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APRESENTAÇÃO 
 

 

O CIC - Congresso de Iniciação Científica da Unifio – Centro Universitário 

das Faculdades Integradas de Ourinhos, identifica-se como um evento anual 

previsto no catálogo institucional, que no ano de 2019 encontra-se em sua 18a 

edição. O evento permite introduzir os estudantes na pesquisa científica e neste 

sentido, a Unifio emprega esforços na certeza de que tal instrumento contribui 

enormemente para a etapa fundamental voltada à formação de novos 

pesquisadores, visto que essa formação constitui-se como objeto de desejo de 

todo e qualquer estudante em nível de graduação. Assim, na prática, o evento 

proporciona o primeiro momento da carreira acadêmica em que o aluno entra 

em contato direto com aplicação dos conceitos e aprendizagens discutidos 

durante o curso, finalizando um ciclo de aprendizagem voltada à aplicação de 

métodos e técnicas científicas. 
 

Além disso, o evento anual direciona para a possibilidade de sociabilizar o 

convívio e um maior contato entre professores e alunos, proporcionando desde 

cedo uma maior interação do discente junto à atividade científica e desta forma, 

contribui para engajá-lo em uma linha de pesquisa. 
 

Desta forma, o Centro Universitário das Faculdades Integradas de 

Ourinhos, motivadas pela grande adesão aos eventos anteriores do gênero e, 

também pelo crescente interesse de alunos e professores para a prática da 

pesquisa, realizará o XVIII Congresso de Iniciação Científica, nos dias 06, 07 

e 08 de Novembro de 2019. Na oportunidade serão apresentados os trabalhos 

desenvolvidos por alunos de graduação, pós-graduação e professores da Unifio 

e de outras Instituições de ensino Superior ou Médio participantes. 

O evento, cujo objetivo maior é criar a cultura e a institucionalização da 

pesquisa, será apresentado em formato de comunicação oral e apresentação em 

forma de painel com dimensões de 120 cm de altura por 90 cm de largura.  
O XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica da Unifio apresenta os 

seguintes objetivos específicos: 
 

• Estimular o aumento da produção científica; 
 

• Despertar no aluno o interesse pela pesquisa científica; 
 

• Estimular o envolvimento de possíveis novos pesquisadores na 

atividade de formação; 
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• Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes, mediante sua participação em projetos de pesquisa, 

introduzindo o jovem no domínio do método científico; 

• Estimular professores e pesquisadores a engajarem estudantes de 

graduação e de pós-graduação no processo acadêmico, otimizando a 

capacidade de orientação e produção de pesquisa na instituição;  
• Contribuir para a integração da equipe docente/discente e 

 
• Auxiliar no processo de avaliação de trabalhos de conclusão de curso 

(TCCs) da Unifio. 
 

O XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica da Unifio está aberto à 

participação de estudantes de graduação, pós-graduação e professores de 

quaisquer Instituições de Ensino Superior ou Médio, promovendo a integração, 

assim como o intercâmbio cultural e científico da região do sudoeste do estado 

de São Paulo e norte pioneiro do estado do Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FEMM -FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL MOFARREJ”  

Unifio – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos 
Rodovia 153, km 339 + 420 m – Água do Cateto – Fone: (0XX14) 33026400 / 0800 7708788 

CEP 19909-100 – Ourinhos/SP – E-mail: secretaria@unifio.edu.br 

mailto:secretaria@unifio.edu.br
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE FEIJÃO 
 (PHASEOLUS VULGARIS) TRATADAS COM INSETICIDAS 

PHYSIOLOGICAL QUALITY OF BEAN (PHASEOLUS VULGARIS)  
SEEDS TREATED WITH INSECTICIDES 

 

OLIVEIRA, L.R. DE; PERINO, M.A.; JÚNIOR, A.P. 
 

O tratamento de sementes com inseticidas se tornou manejo rotineiro, pois contribui  no 

controle de pragas iniciais no campo. Porém, são escassas as informações  sobre os efeitos  

dos inseticidas sobre qualidade fisiológica de sementes. Contudo, o objetivo do trabalho foi 

avaliar o efeito fisiológico de sementes de feijão com diferentes inseticidas. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos (sem tratamento, fipronil, 

imidacloprid e imidacloprid + thiodicarb) com 4 repetições cada. Avaliou-se os parâmetros 

germinativos através da porcentagem e do índice de velocidade de germinação, e o 

comprimento radicular e aéreo e para  os atributos de emergência foi avaliado a porcentagem 

e o índice de velocidade de emergência, o comprimento aéreo e radicular, diâmetro do 

hipocótilo e massa seca aérea e radicular. As sementes que não passaram por recobrimento 

apresentaram melhores características de germinação, no entanto, caso haja necessidade de 

tratamento das sementes, recomenda-se o inseticida imidacloprid+thiodicarb. Analisando a 

emergência, o inseticida fipronil apresentou melhores índices em c ampo, sendo também 

recomendado para o tratamento das sementes e logo após a semeadura. 

