULART GOUVÊA 

 

Introdução: 

Atualmente no Brasil há diversas discussões sobre o hábito da leitura nos jovens, esse artigo trata de 

elementos presentes na obra "A menina que roubava livros " de Markus Zusak, que se assemelham a 

realidade na transformação de um jovem em um jovem leitor. 

Metodologia: 

Para a elaboração da pesquisa utilizaremos como método a pesquisa bibliográfica entre teóricos e 

pesquisadores que citam o hábito da leitura, entre eles SOUZA (2004) com sua obra sobre os caminhos 

possíveis para a formação do leitor e PAULINO (2004), com o artigo sobre a formação de leitor,  com 

elementos que levam ao gosto pela leitura, assim como a analise da obra para comparação.   

Resultado: 

Temos como resultados esperados a captação de elementos, como o despertar da curiosidade para alguma 

obra, semelhantes a realidade que transformem o habito de leitura dos jovens. 

Conclusão: 

Concluindo,  essa pesquisa traz uma temática bastante discutida no país,  em que é possivel observar na 

personagem, a sua transformação com o gosto pela leitura e escrita, temáticas muito essenciais para a 

valorização da literatura no Brasil. 
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PERÍCIA CONTÁBIL E O NOVO CÓDIGO PROCESSO CIVIL 

ENIC201787657 

 

MATHEUS BORTONE MARTINS 

Orientador(a): PAULO DIAS RAPOSO FILHO 

 

Introdução: 

A perícia contábil é atividade realizada pelo profissional de contabilidade com inscrição ativa no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). Pode-se dizer que é na realidade, uma das atividades exercidas pelo 

contador que exige um vasto conhecimento da matéria a ser objeto da perícia, além de conhecimento 

jurídico e de imprescindível ter uma ética impecável. Este trabalho tem como objetivo apresentar as 

competências requeridas ao exercício da profissão de perito contábil, bem como as implicações decorrentes 

das mudanças ocorridas no Novo Código do Processo Civil (NCPC) e no Cadastro Nacional dos Peritos 

Contábeis (CNPC). 

Metodologia: 

O trabalho desenvolvido fez uso da pesquisa bibliográfica como metodologia de estudo, suportada em 

pesquisas em livros, artigos, legislações, e em dissertações, palestras, congressos, cursos, para uma reflexão 

mais presente a respeito de pericia contábil. Explorando o Novo Código do Processo Civil, a pesquisa 

abordará os pontos alterados que vieram a confrontar as mudanças positivas que impacta as rotinas do 

profissional de contabilidade, como a necessidade e obrigação da educação continuada, que estende não 

somente ao Perito Contador, mas a todos tipos de peritos. 

Resultado: 

Em resposta ao NCPC o órgão do CFC (Conselho Federal de Contabilidade) se antecipou e criou o CNPC 

(Cadastro Nacional de Peritos Contábeis), espera-se refletir e discutir a relevância dos trabalhos do perito 

contador tem para com a sociedade. O CNPC trará mais transparência e acessos aos profissionais aptos a 

atuarem como perito contador e suas especialidades, porem para o cadastro a partir de 2018 será necessário 

ser aprovado pelo EQT (Exame de Qualificação Técnica). 

Conclusão: 

Apresentar as prerrogativas e importância do exercício da profissão de perito contábil, que reforçadas pelas 

alterações realizadas no Novo Código do Processo Civil, requer competências como: conhecimento técnico, 

ética, imparcialidade, respaldo jurídico, trazendo mais benefícios e respaldo para o contador poder atuar 

neste nicho de mercado e desenvolver um trabalho de qualidade e integro. 
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CENTRO DE ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA E SOCIAL CASA DO FAPE PROPOSTA ARQUITETÔNICA PARA O 

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

ENIC201787848 

 

THAMIRES MONTEIRO DOS SANTOS COUTINHO 

Orientador(a): REINALDO JOSÉ GERASI CABRAL 

 

Introdução: 

Este trabalho trata-se da produção da arquitetura para auxílio no desenvolvimento pedagógico e social de 

crianças, jovens e adolescentes contempladas por um projeto educacional já existente chamado FAPE, o 

qual dá suporte psicológico, nutricional, físico e educacional às crianças, custeando seus estudos em escolas 

privadas e dando a elas acompanhamento especial. Tem como objetivo identificar e estudar os fatores 

psicológicos, sociais, pedagógicos e arquitetônicos que interferem no aprendizado e aplicar os 

conhecimentos adquiridos para a produção de um Centro de Assistência Pedagógica e Social na cidade de 

Taubaté, São Paulo. 

Metodologia: 

O estudo é caracterizado por ser uma pesquisa mista: Qualitativa, pois analisará a importância do ambiente 

como influenciador da aprendizagem; Descritiva, pois visa analisar e descrever o ambiente escolar, a 

situação educacional no Brasil e os direitos à educação no Brasil e no mundo; Bibliográfica, pois se utilizará 

da exploração de conteúdos acadêmicos, artigos, livros, revistas e manuais, além de levantamentos e visitas 

técnicas; Exploratória, por vivência prática de contato com o público infantil e adolescentes em fase de 

aprendizado, experiências práticas da vivência humana comportamental de crianças (entre 1 a 9 anos) e 

adolescentes, além de objetivar entrevistas com profissionais e jovens que estão passando ou já passaram 

pelo projeto FAPE, que financia a educação de crianças, adolescentes e jovens; Aplicada, pois visa absorver 

e somar conhecimento para a aplicação prática em um projeto de assistência pedagógica e social, que 

funcione como extensão da escola. 

Resultado: 

Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se adquirir conhecimentos necessários na área social, 

educacional, psicológica, sensorial e arquitetônica espacial, refletindo a respeito da educação como direito 

humano, das causas do déficit de aprendizagem, da influência psicológica, social e arquitetônica na causa 

desse déficit, visando a soma desses conhecimentos para a aplicação do projeto, a fim de produzir um local 

que seja uma extensão da escola, atendendo crianças contempladas pelo projeto FAPE, dando a elas auxílio 

não só na área pedagógica como também na área psicológica, física, social, familiar e cultural. 

Espera-se produzir um espaço agradável com o qual os usuários se identifiquem, onde a arquitetura auxilie 

no processo de aprendizagem e transformação social. 

Conclusão: 

Pretende-se projetar um espaço no qual as crianças do projeto FAPE o utilizarão como complemento ao 

horário escolar para desenvolvimento social, cultural, educacional e psicológico. 

Aplicar técnicas arquitetônicas para a produção desse espaço a fim de proporcionar às crianças as condições 

necessárias para estudo/desenvolvimento educacional, acompanhamento pessoal (psicólogos, pedagogos, 

professores, assistente social, nutricionista, educador físico, fonoaudiólogo) e atividades extras 

(musicalização, atividades físicas, idiomas, artes, informática etc.), buscando sanar as necessidades de cada 

aluno envolvido no projeto de maneira plena e dar a eles e seus responsáveis oportunidades para melhorar a 

qualidade de vida. 
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INFLUÊNCIA DA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DOS MATERIAIS NA REDUÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO 

DE AMBIENTES INDUSTRIAIS CLIMATIZADOS 

ENIC201787917 

 

GUILHERME GAMA SIMÃO, CLEBER FERREIRA TAKAHASHI 

Orientador(a): LUIZ RICARDO PRIETO HERCOS 

 

Introdução: 

No Brasil, muitas instalações residenciais e industriais são construídas sem que as características materiais e 

ambientais sejam consideradas no projeto acarretando no elevado consumo energético para suprir o 

desconforto térmico provocado. 