 
Palavras chave: Phaseolus vulgaris. Tratamento de Sementes. Fisiologia. Vigor. 

 

 

ASPECTOS DE PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE DA CULTURA DA CANA-DE-
AÇÚCAR TRATADAS COM BIOESTIMULANTES  

PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY ASPECTS OF SUGARCANE  
CROP TREATED WITH BIOESTIMULANTS 

 
CLAUDINO, T.M.; CONTIN, R.F.; ENGLERTH, P.H.; FIGUEIRA, M.D.; 

PIZANI, G.A. 
 
A cana de açúcar tem grande relevância no cenário agrícola brasileiro, por sua utilização na 
produção de biocombustíveis, como o etanol e açúcar. Com a demanda de biocombustíveis 

aumentando, há a necessidade de maiores produtividades para suprir a demanda nacional. No 
presente experimento, foi realizada a aplicação do bioestimulante DNA Cana 6, via foliar 140 
dias antes da colheita área experimental utilizada se localizava na cidade de Santo Antônio – SP. 
Os tratamentos foram DNA Cana 6 e padrão fazenda. Analisou-se as variáveis peso médio de 
colmos, toneladas de cana por hectare, Açúcar total recuperável (ATR), Pol Caldo, AR e pureza 
do caldo. Conclui-se que o DNA Cana 6 contribuiu para o aumento de produtividade de cana-
de-açúcar além da melhoria de seus atributos de qualidade tecnológica, resultando em maior 
produtividade de açúcar, etanol ou derivados por hectare. 

  
Palavras-chave: Saccharum spp. Reguladores. Aplicação Foliar. Energia Renovável. 
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INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE ÁCIDO HÚMICO NAS 

CARACTERISTICAS QUÍMICAS DO SOLO  
CULTIVADO COM PASTAGEM 

INFLUENCE OF HUMIC ACID APPLICATION ON CHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF PASTING CULTIVATED SOIL 

 

SANTOS, M. G. P.; CLAUDINO, T. M.; PIZANI, G. A.; FIGUEIRA, M. D.; 

CONTIN, R. F. 

 
No Brasil, a maioria das pastagens do sistema pecuário se encontram de forma degradada 
resultando em uma baixa produtividade por área, no que resulta as grandes quantidades de 
hectares de pastagem para criação animal. Para modificar este cenário, o manejo do solo 
utilizando substâncias húmicas tem grande importância por resultados na física, química e 
biologia destes ambientes. Neste estudo de caso, foram realizadas aplicações de ácido húmico + 
fúlvico em pastagens de criação de bovinos de corte, localizada em Jundiaí do Sul – PR. O ensaio 
era composto de dois piquetes “gêmeos”, as aplicações ocorrem em um destes, enquanto o outro 
foi utilizado como padrão. A área tratada foi pulverizada nos anos de 2017 e 2018 com o 

composto de ácido húmico + fúlvico e se analisam as características químicas do solo e a 
composição mineral das folhas. Conclui-se que a utilização substâncias húmicas por dois anos 
consecutivos melhoraram as condições químicas de fertilidade do solo, aumentando a 
disponibilidade de nutrientes, elevação de CTC e V%, além de neutralizar o Al3+, resultando no 
maior crescimento de massa vegetal. 

 
Palavras-chave: Urochloa decumbens. Degradação. Fertilidade. Matéria Orgânica. Ácidos 
Orgânicos.  

 

 

LEVANTAMENTO DE PRODUTIVIDADES COM A UTILIZAÇÃO DO 
BIOESTIMULANTE DNA SOJA NOS ESTADOS DO PARANÁ, MATO 

GROSSO DO SUL E SÃO PAULO 

LIFTING OF PRODUCTIVITY WITH THE USE OF THE BIOESTIMULANT 
DNA SOJA IN THE STATES OF PARANÁ, MATO GROSSO DO SUL AND 

SÃO PAULO 
 

CONTIN, R. F.; CLAUDINO, T. M.; SANTOS, M. G. P.; FIGUEIRA, M. D.; 

PIZANI, G. A. 

 
A cultura da soja (Glycine max L.) é uma leguminosa muito cultivada no Brasil e representa 
grande parte do PIB brasileiro. A necessidade de produzir mais em menor unidade de área faz 
com que outras ferramentas sejam necessárias para o incremento das produções, como o uso 
bioestimulantes. No presente estudo de caso, foi realizado a coleta de dados de produtividade 
em lavouras onde se realizou a aplicação do bioestimulante DNA Soja em relação a áreas não 
aplicadas. Este estudo aconteceu nos estados de São Paulo, Paraná e Matogrosso do Sul. Pode-
se concluir que a utilização de DNA Soja incrementou em 4,96 sc ha-1 de soja, além de ter grande 

importância nas áreas que passaram por maiores estresses abióticos.  

 
Palavras-chave: Bioestimulação. Ácido Fúlvico. Produção. Aplicação Foliar. Estudo de Caso.  
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INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS, PRODUTIVIDADE E 
RENTABILIDADE BRUTA DA CULTURA DA SOJA TRATADA COM O 

BIOESTIMULANTE DNA SOJA 

INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL ASPECTS, PRODUCTIVITY AND 
GROSS PROFITABILITY OF SOYBEAN CULTURE TREATED WITH THE 

DNA SOJA BIOSTIMULATING 

 
SANTOS, M. G.; CLAUDINO, T.M.; CONTIN, R.F.; FIGUEIRA, M. D.; 

PIZANI, G. A. 
 
A cultura da soja (Glycine max L.) é uma das principais comodities de exportação brasileira, 
apresentando grande importância no cenário socioeconômico brasileiro. Cultivada em grande 
extensão territorial brasileira apresenta altas produtividades e investimento para elevar a 
produção. A utilização de bioestimulantes vem acarretar incremento de produtividade e 
rentabilidade para os sojicultores por ser uma ferramenta que aumenta sua atividade metabólica. 
O presente ensaio foi realizado em Naviraí -MS, em propriedade de cultivo comercial de soja, 
onde foram avaliados os componentes de produtividade: Altura de plantas (H), altura de inserção 
da primeira vagem (H1V), número de internódios por planta (NDI) número de vagens com três 
grãos (NV3), número de vagens com dois grãos (NV2), número de vagens com um grão (NVI) 

e número total de vagens (NTV) por metro linear e rentabilidade bruta. Quando realizou-se a 
aplicação de DNA Soja nos estágios V3/V4 e Vn/R1 em comparação com o padrão fazenda, 
observou-se que a utilização do produto DNA Soja incrementou significativamente a altura das 
plantas, número de internódios por planta, número total de vagens, produtividade e rentabilidade 
bruta, tornando assim recomendável a utilização deste produto para a elevação de produtividade 
e ganhos no cultivo de soja. 
 
Palavras-chave: Glycine max L. Biorregulador. Estimulação. Ganhos. Produção 

 

 
  



29 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARQUITETURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

  



30 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

ARQUITETURA COMO PROMOÇÃO DA CULTURA –  
CENTROS CULTURAIS  

ARCHITECTURE AS A PROMOTION OF CULTURE – 
CULTURAL CENTERS 

 

DIAS, A. R.; GIELFE, S. E. 
 

Observar a arquitetura, as edificações, a conexão urbana das ruas, praças e de seus espaços de 
convivência nos contam como são as relações culturais entre os habitantes locais. Com tudo que 
nos é mostrado podemos aprender uma série de respostas de uma sociedade só contemplando a 

sua arquitetura. Os Centros Culturais tem um papel fundamental na sociedade que é proporcionar 
inclusão social da população de uma determinada região da cidade, agregando um elenco de 
atividades não-comerciais de circulação de bens simbólicos, oferecendo condições igualitárias 
para todas as classes sociais. Portanto podemos compreender que nossa arquitetura também é 
uma forma de nos manifestarmos culturalmente, com o grande diferencial de ser também 
funcional. As formas adotadas por uma cidade seus habitantes nos explicam a forma como seus 
moradores pensam e preservam suas origens. 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Cultura. Centro Cultural. 

 
 
 

PROPOSTA DE UM CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO  
NO MUNICÍPIO DE PIRAJU - SP. 

PROPOSAL OF AN ONCOLOGICAL TREARMET CENTER  
IN PIRAJU – SP.  

 
MORENO, A.E.P.; ARAKAKI, E.M. 

 
A proposta deste projeto é a criação de um Centro de Tratamento Oncológico no Município de 
Piraju - SP, com caráter público e privado. Seu objetivo fundamental é atender as necessidades 
dos oncológicos. Foram estudados também os seguintes conceitos: de saúde, de oncologia e o 
surgimento dos hospitais. Também foram compreendidas algumas formas de tratamento que 
podem ser realizados no paciente para o tratamento dessa doença sendo elas: a quimioterapia, a 
radioterapia, a imunoterapia e a hormoniterapia. Foi aprofundado o estudo do que seria o câncer 

e seus tipos, como tumores malignos e benignos e como é o desenvolvimento da doença, além 
da diferença entre as duas espécies de tumores. Para o desenvolvimento do projeto também 
foram estudados projetos de outros arquitetos com o tema parecido como, por exemplo, o 
Hospital da Rede Sarah Kubitschek. E, por fim, foi realizada uma visita ao Hospital GRAACC 
para a compreensão melhor do assunto.  

 
Palavras–chave: Centro de Oncologia. Arquitetura Hospitalar. Qualidade de Vida.  
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LEVANTAMENTO TEÓRICO COM ESTUDO DE CASO PARA A 
PROPOSTA PROJETUAL DE UM INSTITUTO EDUCACIONAL DE ARTES 

E CIRCENSES PARA A CIDADE DE IBAITI-PR 

THEORETICAL SURVEY WITH CASE STUDY FOR THE PROJECT 
PROPOSAL OF AN EDUCATIONAL ARTS AND CIRCENSE INSTITUTE 

FOR IBAITI-PR CITY 
 

PEREIRA, A. M. F.; GUARNIERI, A. R. 
 