Portanto, assuntos relacionados a construção arquitetônica que garanta eficiência energética, conforto 

térmico e sustentabilidade, têm tido relevante destaque na melhoria da qualidade de vida humana e como 

consequência, materiais que são amplamente usados na construção civil estão sendo cada vez mais 

estudados. 

Um uso apropriado de componentes que possuem um baixo coeficiente de condutividade térmica (isolantes) 

constitui um elemento importante, uma vez que permite a utilização de aparelhos de ar condicionado de 

menor potência, levando a um consumo global de energia inferior, durante toda a vida útil. 

O objetivo deste trabalho é realizar um comparativo entre projetos arquitetônicos industriais visando obter 

emprego adequado do sistema de ar condicionado de menor custo financeiro de instalação de manutenção 

(eficiência energética). 

Metodologia: 

Para obtenção de resultados o método utilizado envolveu cálculos de carga térmica em ambientes conforme 

proposto pela literatura “Instalações de Ar Condicionado”, sexta edição, de Hélio Creder. 

Essa carga térmica pode ser inserida no ambiente a ser condicionado por condução, insolação, dutos, 

pessoas, equipamentos, infiltração e ventilação. 

Para que fosse possível mostrar as diferenças entre um recinto melhor isolado termicamente e um menos 

isolado foi necessário supor uma condição de projeto inferior à apresentada na literatura, atribuindo a ela 

diferentes materiais utilizados na construção dos recintos assim como outros fatores influenciadores no 

ganho de carga térmica, como por exemplo as cores das paredes e telhados, presença ou não de persianas e 

toldos e também a iluminação. 

Após calcular os ganhos de carga térmica para as duas diferentes condições a diferença de carga térmica foi 

comparada. Dessa forma foi possível obter uma melhor percepção sobre as capacidades térmicas necessárias 

que o sistema de ar condicionado deve apresentar para suprir as necessidades dos recintos. 

Como consequência diversos aparelhos de ar condicionado foram pesquisados com objetivo de obter suas 

especificações técnicas e sugerir a combinação de capacidades térmicas que apresentassem consumo 

energético de forma a contribuir com a sustentabilidade e ao mesmo tempo torná-lo mais atrativo ao longo 

do tempo. 

Resultado: 

Os resultados obtidos durante a realização do trabalho mostraram que optando-se por projetar um ambiente 

levando em consideração as propriedades de transferência de calor dos materiais é possível obter um 

percentual de economia ao ano equivalente a 44,4%. Esse valor se traduz a uma economia de R$ 5344,70 ao 

ano, R$ 26723,50 em 5 anos e R$ 53447,00 em dez anos. 

Conclusão: 

Portanto diante dos resultados obtidos fica evidente que a preocupação com materiais de construção 

adequados, fatores climáticos da região e uma correta análise do ambiente quanto ao número de pessoas que 

o frequentarão, tipo de iluminação entre outros fatores geradores de calor, durante a concepção de projetos 

civis e arquitetônicos é possível obter um percentual de economia no consumo de energia elétrica que se 

traduz em valores atrativos para uma organização industrial, além de contribuir com o consumo energético 

sustentável, que atualmente é uma grande preocupação global. 
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IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 

ENIC201788016 

 

GABRIELA HIDALGO 

Orientador(a): FERNANDO GENTIL GIZZI DE ALMEIDA PEDROSO 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar a imunidade conferida a templos de qualquer culto, esta imunidade 

está elencada no art. 150, VI, b da CF. A Constituição conferiu as pessoas políticas (União, Estados, Distrito 

Federal e Município) competência para criarem e instituírem Tributos. As imunidades são consideradas uma 

proteção dos direitos fundamentais, para preservar os valores que são considerados relevantes. Logo a 

imunidade impedirá as pessoas políticas de instituir tributos para instituições. 

As imunidades tributárias elencadas na Constituição são consideradas Cláusulas Pétreas nos termos do art. 

60, § 4, da CF, não podem ser revogadas por Emendas Constitucionais. 

Importante salientar que a expressão templos de qualquer culto, deve ser entendida igrejas, em suas diversas 

formas organizacionais. 

O Brasil é um Estado laico e garante a livre manifestação de qualquer culto, garantindo assim a liberdade de 

crença e sua difusão, não se inclui as religiões que violam os direitos humanos. 

Metodologia: 

O método utilizado foi leitura de livros de renomados doutrinadores na área do direito tributário e 

especialistas em direito tributário, e foram realizadas pesquisas no sistema virtual sobre o referido tema e 

leitura da Constituição Federal de 1988, tudo para esclarecer diversas dúvidas referentes ao assunto da 

Imunidade Dos Templos de Qualquer Culto, e definir o que realmente é a está imunidade. 

Resultado: 

A Organização Religiosa deve ser conhecida como a pessoa jurídica de direito privado, que tem como 

finalidade a atividade religiosa, e não deve ser somente analisada pelo culto, mas pela prática e pela 

vivência de uma fé. 

Por conseguinte a razão da imunidade dos templos de qualquer culto não é a ausência de capacidade 

contributiva, mas a proteção da liberdade dos cidadãos. 

Destarte que o art. 150, § 4 da CF, esclarece que a imunidade também abrange o patrimônio, a renda, os 

serviços relacionados a finalidade essencial da entidade religiosa. 

Importante salientar que a palavra Templo não retrata apenas ao edifício, mas irá abranger o patrimônio das 

instituições sendo bens imóveis e moveis, como prováveis imóveis que sejam utilizados para ajudar e 

desenvolver as atividades, e que seja utilizado para a finalidade da instituição, como convento, casa 

paroquial, cemitério, veículos automotores, terrenos, doações dos fiéis, aplicações financeira e 

estacionamentos. 

Conclusão: 

A conclusão obtida com referentes pesquisas sobre a Imunidade Dos Templos De Qualquer Culto, a referida 

imunidade foi criada para a proteção da liberdade dos cidadãos, caso não existisse a imunidade as 

organizações religiosas não iriam suportar os impostos incidentes. A imunidade irá abranger toda 

propriedade que a instituição religiosa possuir como bens imóveis e moveis se algo for alugado terá direito a 

imunidade. 

Importante esclarecer que não concerne à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com 

sua finalidade essencial, irá caber à Administração tributária demostrar tal tredestinação do bem que recaiu a 

imunidade. 
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PODCAST:  NOVAS VOZES NO AMBIENTE ESCOLAR. 

ENIC201788153 

 

GUILHERME JOSÉ DA SILVA MARIANO, ELISABETE BROCA DOS SANTOS, LESILEI CLEMENTE DE FARIA SILVA 

Orientador(a): NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Tendo em vista que os alunos têm dificuldade em realizar uma leitura eficaz, é importante incentivar aos 

alunos a lerem utilizando novas abordagens; por isso esse projeto se propõe a usar a tecnologia por meio da 

criação de um podcast produzindo conteúdos relacionados à literatura. Ao utilizar esta técnica, a 

aprendizagem realiza-se de uma maneira mais atrativa e dinâmica, pois os alunos tornam-se protagonistas 

de suas narrativas e leituras. As obras literárias produzidas por meio de podcasts poderão ser adaptações 

tanto de enredos como de linguagem, pois assim atrairão os alunos para realizarem leituras e produções 

textuais de acordo com o público-alvo que são outros jovens. 

Metodologia: 

O projeto esta sendo desenvolvidonas aulas de Língua Portuguesa com a turma de 3º Ano do Ensino Médio, 

acompanhado pelos alunos do PIBID e pela professora supervisora. 

Foram escolhidas duas obras literárias: “Vidas Secas” – Graciliano Ramos e “Iracema” – Jose de Alencar. 