O estudo e a prática das aulas de artes e circenses mostram como principais subsídios para o 
aprimoramento da riqueza criativa e imaginária. Para uma melhor formação do ser humano, a 
Arte auxilia no autoconhecimento e superações. Para elaboração desse artigo, foi necessário uma 
série de buscas e pesquisas relacionadas a arte e ao circo, e assim obter um melhor resultado. O 
projeto é voltado ao público de todas as idades, para todos terem a oportunidade de ter contato 

com a arte e tudo o que ela pode oferecer. Assim, podemos frisar que a Arte é importante na vida 
do ser humano, e ela está presente em todo lugar, pois tudo o que existe é Arte.  

 
Palavras-chave: Arte. Circense. Projeto. 

 
 
 

ARQUITETURA MILITAR – ESTUDO A RESPEITO DAS 
CARACTERISTICAS E CONDICIONANTES DA EVOLUÇÃO DAS 

FORTIFICAÇÕES DEFENSIVAS  

MILITARY ARCHITETURE – STUDY ABOUT THE 
CHARACTERISTICS AND CONDITIONS OF THE DEVOLPMENT OF 

DEFENSIVE FORTIFICATIONS 

NAGAHARA, A. D.; GUARNIERI, A. R. 
 
O presente artigo aborda as características e as condicionantes que moldaram a evolução da 
arquitetura militar e das edificações defensiva. Conforme povos nômades começaram se 
estabelecer em assentamentos, começaram a surgir os conflitos territoriais, com isso surgiram os 
primeiros elementos da arquitetura militar e das edificações defensivas. Inicialmente esses 

sistemas defensivos eram mais simples e precários, como muros e paliçadas, servindo apenas 
para criar uma barreira entre o inimigo, contudo conforme as táticas de guerra e a engenharia 
balística evoluíram a arquitetura militar teve que se equiparar a ela, evoluindo e adotando novos 
elementos com o passar do tempo, surgindo assim os castelos medievais projetados para se 
proteger das catapultas e trabucos, depois as fortalezas renascentistas criadas para se defender 
das bocas de fogo e obuses, até  as fortificações modernas e a Linha Maginot construída durante 
a primeira metade do século XX para conter a mobilidade e o alcance da artilharia moderna, 
chegando as novas funções destinadas as fortificações militares nos dias de hoje. 

 
Palavras-chave: Arquitetura Militar. Arquitetura. Fortificação. Elementos Defensivos 
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A IMPORTANCIA DAS ADAPTAÇÕES  
NA MORADIA DO IDOSO 

THE IMPORTANCE OF ADAPTATIONS  
IN THE OLD HOUSE 

 

MARQUES, A.L.; GIELFE, S. 
 
Com o passar dos anos os cuidados e as necessidades dos seres humanos aumentam, em todos 
os aspectos desde a saúde até mesmo na locomoção, por este motivo, se faz necessário algumas 

adaptações para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E como a residência é o local onde a 
maioria das pessoas passam a maior parte do seu tempo, quando a velhice chega, devem ser 
feitas mudanças na estrutura e no funcionamento da mesma. Por esse motivo esse artigo tem 
como objetivo apresentar algumas adaptações que podem ajudar na qualidade de vida dos idosos 
e também evitar alguns acidentes domésticos. Essas adaptações se fazem necessárias pois 
quando a pessoa se torna idosa seus movimentos, sua visão, são prejudicados e com isso podem 
ocasionar vários acidentes.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Acidentes. Domiciliares. 

 
 
 

MODELOS DE INSTITUIÇÕES QUE DÃO SUPORTE AOS IDOSOS 

INSTIUTION MODELS THAT SUPPORT THE ELDERLY 

 
SANTOS,A.V. GIELFE, S.E. 

 
Este artigo pretende analisar as modelos de instituição que dão suporte aos idosos, começando 
pela analise do termo inclusão social, procurou, verificar se existe dignidade nas três opções de 
moradia para o idoso, tais como morar com a família e durante o dia ficar em um Centro Dia, 
num asilo ou numa república de idosos. Este artigo oferece algumas noções sobre o contexto 
social dessas alternativas de moradia, as peculiaridades que cada uma delas apresenta as suas 
vantagens e desvantagens para o idoso. Busca-se com isso também, identificar a participação 
da vida social e cultural aos idosos vulneráveis socialmente e que possam estar em risco na 
sociedade por fragilidade nos vínculos familiares, negligência, abandono ou violência física, 

psicológica e econômica, portadores de dependência leve ou moderada, evitando, enquanto 
possível, o confinamento ao lar ou às instituições de longa permanência. É muito importante 
proteger e cuidar da população da terceira idade, aquela que já fez tanto para nós, seja criando 
uma base concreta nos valores da sua família, quer nas conquistas feitas através do seu trabalho 
realizado durante todos os últimos anos, não deixar perder o elo com sua família. 