Nestas obras selecionamos trechos importantes para que a partir da leitura os alunos realizassem resumos 

com o objetivo principal desenvolver uma adaptação dos atos e diálogos dos personagens, assim exercitando 

a escrita e a leitura. 

Depois dos resumos adaptados e corrigidos pelos alunos Pibidianos e a professora supervisora os alunos 

reunidos na sala de leitura iniciaram a gravação das obras com a utilização de um celular como suporte 

tecnológico para gravação dos PODCAST. 

Para conclusão desse projeto, os alunos desenvolveram um CD com as gravações das releituras das obras. 

Resultado: 

O projeto PODCAST novas vozes no ambiente escolar está em andamento e ainda não foi concluído com 

isso os alunos tem o principal papel do conhecimento de diversas vozes e a ampliação do conhecimento do 

outro e, portanto, do mundo ao redor no acréscimo de sua leitura, dentro e fora de contextos escolares. A 

partir disso o uso de PODCAST na área da educação possibilita o tecnologia onde proporciona 

possibilidades educativas ímpares de diálogo a partir de novas falas e escutas as vozes ignoradas nas mídias, 

em múltiplas situações sociais e, diversas vezes, na própria escola. 

Conclusão: 

Cabe ao educador realizar propostas diversificadas e inovadoras, por isso o podcast pode ser uma 

ferramenta de auxílio para desenvolver as habilidades de leitura, escrita e compreensão nos alunos.    O 

podcast, como ferramenta educativa, poderá incentivar o aluno a participar do processo de aprendizagem 

desenvolvendo as habilidades necessárias ao mundo contemporâneo.Também apresenta um auxílio aos 

alunos portadores de deficiência visual, conseguindo assim ouvir as obras literárias, explicações de todo o  

conteúdo necessário para desenvolver o conhecimento e o rico uso da tecnologia a favor da educação. 
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RASTREAMENTO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE 

PINDAMONHANGABA 

ENIC201788352 

 

ROSEMERI RAMOS DA SILVA, JOÃO VITOR MANCKEL DOS SANTOS, VANIA CRISTINA DOS REIS MIRANDA, 

ELAINE CRISTINA MARTINEZ TEODORO, ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA 

Orientador(a): WENDRY MARIA PAIXÃO PEREIRA 

 

Introdução: 

A depressão é um distúrbio emocional muito comum na terceira idade na maioria das vezes sub 

diagnosticada e sub tratada entre os idosos. Entretanto, a investigação desta patologia em idosos torna-se 

cada vez mais importante devido a sua alta prevalência e por diminuir a autonomia e capacidade funcional 

dos idosos, especialmente os institucionalizados.  A admissão em uma Instituição de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI) é um momento de mudança para os idosos e pode vir a contrafazer de maneira negativa o 

seu senso de bem-estar e a saúde cognitiva. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi rastrear sintomas 

depressivos em idosos institucionalizados. 

Metodologia: 

Estudo observacional transversal, descritivo com idosos de ambos os gêneros de um ILPI do município de 

Pindamonhangaba. Amostra consecutiva por conveniência com idosos que realizam fisioterapia. A variável 

desfecho foi a depressão e a preditora dados sócio demográficos, uso de medicamentos, quedas e força 

muscular. O instrumento utilizado foi a Escala de Depressão Geriátrica (GDS), preconizado pelo Ministério 

da Saúde do Brasil que rastreia a depressão geriátrica em diferentes contextos clínicos. Questionário 

constituído de 15 perguntas, e cada resposta positiva associada à depressão representa um ponto, gerando 

escores de 0 a 15.Oo escore ? seis representa depressão, classificada em: depressão leve/moderada (DLM) 

(entre 6 e 10 pontos); severa (DS) (escore 11 ou mais). Primeiramente este projeto foi submetido à avaliação 

do Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil, onde obteve a aprovação, após a 

autorização do ILPI foi iniciada a pesquisa. Foram aplicados os testes pelos alunos. Inicialmente, foi 

realizada uma análise descritiva dos dados, o teste Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para comparar as 

frequências das variáveis foi utilizado o programa estatístico Stata versão 13.0. 

Resultado: 

Participaram 50 idosos, com idade entre 65 a 90 anos, média de 78,2 anos (DP = 4,6), a maioria era do sexo 

masculino (53,8%), o tempo médio de internação de 5,7 anos (DP= 1,6) variando até 12 anos. Sobre os  

medicamentos, 93,7% dos idosos ingerem algum medicamento, a média de 5,8 (DP = 1,3). A prevalência 

dos idosos que sugerem apresentar um quadro depressivo foi de 30,7% (16) (IC95% 19,3 a 38,4%) 

significativamente maior em mulheres (p < 0,001). Entre os deprimidos, 93,7% foram caracterizados como 

depressão leve ou moderada e 6,3% severa. 

Conclusão: 

Os achados evidenciaram que um terço dos idosos institucionalizados do ILPI sugerem apresentar quadro 

depressivo sendo mais frequente entre as mulheres e a maioria caracterizados com depressão 

leve/moderada. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: VISITA PEDAGÓGICA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR 

ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM 

ENIC201788413 

 

MILLENA GODOY DE CARVALHO, JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA, PRYSCILLA SANTOS DE CAMARGO 

FONSECA, JOICE PAVANETTI DE AQUINO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas é um serviço especializado ao atendimento, 

cuidado ás pessoas que são usuários de álcool, crack e outras drogas, e procuram ajuda. Atende também 

indivíduos em crise, oferecendo acolhimento por curto período. Busca com seu atendimento que os usuários 

tenham condições de se tornar independentes e sejam responsáveis por seu tratamento, para isto os esforços 

muitas vezes ultrapassa as paredes e alcançam sua família e comunidade para garantir o sucesso de suas 

ações. Oferece também grande espaço para pesquisa e experiência de estágio para estudantes de todas as 

áreas ligadas a saúde como enfermagem, medicina e psicologia. O objetivo deste trabalho é de ressaltar a 

experiência de um grupo de acadêmicas de enfermagem que participaram de uma visita pedagógica ao 

CAPS álcool e outras drogas. 

Metodologia: 

No primeiro semestre de 2017 foi agendada uma visita pedagógica para as acadêmicas de enfermagem no 

CAPS AD em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, onde foram recepcionadas pela enfermeira 

responsável pelo local. A mesma convidou as alunas para conhecer a estrutura da unidade e a participarem 

de um grupo de apoio para usuários e ex-usuários de álcool e outras drogas.  Lá os participantes do grupo 

compartilharam suas experiências e dificuldades vividas na luta contra o vício, fortalecendo seu vínculo 

com os outros integrantes e dando força um para outro. 

Resultado: 

Com a visita no CAPS AD as acadêmicas de enfermagem puderam conhecer a rotina, estrutura, ação do 

enfermeiro e os grupos de apoio, sendo esse o último o meio mais utilizado nesta área. As maiorias das 

acadêmicas nunca tiveram um contato direto com uma unidade de saúde mental, o conhecimento sobre o 

assunto era somente aquele abordado em sala de aula. Esta experiência permite conhecer o funcionamento 

dos serviços dentro desta instituição e a entender o cuidado prestado, com o objetivo de reinserir o paciente 

de volta a sociedade, priorizando constantemente as atividades que possibilitem a reinserção social e o 

acesso aos serviços de saúde, auxiliando na reabilitação, como também o resgate da autonomia do usuário, 

de se sentir independente, colocando-o sempre como principal responsável pelas mudanças que ele quer 

para sua vida. 

Conclusão: 

Concluí-se com isto a importância de mostrar que podemos contribuir positivamente com a pessoa em 

sofrimento mental, na sua reabilitação e sociabilidade, com sua família e comunidade. Conhecer a estrutura 

do local, ver a ação da enfermeira, participar do grupo de apoio e ouvir os relatos dos clientes sobre sua luta 

diária contra o vício, foi de extrema importância para as acadêmicas de enfermagem e proporcionou uma 

visão mais ampla sobre saúde mental e sobre os Centros de Assistência Psicossocial. 
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AVALIAÇÃO DA TENDÊNCIA DA INDÚSTRIA 4.0 SOB A ÓTICA DA LOGISTICA LEAN 

ENIC201788459 

 

LUIS HENRIQUE VENANCIO LEITE COSTA, RUBENS GABRIEL LEITE SALES, MARIA REGINA HIDALGO DE 

OLIVEIRA LINDGREN 

Orientador(a): PAULO CESAR CORRÊA LINDGREN 

 

Introdução: 

Sistemas cyber-fisicos e IoT (Internet of Things) estão surgindo em quase todos os ramos de produção, 

constituindo-se em conceitos combinados das principais inovações tecnológicas dos campos de automação. 

Toda essa revolução nos processos de manufatura foi denominada “Indústria 4.0”. A Filosofia Lean, 

derivada da lean manufacturing, abrange ferramentas que visam proporcionar às empresas um aumento da 

qualidade do produto, com redução dos custos operacionais e uma significativa melhora no atendimento ao 

cliente. A Filosofia Lean, quando aplicada à Logística, representa uma importante parcela do processo 

sócio-produtivo das empresas modernas e globalizadas, buscando mapear e eliminar os possíveis problemas 

nos fluxos de materiais, pessoas e equipamentos, que possam pôr a perder toda a agilidade que se espera da 

Indústria 4.0. 

Metodologia: 

Esse trabalho tem por objetivo proporcionar maiores informações sobre a importância da Logística Lean 

para as Indústrias 4.0, enquadrando-se no tipo de pesquisa bibliográfica e exploratória. A partir de um 

referencial teórico, obtido ao se realizar pesquisas em fontes academicamente reconhecidas, como 

literaturas nacionais e estrangeiras, artigos, e publicações eletrônicas provenientes da internet, foi elaborada 

uma fundamentação teórica, comparando-se as demandas da Indústria 4.0 com os objetivos da Logística 

Lean. O melhor caminho para ter uma logística sem desperdícios é quase sempre seguir uma sequência 

estruturada de etapas que gerencia as oportunidades desde a definição do problema até a implementação da 

solução, empregando ferramentas tradicionais da Lean Manufacturing, como Kaizen e PDCA, conforme 

autores consagrados como NAYLOR; NAIM; BERRY, 1999; FERRO, 2006; KERR, 2006 e PEITZKER, 

2016. 

Resultado: 

Esse trabalho tem por objetivo proporcionar maiores informações sobre a importância da Logística Lean 

para as Indústrias 4.0, enquadrando-se no tipo de pesquisa bibliográfica e exploratória. A partir de um 

referencial teórico, obtido ao se realizar pesquisas em fontes academicamente reconhecidas, como 

literaturas nacionais e estrangeiras, artigos, e publicações eletrônicas provenientes da internet, foi elaborada 

uma fundamentação teórica, comparando-se as demandas da Indústria 4.0 com os objetivos da Logística 

Lean. O melhor caminho para ter uma logística sem desperdícios é quase sempre seguir uma sequência 

estruturada de etapas que gerencia as oportunidades desde a definição do problema até a implementação da 

solução, empregando ferramentas tradicionais da Lean Manufacturing, como Kaizen e PDCA, conforme 

autores consagrados como NAYLOR; NAIM; BERRY, 1999; FERRO, 2006; KERR, 2006 e PEITZKER, 

2016. 

Conclusão: 

Este trabalho trouxe novos elementos para o entendimento do funcionamento da Filosofia Lean no ramo da 

logística, combinando-se com o esperado da Indústria 4.0, visando obter melhores resultados produtivos, 

reduzindo os desperdícios e, consequentemente, expandindo a lucratividade da empresa. Um ponto de suma 

importância, que se destaca especificamente para a realidade brasileira, é que de nada adiantará a divulgação 

e o estímulo para que as indústrias adotem a tão propalada “Indústria 4.0” em suas operações de manufatura, 

se os produtos por elas gerados ainda tiverem que ser transportados e entregues utilizando-se uma 

infraestrutura logística datada da geração 2.0... quando muito! 
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CENTRO ONCOLÓGICO: TRATAMENTO E SUPORTE AO PACIENTE COM CÂNCER 

ENIC201788568 

 

LAURIANE RODRIGUES URTIGA 

Orientador(a): ANNE KETHERINE ZANETTI MATARAZZO 

 

Introdução: 

O projeto arquitetônico em questão, pretender oferecer espaços adequados e projetados para o tratamento e 

apoio ao paciente com câncer. Dentre das atividades propostas estão; tratamentos clínicos de quimioterapia, 

radioterapia, hormonioterapia, terapia oral e terapia alvo, e também atendimentos de apoio como: 

psiquiatras, terapias em grupo e ocupacionais como jardinagem, além de atividades de socialização como 

culinária, dança de salão e atividades propostas pelos próprios pacientes. O projeto parte da premissa de que 

um ambiente adequado e humanizado promove a qualidade de vida à esses pacientes com suas limitações 

que alteram o modo de vida anterior. 

Metodologia: 

Segundo a Fundação Oncocentro de São Paulo, o câncer é um dos principais problemas da saúde no mundo, 

para garantir a integração desse serviço no estado de São Paulo foi criado uma rede que setorizou a 

prestação desses serviços. Na nossa Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte se localiza as 

Regiões de Saúde: Alto Vale do Paraíba, Circuito Fé, Vale Histórico, Litoral Norte e Vale do Paraíba e 

Região Serrana (RRAS 17), e tem Taubaté como principal cidade, por abrigar o Hospital Regional do Vale 

do Paraíba (HRVP). 

A partir dos dados da Fundação Oncocentro de São Paulo, pode-se constatar que o Hospital Regional do 

Vale do Paraíba recebe cerca de 36% dos pacientes diagnosticados de toda a região, isso mostra a grande 

relevância que a cidade tem para esse tipo de tratamento. Analisando a alta demanda que a cidade recebe, e 

considerando a fila de espera que o paciente precisa aguardar para receber o tratamento adequado, e 

levando-se em consideração que é uma doença de altíssimo risco e que o quanto antes o tratamento foi 

iniciado maior a expectativa de vida, podemos verifica a relevância ao aumentar o atendimento na cidade de 

Taubaté, atendendo toda a região RRAS 17, verificando os tratamentos oferecidos na região, ainda vê-se a 

deficiência e escassez de alguns tipos de tratamento, se o paciente precisar de um desses tipos de tratamento 

ele terá que buscar em outras regiões que possam atendê-lo. 

Resultado: 

Proporcionar ao paciente com câncer um local onde ele possa fazer o tratamento e também uma atividade 

fora da rotina, tendo como principal alvo a qualidade de vida do paciente, e sua socialização com outros 

pacientes. 

•Conhecer os tratamentos oncológicos e assim propor espaços adequados à funcionalidade; 

•Buscar dados sobre a oncologia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 

•Pesquisar sobre os centros de apoio e verificar as demandas e carências; 

•Consultar como os pacientes de câncer respondem aos tratamentos paliativos; 

•Estudar como as pessoas sentem e respondem os espaços; 

•Aprofundar estudos sobre o uso da iluminação natural no projeto arquitetônico e suas características físicas 

e cênicas. 