 
Palavras–chave: Centro Dia.Familia. Asilo.República de Idosos. Idosos. 
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PROPOSTA DE PROJETO DE MORADIA ESTUDANTIL  
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS, S.P. 

PROPOSAL FOR A STUDENT HOUSING PROJECT  
IN THE MUNICIPALITY OV OURINHOS, S.P., BRAZIL. 

 
NAVARRO HONÓRIO, A. A.; FILHO, M. Z. 

 
Este artigo tem por objetivo principal o desenvolvimento do projeto arquitetônico de uma 
moradia estudantil de interesse social em Ourinhos. O município não consta esse tipo de 
alojamento assim podendo suprir uma boa parte do déficit de estadia, atendendo não só os 

estudantes da cidade, mas sim podendo oferecer aos outros alunos da região onde se tem um 
grande número de universitários. Devido aos programas que facilitam a entrada dos 
estudantes nas instituições, fazem com que cresça a procura por abrigos estudantis, onde a 
maior falta de alojamento adequado vem sendo uma das principais problemáticas entre os 
alunos que se matriculam nas faculdades e universidades de ensino do município, fazendo 
com que os mesmos se abrigam  de forma desordenada em casas, repúblicas e quitinetes 
compartilhadas com outros estudantes de forma autônoma. Partindo deste ponto o projeto 
busca a melhoria das habitações favorecendo os estudantes e criando laços entre os moradores 

que compartilham esse mesmo espaço. 

 
Palavras-chave: Moradia Estudantil. Interesse Social. Universitários. 

 
 
 

CENTRO DE ARTETERAPIA PARA O MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP 

ARTERHERAPY CENTER FOR THE CITY OF OURINHOS-SP 
  

VICIOLI, A.B.; GOMES, G.M. 

 
A arteterapia é um método baseado no uso de várias formas de expressão artística com uma 
finalidade terapêutica promovendo qualidade de vida. Potencializa o desenvolvimento de 

recursos físicos, emocionais e cognitivos, levando à aprendizagem de habilidades, por meio de 
experiências terapêuticas com linguagem artísticas variadas. Este projeto foi criado para a cidade 
de Ourinhos, interior de São Paulo, em um vazio urbano dentro de uma área predominante 
residencial, próxima a estabelecimentos comerciais e institucionais. A realização se deu com 
base em estudos realizados em modelos de oficinas realizadas em diferentes lugares que se faz 
uso da arteterapia, assim como pesquisas realizadas sobre o assunto. Pode-se observar as 
vantagens de um espaço apropriado para o desenvolvimento das atividades e as melhorias 
ocorridas no modo de vida das pessoas. 

 
Palavras-chave: Arteterapia. Artística. Espaço. 
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RENZO PIANO, A GENIALIDADE EM FORMA DE ARQUITETURA 

RENZO PIANO, THE ARCHITECTURE GENIUS 

LOPES, B.O.; MIRA,M.A.A. 

Este Artigo analisa a vida e projetos do Arquiteto Renzo Piano, considerado um dos maiores 
arquitetos contemporâneo dos últimos tempos, sua forma detalhista e meticulosa de projetar 
faz com que cada projeto seja único independente de sua escala, sua busca por tecnologia e 

inovações o tornou um profissional high tech isso significa que ele faz uso de tecnologia em 
quase todos os seus projetos, Vamos notar isso em dois projetos que serão citados nesse artigo 
O Centro Cultural Jean-Marie Tjibau e Academia de Ciência da Califórnia. 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Contemporânea. Tecnologia. 
 
 

O ESPORTE COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO E CONVÍVIO SOCIAL  
COM PESSOAS DE MOBILIDADE REDUZIDA 

SPORT AS A MEANS OF INTEGRATION AND SOCIAL CONVIRONMENT 
 WITH REDUCED MOBILITY PEOPLE 

 
MARTINS, B.M.; GIELFE, S.E. 
 
O esporte adaptado vem se tornando cada vez mais um meio de inclusão social, sendo também 
usado como reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência.  Este trabalho tem como 
objetivo mostrar a importância do esporte para a integração e o convívio social com pessoas de 

mobilidade reduzida. O esporte adaptado consegue dar um sentido para a vida de vários atletas, 
além disso desempenha o papel de incluir a percepção de competência e identidade pessoal, 
identidade esta como atleta e não como deficiente físico. A metodologia aplicada baseia-se em 
pesquisas realizadas em bibliografias especializadas, e também em visitas técnicas feitas em 
ambientes adaptados e especializados neste tipo de assunto, que foca em usar o esporte para 
esses fins. Ao término destas três etapas de desenvolvimento, obtivemos o resultado que nos 
mostrou a importância do esporte adaptado como meio de inclusão. Vale ressaltar que este artigo 
procura apontar caminhos aos interessados em conhecer como o esporte adaptado funciona em 

relação a inclusão, reabilitação e desenvolvimento pessoal de uma pessoa com mobilidade 
reduzida.  
 