Conclusão: 

A ideia é destacar a importância de receber bem o paciente e apontar uma maneira de deixa-lo em um 

ambiente em que ele se sinta confortável e satisfeito durante o processo de tratamento. É evidente que um 

espaço de desconforto se torna prejudicial para o paciente, fazendo do contrário, um local confortável, a 

melhor localidade para que se receba e inicie um processo de tratamento com o necessitado. 

 



  

719 

 

ESTUDO DA AUTOMAÇÃO E CONTROLE APLICADOS EM ESTACIONAMENTOS 

ENIC201788708 

 

LAYS LOPES DA SILVA PEREIRA, WESLEI IGLESIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES, PAULO CESAR CORRÊA 

LINDGREN 

Orientador(a): MARCELO PINHEIRO WERNECK 

 

Introdução: 

O trabalho propõe apresentar os métodos de automação em alguns estacionamentos, como são feitos, quais os 

sistemas de tecnologia são utilizados, e como a automação juntamente com a computação estão interligados para 

ter um estacionamento inteligente. O trabalho apresenta os benefícios da automação em estacionamentos 

relativamente grandes, e mostra como determinado shopping utiliza um sistema de indicador de vagas, capaz de 

identificar a quantidade de vagas existentes, de modo a facilitar para o motorista na busca de lugares disponíveis 

para estacionar, isso beneficia tanto o motorista quando os donos desses estabelecimentos. 

Metodologia: 

Inicialmente, foi escolhido o Center Vale Shopping em São José dos Campos por possuir um bom nível de 

automação empregados, e entrou-se em contato com a empresa que prestou esse serviço, e de acordo com os 

dados fornecidos por essa empresa, o estacionamento deste shopping, possui recursos como, indicadores de 

vagas, cancela basculante, máquina com entrada e saída de ticket automática e painéis que foram colocados com 

a finalidade de informar e indicar o número de vagas. O Center Vale Shopping possui 2200 vagas e foram 

investidos cerca de R$ de 500 mil. 

As informações gerenciais como controle de entrada e saída de veículos, tempo estacionado e preço a ser 

cobrado, são coletadas no terminal de pagamento e transportadas sequencialmente através de diferentes sensores 

em um sistema de transmissão de dados chamado TCP/IP (figura 1), por meio de um computador que recebe esse 

sistema para a leitura e para a impressão dos dados, ou seja, cada informação recebida por determinado sensor, é 

enviada para o sistema fazer a leitura e em seguida devolvida como resposta para o funcionamento dos sensores 

e sequencialmente, para a impressão dos dados no painel de informações (figura 2). 

No caso de indicador de vagas há painéis com mostrador digital formado por matrizes de LED’s (Diodos 

Emissores de Luz), com encapsulamento convencional e também em refletores com resina difusora de luz, eles 

também possuem um anteparo com filtro luminoso anti-reflexivo. O sistema funciona com sensores instalados na 

posição em que o veículo se encontrará estacionado, o sensor utilizado foi um sensor de ultrassom, que detecta a 

presença do veículo e sinaliza por meio dos LED’s e envia para o sistema de gerenciamento central, que faz todo 

o controle e mostra as informações tanto no software quanto nos painéis instalados. 

Resultado: 

O controle manual de estacionamento, não possui nenhum ganho pela ausência de controle dos dados, e não há 

tanta eficiência ao acesso das vagas, pois não há indicadores. No entanto, a automação do estacionamento trouxe 

benefícios. Após uma análise feita, segundo informações de um fornecedor dos equipamentos, é possível 

perceber pelo menos que além de gerar um maior lucro, por haver um maior controle de dados e não ter perda de 

receita, o acesso ás vagas tornou-se algo mais fácil e organizado para os clientes, evitando desperdício de tempo 

na busca por vaga. De acordo com dados de um estacionamento menor foi possível estimar que para um 

estacionamento como o Center Vale com 2200 vagas, há pelo menos 12600 clientes por dia, com uma receita 

diária presumida de R$ 75.600,00 

Conclusão: 

Na automação do estacionamento, percebeu-se que o grande “ beneficio” desta inovação, não é apenas a 

eficiência ao encontrar vagas, mas também podemos voltar a análise para os custos e controle de dados, ou seja, 

o aumento da receita é o grande lucro para o estabelecimento, pois com a automação, não ocorrem erros na 

cobrança e na quantidade de horas utilizadas. Não podemos dizer que o gasto “bruto” com funcionários seria 

menor que o gasto com a automatização, pois ambos são necessário funcionário, mas quando se refere a exatidão 

dos dados, o lucro é maior que na operação manual. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A ENFERMAGEM, 

NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

ENIC201788904 

 

RAFAELA MOLITERNO DA ROSA, MICHELE DOS SANTOS CARVALHO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

Se estabelece conforto como sendo a satisfação de bem estar físico e mental. Assegurar o conforto do 

paciente é uma constante ação da assistência da equipe de enfermagem, seja nos métodos técnicos como nas 

ações, em que o paciente que depende dos cuidados deve ser atendido como pessoa humana, levando em 

consideração tudo que permeia o paciente, visando propiciar a ele excelência no cuidado.  Visto que dentro 

do campo de trabalho as decisões são feitas em meio multiprofissional é de extrema importância que os 

envolvidos estejam interados do assunto, seja em cunho teórico ou nas praticas diárias, tendo como objetivo 

relatar a experiência vivenciada pelas graduandas de Enfermagem do 7º período, durante a monitoria nas 

aulas Optativas: Técnicas de Enfermagem, dos alunos da medicina. 

Metodologia: 

A monitoria foi realizada em uma Universidade, situada no vale do Paraíba paulista, no período de março a 

junho de 2017, visando colocar em pratica o conhecimento obtido durante a graduação e desenvolver 

habilidades comunicativas e interação multiprofissional. Em uma das aulas foi abordado o tema de conforto 

do paciente, utilizando de recursos multimídia, material impresso e laboratório de praticas. Para descrever e 

exemplificar as diversas opções terapêuticas para conforto físico, sendo elas posição anatômica, dorsal, 

ventral, lateral, Sims, Fowler, Trendelenburg e ginecológica. 

Resultado: 

No decorrer das aulas da monitoria observamos que os alunos não tinham conhecimento de grande parte das 

posições, suas indicações e cuidados. Com o proceder da aula prática eles tiveram a oportunidade de 

vivenciar na prática a mudança de decúbito e puderam estar no lugar do paciente, sentindo o desconforto de 

estar a muito tempo em uma única posição. Com isso, houve a possibilidade de exemplificar na aula o que é 

vivenciado na atuação profissional, visando formar médicos mais conscientes em sua importância em estar 

lado a lado com a equipe e o paciente. Os alunos foram solícitos e debateram o assunto, colocando em 

discussão seu ponto de vista e o que estava na teoria, encontrando um equilíbrio e esclarecimento de 

duvidas, entre a teoria e a prática 

Conclusão: 

As graduandas de enfermagem reconheceram à importância da inserção de assuntos pertinentes a 

enfermagem, no curso de graduação em medicina, facilitando a interação multiprofissional que estabelece 

um campo de trabalho mais rico e amplo para discussões em grupo, o que em pratica desenvolve uma 

terapêutica abrangente e completa ao paciente assistido, viabilizando que o paciente seja capaz de refutar de 

um cuidado de qualidade. 
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REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP EM LINHA DE MOLDAGEM AUTOMATIZADA 

ENIC201788914 

 

MAILSON APARECIDO PEREIRA, CRISTIANO APARECIDO DA CUNHA 

Orientador(a): RODRIGO OTÁVIO ROCHA CARDOSO 

 

Introdução: 

Afim de demonstrar a aplicação da metodologia SMED, na empresa do setor de autopeças , o setup – troca 

de ferramenta de produção, representa uma grande oportunidade de melhoria de produtividade. Os maiores 

problemas relacionados ao setup são despesas de matéria-prima perdidas em testes como try-out, ajustes de 

máquinas e ou dispositivos, perdas de volume de produção relacionadas aos tempos de máquinas paradas, 

redução da eficácia do operador da máquina e a necessidade de aumento dos lotes de produção, juntamente 

à maior lead time do lote a ser produzido. 

Metodologia: 

Com objetivos específicos de quantificar a redução dos tempos de parada que comprometem o atendimento 

da demanda da linha de produção e o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais 

decorrentes, será realizado a pesquisa bibliográfica sobre o tema, uso das ferramentas da qualidade para 

identificação dos problemas existentes no processo de setup, definição e implementação das ações para 

resolução dos problemas encontrados e posteriormente à implementação, monitoramento dos resultados 

visando a comparação dos antes e depois das ações implementadas. 

Resultado: 

Conforme eficácia dos trabalhos implementados, conforme os gráficos com o status de 2016 e 2017 em 

andamento com redução entre 10% a 15% do tempo no setup da máquina de moldagem, com essa redução 

podemos produzir lotes menores e atender o cliente com mais segurança e qualidade. 

Conclusão: 

Conforme as análise realizadas referente ao tempo e movimentações durante o processo de setup por meio 

de dados coletados e apresentados , é notório a redução no tempo de setup com menos movimentações dos 

operadores, através da padronização das atividades avaliadas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS FRENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA 

NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

ENIC201788941 

 

BIANCA RODRIGUES SILVA, DEBORAH EVELIN DE MORAES GODOY, STEFANE NAYARA SILVA DA CRUZ, 

JAQUELINE TEIXEIRA FRANCO 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

O exame citopatológico, ou preventivo, é um método utilizado por enfermeiros e médicos, e tem como 

objetivo identificar possíveis problemas ginecológicos que podem ocorrer com as mulheres, principalmente 

o câncer do colo do útero. Cada mulher possui sua compreensão sobre o exame citopatológico. Para muitas 

mulheres, esse exame é visto como uma agressão, invasão e exposição, o que pode ser minimizado pelos 

profissionais de enfermagem durante a consulta ginecológica. Saber realizar um bom acolhimento na 

consulta ginecológica deve ser o diferencial do Enfermeiro da Unidade Básica de Saúde (UBS), pois 

permite que a mulher sinta-se menos receosa com esse método e leva a promoção, prevenção e recuperação 

da saúde das mulheres. 

Metodologia: 

O trabalho é um estudo descritivo, do tipo relato de experiência que conta a vivência de acadêmicas de 

Enfermagem que aconteceu durante 1° semestre de 2017, em uma UBS, por acadêmicas do 7° período, de 

uma Universidade do Vale do Paraíba paulista. As consultas ginecológicas aconteceram nos meses de abril e 

maio, foram realizados 8 atendimentos de consultas pré agendadas. As mulheres eram esclarecidas sobre o 

processo da coleta do Papanicolau, além de serem informadas sobre a importância da ida as consultas e do 

retorno para buscar o resultado do exame, foram salientadas também acerca do auto-exame das mamas e da 

importância de realizá-lo. 

Resultado: 

O acolhimento às mulheres foi realizado pelas acadêmicas, acompanhadas da Enfermeira da unidade. As 

discentes recebiam a mulher, davam a ela as primeiras instruções e à acomodavam na maca ginecológica. 

Em seguida, executavam o exame das mamas e a coleta do Papanicolau para a colpocitologia oncótica. 

Após a coleta ser realizada acontecia um diálogo entre profissional e cliente para orientações e 

esclarecimento de dúvidas. É importante destacar que o bom acolhimento permitiu as mulheres quebrar 

paradigmas relacionados ao exame do preventivo, pois isso permitiu que a Enfermeira e as acadêmicas 

ganhassem confiança das mulheres, e fez com que elas se sentissem a vontade para que a consulta fosse 

realizada de forma eficiente. 

Conclusão: 

Sabe-se que orientar mulheres quanto à importância em realizar o exame do Papanicolau é fundamental, 

porém, saber acolhe-las diante dessa situação é mais importante ainda, pois isso permite ao Enfermeiro 

realizar uma consulta ginecológica de qualidade, fazer uma boa coleta do material, receber todas as 

informações necessárias sobre a mulher, e sanar qualquer dúvida que ela venha a ter. Realizar um bom 

acolhimento durante a consulta na UBS nos permitiu enxergar a eficiência desse ato, pois houve relação 

inter-pessoal entre acadêmicas e mulheres, e assim, vivenciamos a relação entre a teoria e a prática, 

agregando conhecimento e experiência. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA : AULA PRÁTRICA DE SONDA NASOENTERAL 

ENIC201788978 

 

ANA JULIA CAMILO FERNANDES, FLAVIA MARINI PERES DE SOUZA, DANIELA RODRIGUES DUARTE 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA PERERIA NAKAMITI 

 

Introdução: 

A disciplina optativa de Enfermagem do curso de medicina, de uma Universidade do interior paulista, 

aproxima os alunos-médicos da área de enfermagem através de experiências práticas durante a graduação, 

permitindo uma percepção da importância da atuação conjunta desses profissionais no atendimento de 

saúde. 

A sonda nasoenteral foi aprimorada na década de setenta, quando foram implantadas sondas de fino calibre, 

com uma ogiva distal de 3 gramas que possibilitava o posicionamento delas no duodeno, permitindo a 

administração de dietas de maneira mais confortável e segura. Esse tipo de sonda é utilizada com o objetivo 

de nutrir e medicar pacientes que, apesar de estarem com o reflexo da deglutição e a capacidade de 

peristaltismo comprometidos, mantém a função absortiva do duodeno preservada. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência obtida na aula prática de sondagem nasoenteral, visando 

explicitar conceitos e métodos sobre essa ação amplamente realizada no cotidiano da prática em saúde. 

Metodologia: 

A aula de necessidade de nutrição, que engloba o assunto de sonda nasoenteral, foi ministrada por uma 

professora enfermeira, responsável pela disciplina, no laboratório de simulação de uma Universidade do 

interior paulista. Inicialmente foi apresentado um conteúdo teórico para os alunos após o qual iniciou-se a 

prática de introdução de sondas em bonecos, auxiliados por estagiárias do curso de Enfermagem. Os 

materiais utilizados foram uma sonda nasoenteral, gaze, luvas de procedimento, xilocaína, micropore, 

solução fisiológico 0,9%, seringa de 20 mL e estetoscópio. 

As etapas do procedimento foram: explicar e orientar o paciente sobre o procedimento que será realizado e 

sobre sua importância, colocar o paciente em posição de Fowler, fazer a higienização das narinas, medir e 

marcar a sonda para determinar a porção que será introduzida juntamente ao fio guia no paciente, umedece-

la com xilocaína, introduzi-la delicadamente na narina acompanhando o septo nasal e superfície superior do 

palato duro, abaixar a língua do paciente e observar se a sonda está posicionada na faringe e orienta-lo a 

deglutir, nos pacientes com reflexos diminuídos, fletir a cabeça para que a glote se feche e proteja as vias 

aéreas, introduzir a sonda até a marcação feita observando sua reação ao procedimento, caso haja resistência 

para o procedimento retirá-la e colocá-la na outra narina. Por fim, deve-se verificar o posicionamento da 

sonda no estômago por meio da aplicação de 20 mL de ar com uma seringa e auscultar o sopro produzido no 

estômago com um estetoscópio, retirar o fio guia e manter 15 a 20 cm livres para que a ogiva possa se 

deslocar e se posicionar no duodeno de acordo com o peristaltismo, realizar a fixação dessa com o auxílio 

de um micropore e de 3 a 6 horas depois fazer uma radiografia de controle para verificar a posição da sonda. 