Palavras-chave: Esporte Adaptado. Inclusão Social. Pessoas com Deficiência  

 

 

PROPOSTA DE UM ESPAÇO DE LEITURA E CULTURA NO  
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR. 

PROPOSAL FOR A READING AND CULTURAL  
SPACE IN JACAREZINHO – PR.  

 

MADUREIRA, B. F.; GOMES, G. F. M. 
 

A proposta deste projeto é a criação de um Espaço de Leitura e Cultura no município de Jaracarezinho/PR, 

com a intenção de requalificar um prédio já existente no centro da cidade, onde hoje abriga a 12ª SDP. Sendo 

assim o presente projeto tem dois objetivos: o primeiro é promover a cultura, o lazer e a socialização para a 

população; e segundo é o resgate e a valorização do prédio e seu entorno.  Para isso o projeto traz soluções 

adequadas para a melhor funcionalidade, com iluminação e ventilação natural, assim como acessibilidade, 

proporcionando comodidade e conforto aos usuários. 

 

Palavras–chave: Leitura. Cultura. Reforma. Acessibilidade.  
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A IMPORTÂNCIA DO HOSPICE PARA PACIENTES TERMINAIS. 

AN IMPORTANCE OF HOSPICE FOR TERMINAL PATIENTS. 
 

MARTINS, B. M.; GIELFE, S. 
 

O aumento de pacientes que são diagnosticados em fase terminal vem crescendo cada dia mais 
e muita das vezes são pessoas próximas a nós, ou até mesmo de algum amigo, familiar, etc.. 
Eles não possuem muito tempo de vida, e esse pouco tempo que lhes restam são passados em 
hospitais, buscando tratamentos agressivos ou algumas alternativas que acabam prejudicando-
os ainda mais. O paciente que está em fase terminal, precisa de todo o cuidado necessário, 
conhecido como “cuidados paliativos”, que vêm com uma equipe totalmente especializada para 
este tipo de cuidados. Portanto, o ideal seria que os pacientes que necessitam deste cuidado se 
hospedassem num lugar em que seja totalmente especializado para lidar com o caso, lugar 

conhecido como Hospice.  O objetivo deste artigo é mostrar como uma arquitetura bem 
elaborada nos Hospices pode fazer com que os pacientes que se encontram em fase terminal, 
ainda tenham, mesmo que em seus últimos dias de vida, os melhores. Afinal, sua vida deverá 
ser tratada com dignidade até o fim natural e nada mais justo ficarem hospedados em um lugar 
que tenha toda a estrutura necessária para isso acontecer. 
 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Hospice. Fase Terminal. Paciente. Vida. 
 

 

PROPOSTA DE UM CENTRO DE CONTRATURNO DE SOCIALIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL – 

PR. 

PROPOSAL FOR A SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT 
CONTRACTURE CENTER FOR THE CITY OF RIBEIRÃO DO PINHAL - 

PR. 
 

RODRIGUES, B.W.F. S. M.; GOMES, G.F.M. 
 
O presente trabalho tem como objetivo projetar um espaço destinado a atividades 

extracurriculares sendo tão necessárias para o desenvolvimento das crianças, visando ser um 
espaço de socialização e realização de contraturno, uma vez que, assim sendo, além de retirar as 
crianças das ruas, essas atividades ajudarão em seu desenvolvimento. O projeto será implantado 
no município de Ribeirão do Pinhal, no estado do Paraná, próximo das escolas a serem atendidas. 
O objetivo é criar um espaço apropriado para a necessidade dos discentes de se ter um local de 
permanência que atenda crianças de seis a quatorze anos quando elas não estão na escola, visto 
que, crianças menores de seis anos não têm essa necessidade, pois ficam na creche municipal. 
Partindo desses princípios, houve a preocupação em se projetar um edifício acessível, de 

localização fácil a toda a população. 

 
Palavras-chave: Arquitetura Institucional. Contraturno. Educação. Lazer. 
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ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA PROJETUAL DE UM CONJUNTO 
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM CONTAINER NO 

MUNICÍPIO DE OURINHOS – S.P. 
CASE STUDY FOR PROJECT PROPOSAL FOR A HABITATIONAL SET 

OF SOCIAL INTEREST IN CONTAINER IN THE CITY OF OURINHOS - S.P. 
 

DIAS, B. Y.; MURILHA, D. 

 

Considerando os problemas em relação a moradias para pessoas de baixa renda, esse 
trabalho aborda o container como um conceito construtivo de baixo custo e sustentável, 

considerando as reais vantagens e desvantagens nesse ramo que está se inserindo. 