Resultado: 

O uso de sondas nasoenterais deve ocorrer sempre que houver contra-indicação ou impossibilidade de se 

utilizar a via oral fisiológica do paciente devido a condições como pós-cirúrgico, pós-trauma e na presença 

de fístulas e úlceras gastrointestinais. Contudo o tubo digestivo deve estar presente, com capacidade de 

absorção, total ou parcial, conservada. É importante também a diferenciação das sondas, pois a sonda 

nasoenteral é mais fina e maleável e possui uma ogiva com peso na sua extremidade que será direcionada ao 

duodeno conforme a motilidade do trato grastrointestinal e manterá a sonda no lugar, prevenindo sua 

extubação. 

Ao realizar o procedimento com bonecos, não foram encontradas dificuldades de execução pelos alunos, 

além da resistência oferecida pelo material constituinte dos bonecos e pelo posicionamento desses, não 

sendo necessário trocar de narina para que a sondagem fosse realizada. Portanto, a experiência foi bem 

sucedida e proveitosa para todos os presentes. 
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Conclusão: 

As aulas de enfermagem ensinam conteúdos complementares, permitindo que os alunos de medicina 

apreendam efetivamente os saberes transmitidos pela professora. Assim, a disciplina confere a oportunidade 

relacionamento e valorização de alunos e profissionais da área de enfermagem. 

A aula de sonda nasoenteral explicitou este fato visto que o médico avalia a necessidade da introdução e 

manutenção da sonda, a enfermagem realiza o procedimento e o paciente contribui para a consolidação e 

sucesso desse. Ocorreu a experiência de colocação da sonda, com o aprendizado efetivo dessa técnica, 

aprimoramento do conhecimento sobre sondas e aproveitamento das aulas teórica e pratica. 
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BISMALEIMIDAS E SUAS APLICAÇÕES NA AERONÁUTICA 

ENIC201789005 

 

GABRIEL NALDI DE CASTRO, EDSON VANDER PIMENTEL 

Orientador(a): KÁTIA CELINA DA SILVA  RICHETTO 

 

Introdução: 

O pico da corrida tecnológica surgiu em meados da Guerra Fria, ondes duas superpotências disputavam o poder. 

Para isto, novos materiais cujos focos eram tornar mais eficientes uma determinada função, foram engendrados. 

A partir deste conceito, a indústria aeronáutica sempre buscou e buscará atingir amplitudes nunca antes 

alcançadas. No entanto, nem sempre, tais materiais encontrar-se-ão prontos na natureza. 

Assim, a solução encontrada para tal problema foi a criação dos materiais compósitos. Estes são associações de 

dois ou mais elementos, que juntos engendram novas propriedades, podendo somar suas antigas. Deste modo, 

um material muito utilizado na aviação é a matriz de epóxi que oferece bom desempenho a uma aeronave. No 

entanto, a fim de se otimizar as estruturas dependentes do epóxi, um novo compósito apresentou vantagens, 

sendo ele a Bismaleimida. 

Metodologia: 

A pequisa contempla caráter básico e qualitativo. Deste modo, busca fornecer conhecimentos úteis ao avanço 

científico com base na compreensão e descrição do funcionamento das Bismaleimidas. Outrossim, o estudo é 

pormenorizado como descritivo, analisando o objeto de estudo sem a interferência do pesquisador. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa restringiu-se ao campo bibliográfico, isto é com análise de 

material já elaborado. Artigos e sites que são familiarizados com o material foram estudados. Além disso, a área 

escolhida para contemplar o material foi a da indústria aeronáutica. 

O material selecionado para o estudo foram as Bismaleimidas, um novo tipo de resina que se adequa as situações 

constantes na aeronáutica, no caso as de atrito, causadas pela fricção do vento com a fuselagem da aeronave. 

O instrumento utilizado para engendrar os dados utilizados no trabalho foi a internet, mais precisamente com o 

acesso aos sites das empresas que já vêm utilizando o material em alguma região da aeronave, como alguns 

militares que utilizaram num F-22 ou em carros de fórmula 1. Além desses, sites que contemplam as informações 

do compósito foram acessados e seus dados registrados. 

As etapas do procedimento são assim representadas: localização da área destinada a receber a pesquisa, no caso, 

aeronáutica; localização de um problema comum dessa indústria, fricção entre vento e fuselagem; busca por um 

material inovador e o que substituirá, Bismaleimidas substituindo as resinas de epóxi; registro do maior número 

de informações a respeito do material escolhido; busca por empresas que o utilizaram em alguma região da 

aeronave, ou algum cientista que estudou ambos os materiais, e mostrá-los; comparação dos registros; e as 

conclusões a respeito da utilização do material e sua viabilidade. 

Resultado: 

A partir das propriedades moleculares das Bismaleimidas, isto é, levando-se em consideração o baixo peso 

molecular de sua estrutura, tem-se uma redução no peso dos materiais, tangenciando a casa dos 30%. Por 

consequinte, refletir-se-á diretamente nos custos de combustíveis, uma vez que quanto menor a carga da 

estrutura, menos combustível será exaurido nesta função. 

Outrossim, devido as propriedade que as BMIs possuem de suportar maiores temperaturas, sistemas em 

constante estado de fricção, no caso, as asas, desgastar-se-ão num tempo maior quando comparados com as de 

epóxi, prolongando sua vida útil. Ademais, é valido ressaltar que os custos que envolvam a manutenção desses 

sistemas que utilizam o novo material podem ser diminuidos em até 25%. 

Conclusão: 

Os polímeros possuem índices de utilização cada vez maiores. Dentre eles, um se destaca na aeronáutica: as 

Bismaleimidas. Estas mostram-se possíveis substitutas para as epóxis. Quando comparadas, nota-se que as 

temperaturas suportadas pelo compósito são notavelmente maiores. Outrossim, a resistência mecânica das BMIs 

é superior, diminuindo custos de manutenção de determinadas peças. 

Além disso, vale-se ressaltar que os custos com combustíveis são reduzidos em até 25% e o peso da aeronave em 

até 30%. Tal realidade não se localiza tão longe, uma vez que o novo material já é utilizado em aeronaves 

militares (F-22) e carros de fórmula 1. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES DO 

COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO. 

ENIC201789032 

 

RENNAN DE MORAES BRANDI, FABIANO MACEDO MOURA MEDEIROS 

Orientador(a): RAQUEL PIRES 

 

Introdução: 

A intenção deste trabalho é apresentar ao leitor a figura da Administração Pública voltada para o processo de 

aquisição, regulamentado pela Lei N°8.666, de 21 de junho de 1993, dentro de um ambiente militar, neste 

caso, na Companhia de Comunicações do Comando de Aviação do Exército (Cia Com CAvEx). Buscou-se 

apresentar oportunidades de melhorias dentro dos processos de aquisição que, influenciam no cotidiano da 

instituição. 

Metodologia: 

Com a realização de uma efetiva pesquisa de campo, embasada na Lei n°8.666 e na pesquisa bibliográfica 

através do Regulamento de Administração do Exército (R.A.E), este estudo adotou procedimentos visando à 

melhora efetiva do setor de aquisição de bens e serviço, com o objetivo de solucionar possíveis problemas 

presentes e futuro. 