Como base projetual, foram relacionados dois arquitetos, dois estudos de caso e 

pesquisas em livros e artigos, que contribuíram como referência em diversos aspectos, 

tanto como projeto habitacional de interesse social, como na transformação de um 

container para o uso na arquitetura. Estudos de conforto ambiental foram necessários, 

devido as características do container, além de ser um material sustentável por diversos 

aspectos apresentados nesse trabalho.  

 

Palavras-chave: Conjunto habitacional. Interesse social. Container. 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO  

NA COMPREENSÃO DO CINEMA. 

THE IMPORTANCE OF ARCHITECTURE AND URBANISM  
ON THE UNDERSTANDING OF CINEMA. 

 
DA CRUZ, C. M.; MIRA, M. A. A. 
 
Grande parte das obras do cinema mundial utilizam a arquitetura como cenário em uma ou mais 
cenas. Seja no cinema hollywoodiano, brasileiro, francês ou indiano, as construções estão 

sempre presentes. O objetivo deste trabalho foi mostrar como a arquitetura é importante e 
como a mesma influencia o público na compreensão dos filmes. Foram realizadas pesquisas 
em artigos e sites, além da análise de determinadas cenas. Ao assisti-las, percebe-se que 
sempre que aparece, a arquitetura funciona como indicador, podendo mostrar diferentes 
aspectos como: tempo, espaço e situação. Assim, sua importância fica clara e nota-se que seria 
impossível apresentar certas histórias ao espectador sem dar a devida atenção à arquitetura. 

 
Palavras-chave: Arquitetura. Cinema. Cenário. 

 

 

 

A APLICAÇÃO DA ACESSIBILIDADE EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS. 

APPLICATION OF ACCESSIBILITY IN ROAD TERMINALS. 
 

SILVA, C. C.; PADOVAN, L. 
 
O transporte rodoviário é um dos meios que traz mais efetividade à mobilidade, seja ela urbana, 
intermunicipal e interestadual. Há uma necessidade de verificar se as exigências das normas 
vigentes estão sendo executadas nesta área, pelo cuidado aos serviços prestados e sua 
infraestrutura. Esta pesquisa foi realizada para dar suporte e embasamento a realização de projeto 
arquitetônico de um terminal rodoviário, com o objetivo de analisar a aplicação das regras e 
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conceitos de acessibilidade partindo de um estudo de caso de Terminais Rodoviários do interior 
Paulista e do Paraná. Para isso, a metodologia de pesquisa foi baseada em análises in loco. A 

pesquisa bibliográfica deste trabalho faz o uso de cartilha de acessibilidade da ANTT, constando 
também Normas voltadas à acessibilidade. O resultado aponta uma demanda séria de 
readequação a fim de promover a acessibilidade e conforto, resultando um acordo com as normas 
exigidas. 
 
Palavras-chave: Aplicação. Análise. Terminal Rodoviário. Acessibilidade. 

 
 

O ESPAÇO PÚBLICO PELO USO PÚBLICO 

PUBLIC SAPACE BY PUBLIC USE 

 
MORAES, C.A.G.; GOMES, G. F. M.  

 
O presente artigo concentra-se na discussão conceitual/teórica, sobre o espaço público, com o 
intuito de compreender como se estabelecem as relações entre o espaço e a sociabilidade urbana. 
Analisar o espaço público oferece complexas e múltiplas reflexões, pois esta premissa se altera 
a partir do contexto histórico e campo teórico que se observa. O espaço público brasileiro tem 
características peculiares, decorrentes do seu processo de construção, o qual o presente trabalho 
partirá, em sua análise, do período colonial, com referências literárias, abordando o 

desenvolvimento de movimentos e tendências arquitetônicas/urbanísticas até a  apresentação das 
principais características do espaço público nos bairros da zona leste, na cidade de Ourinhos, a 
partir dos resultados coletados em pesquisa de campo.   

 
Palavras-chave: Espaço Público. Uso Público. identidade histórica. Cultura 

 
 

A PERCEPÇÃO DE CONFORTO DOS CICLISTAS EM  
UMA ESTRUTURA CICLOVIÁRIA DE BAURU-SP 

THE PERCEPTION OF CYCLISTS OF COMFORT IN 
 A CYCLOVARY STRUCTURE OF BAURU-SP 

 
VIEIRA, D. K.; SOUZA, P. H. 
 
O uso de bicicletas seja por lazer ou meio de transporte no dia-a-dia tem crescido 
consideravelmente, esse hábito pode trazer inúmeros benefícios como: economia de combustível 
e estacionamento, melhoria na qualidade de vida e colaboração com o planeta por se tratar de 
um meio de transporte ecologicamente correto. Diante disso este trabalho busca avaliar sob a 
perspectiva da amostra como o sistema cicloviário, especificamente o trecho da ciclovia Dr. 
Marino Martins na Avenida Luís Edmundo Carrijo Coube, pode ser incorporado ao cotidiano 

para realizar deslocamentos em Bauru/SP. Além disso, identificar o nível de satisfação dos 
usuários, através de questionário abordando fatores os quais motivam e/ou impedem os ciclistas 
de utilizá-lo. Após a finalização dos questionários os dados levantados foram registrados em 
planilha eletrônica no software Excel e após análise foram gerados gráficos e “nuvens de 
palavras” para a conclusão da percepção de conforto dos usuários da Ciclovia Dr. Marino 
Martins. 