Resultado: 

Este estudo constatou que o processo de aquisição de bens e serviços da Cia Com CAvEx é lento e isso 

causa consequências em todas as outras atividades da instituição. Com a aplicação de ferramentas 

administrativas, que buscam aperfeiçoar o trabalho, Diagramas de Causa e Efeito e de Pareto, verificou-se 

que o processo pode ser melhorado nos seguintes aspectos: padronização e acompanhamento da aquisição 

do inicio ao fim, até a etapa de liquidação da Nota Fiscal, com ênfase no período posterior ao empenho,  

haja vista que a fase mais lenta dessa operação é a entrega do produto após o seu empenho, pois muitas as 

vezes as empresas não respeitam o prazo de 30 dias, estipulado pela Lei 8.666. 

Conclusão: 

Conclui-se que o processo de aquisição é uma questão que pode ser melhorada dentro da Companhia de 

Comunicações do Comando de Aviação do Exército, entretanto a melhoria do setor é um processo 

extremamente delicado, pois além de ser uma Instituição Pública é também uma Organização Militar regida 

pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Contudo, com a aplicação das ferramentas: Diagrama de Causa e 

Efeito e Diagrama de Pareto, a melhora no setor de aquisição é nítida e, como consequência, torna a 

Companhia mais preparada para suas missões.  
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SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À ACIDENTE AUTOMOTIVO COM MÓDULO GSM E GPS INTEGRADO 

ENIC201789400 

 

LUIZ PAULO SILVA MOURA, ARIADNE ALVARENGA DE PAULA 

Orientador(a): CLAYTON KOBA 

 

Introdução: 

No Brasil, de acordo com dados do Departamento de Informática do SUS (DataSus), 130 mil pessoas 

morrem em decorrência de trauma grave, sendo os acidentes de trânsito e a violência urbana as principais 

causas. Um aspecto fundamental em casos de acidentes é o tempo de resgate das vítimas, pois quanto mais 

rápido for realizado o atendimento de resgate, maiores são as chances de sobrevivência em casos mais 

graves. O sistema desenvolvido encaminha uma mensagem para um número pré-cadastrado, através da 

tecnologia GPRS, indicando a localização do veículo (latitude e longitude) a partir dos dados fornecidos 

pelo GPS integrado ao sistema, isso ocorre, quando o sistema identifica que houve uma colisão através da 

variação brusca de velocidade, onde é monitorada por um acelerômetro. 

Metodologia: 

O trabalho foi desenvolvido por meio das pesquisas bibliográficas, no que remete a base teórica e de campo 

para a parte prática, a qual fez o uso de um carro de brinquedo para realizar os devidos testes, temos por 

base apenas uma colisão frontal, onde a força superior pode variar de 1G até 8G, sabendo que esses dados 

são apenas para testes acadêmicos, e que a força real em uma colisão a um objeto fixo a uma velocidade 

média de 75 km/h, é de aproximadamente 20G. Foi colocado um módulo genérico no objeto de teste, este 

apresenta  uma placa central que interligou o sensor de nível (acelerômetro), o módulo GPRS e o GPS o 

qual coletou dados através do protocolo NMEA. A partir do reconhecimento de uma colisão, o módulo  

encaminha uma mensagem para um dispositivo celular pré-cadastrado, que recebe a localização do veículo 

(latitude e longitude). 

Resultado: 

Os testes foram realizados utilizando por base um carro de brinquedo, onde podemos variar a força de 1G 

até 8G referente ao impacto, sabendo que esses dados são apenas para testes acadêmicos, o protótipo foi 

projetado a uma parede para que a colisão fornecesse a força G necessária para encaminhar a mensagem. Os 

dados captados do GPS são encaminhados por meio de mensagem SMS a um número de celular pré-

cadastrado, fornecendo a Latitude e Longitude do veículo, seguidas dos pontos cardeais que deram a 

localização exata no Google Maps. 

Conclusão: 

Conclui-se que através dos testes realizados, as funcionalidades dos módulos e da placa principal do 

protótipo atenderam de forma satisfatória a proposta do projeto. 
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IMPOSIÇÕES SOCIAIS: EXPERIÊNCIAS NÃO SIMBOLIZADAS QUE EVIDENCIAM O DESAJUSTE 

PSICOLÓGICO 

ENIC201789608 

 

THAIS PIRES QUINTANILHA LARA 

Orientador(a): ROSA MARIA FRUGOLI DA SILVA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem como objetivo analisar prática interventiva realizada na área de Psicologia, Saúde e 

Processos Clínicos I, na modalidade de psicodiagnóstico, com abordagem Humanista Existencial, no Centro 

de Psicologia Aplicada da Universidade de Taubaté (CEPA). A questão colocada é se o psicodiagnóstico 

realizado na abordagem considera que os fenômenos psicológicos (BOCK, 2001) revelados pela 

subjetividade do cliente são produzidos na condição humana do contexto da vida cotidiana. 

Metodologia: 

Os dados obtidos são decorrentes de documento, relatório psicológico, a partir de estágio clínico. Foram 

levantados os referenciais teóricos, instrumentos e procedimentos utilizados no atendimento do caso clínico 

que sustentaram a identificação dos fenômenos psicológicos encontrados, posteriormente, houve análise 

comparativa se as produções de subjetividade presentes nestes fenômenos se vinculavam ao contexto 

coletivo. 

Resultado: 

Diante resultados, identificou-se que os procedimentos utilizados na intervenção do caso clínico foram 

autenticidade, empatia, escuta ativa e aceitação positiva incondicional do estagiário/terapeuta (ROGERS, 

1992) e as atividades para evidenciar a subjetividade do cliente foram entrevistas, relato da história de vida, 

teste da Técnica Projetiva House-Tree-Person, HTP e devolutiva. A partir dos registros indicados em 

relatório sobre as experiências apresentadas pelo cliente, conflitos familiares, valores morais se mostraram 

determinantes nas atitudes e deveres que impediam ações emancipadas do atendido. No relatório foi 

concluído que havia necessidade de reorganização de conteúdos não simbolizados da trajetória de vida, para 

que o cliente venha ter um posicionamento mais próximo ao real de si mesmo e de sua família, e não, 

exclusivamente, a partir de valores sociais idealizados de pessoas. Esta perspectiva se fundamentou na 

negação à consciência das experiências distorcidas e não simbolizadas na estrutura de personalidade da 

pessoa atendida (ROGERS, 1992). 

Conclusão: 

Portanto, os fenômenos psicológicos dos registros revelaram que, embora a subjetividade do cliente tenha 

sido explicitada por meio individual e singular, revelaram conteúdos próprios do contexto histórico da 

sociedade em que o mesmo pertence, a desconsideração e reconhecimento de que outras pessoas possam 

demonstrar diferenças pessoais. 
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Introdução: 

O presente artigo busca apresentar a relação das obras "As crônicas de nàrnia: A viagem do peregrino da 

alvorada" de C. S. Lewis com os aspectos presentes nas novelas de cavalaria, comparando a com "a 

demanda do santo graal". 

Metodologia: 

Como métodos utilizaremos a pesquisa e análise bibliográfica para relacionar e comparar as obras, assim 

como também será utilizado teóricos, como MOISÉS (1998), com a análise das novelas de cavalaria e 

SPINA(1997), que traz a cultura e a literatura medieval, em que analisam as novelas de cavalaria e os 

aspectos principais.Tanto as características das obras, como o enredo, lugares, descriçoes e a referência a 

religião, serão importantes na análise e na comparação.   

Resultado: 

Tendo com resultados esperados, a partir da análise e comparação,  uma intertextualidade da obra com a 

época devido suas características enredo e personagens. 

Conclusão: 

Concluindo, o artigo traz a intertextualidade presente nas obras nos diversos aspectos, tanto característico 

das novelas de cavalaria, a jornada e a religião, como elementos de enredo. 

 