 
Palavras-chave: Ciclovia. Conforto. Bicicleta; Transporte Cicloviário. Bauru. 
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INSTITUTO DE ACOLHIMENTO PARA  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 HOST INSTITUTE FOR CHILDREN AND TEENAGERS  

ARAUJO, D. S.; OLIVEIRA, M. A.; GUARNIERI, A. R. 

 
O objetivo desse projeto é trazer um edifício para acolher crianças e adolescente em extrema 

vulnerabilidade, que precisam do apoio psicológico e social, para sua reintegração à sociedade. 
Através do Eca e vários órgãos que protegem essas crianças, buscamos desenvolver um projeto 
que acolhe essas crianças, com apoio na educação, moradia, saúde, alimentação. Através da 
Arquitetura é possível trazer todos esses benefícios de forma sustentável, compondo um edifício 
que respeite o meio ambiente com materiais e técnicas construtivas sustentáveis, referenciando 
se em arquitetos que não só defenderam essa ideia, mas que também aplicaram em suas obras e 
criaram edifícios que colaboram com o meio ambiente. Na cidade de Chavantes não temos uma 
instituição que possa acolher essas crianças, daí a necessidade da construção de um edifício que 

supra as necessidades da cidade.   
  
Palavras-chave: Crianças. Acolhimento. Instituição. Projeto,. Arquitetura.   
 

 

 
 

PROPOSTA DE PROJETO DE UMA NOVA SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL – P.R. 

PROPOSED PROJECT FOR A NEW HEADQUARTERS OF  
THE MUNICIPALITY  IN RIBEIRÃO DO PINHAL - P.R 

 
RIBEIRO, D. V.; MURILHA, D. 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de um projeto para uma nova 
Prefeitura do município de Ribeirão do Pinhal - PR, de modo a agrupar os órgãos 
administrativos do poder público com um fluxograma coerente e de boa desenvoltura, para 
melhor assistência da população Pinhalense. A Prefeitura Municipal localiza-se em uma 
edificação no centro da cidade, edifício este, delimitado apenas à área administrativa e 
algumas secretarias municipais. Devido a esta restrição de espaço, parte do departamento 
público encontra-se em casas alugadas, antigas, sem preocupação alguma com acessibilidade, 
além de originar um gasto dispensável ao município. A unificação de todos os setores da 

municipalidade em apenas uma sede, busca melhorar a comunicação e transição de 
documentos entre funcionários públicos, promover aos cidadãos um atendimento rápido e 
eficiente, sem contratempos desnecessários, poupando o transtorno de deslocamento 
demasiado, com total inclusão social e acessibilidade. 

 
Palavras-chave: Prefeitura. Projeto. Arquitetura. 
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A ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS TINTAS TÉRMICAS APLICADAS NA 
COBERTURA DA SALA DE AULA 305 DO BLOCO 03 DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS – 
S.P. (Unifio).  

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THERMAL PAINTS APPLIED IN THE 
COVERAGE OF CLASSROOM 305 OF BLOCK 03 OF THE UNIVERSITY 

CENTER OF INTEGRATED FACULTY OF OURINHOS – S.P. (Unifio). 
 

MURILHA, D.; TONIOLO, V. L. 
 
Este trabalho propõe a análise da eficiência das tintas térmicas a serem aplicadas na cobertura 
do bloco 03 de uma edificação institucional de ensino superior com o objetivo de reduzir a 
temperatura interna das salas deste bloco, para assim proporcionar conforto térmico e redução 
de energia ocasionada por parte dos ares-condicionados presentes nas mesmas. O estudo de caso 
será realizado no início do ano de 2019 mais especificamente na sala de aula de número 305 do 
bloco 03, localizado no Campus do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos 

– UniFIO. Tendo aproximadamente dezesseis anos de uso, atualmente, o prédio é composto por 
oito salas de aula, um escritório modelo, banheiros masculino e feminino, corredores, laboratório 
de imagens, biblioteca, museu de artes e um anfiteatro. A metodologia aplicada para a pesquisa 
será de Avaliação Pós-Ocupação (A.P.O.), sendo esta uma importante ferramenta de controle de 
qualidade de ambientes construídos que tem como principal característica avaliar os edifícios 
levando em conta a opinião dos usuários. A pesquisa constituirá apenas de uma parte, sendo esta 
a avaliação técnica após a aplicação da tinta térmica na cobertura da sala de aula 305. A avaliação 
técnica será baseada em vistorias do tipo walktrhough, ou seja, observações a olho nu feitas por 

uma aluna-estagiária do escritório modelo do curso de arquitetura e urbanismo com o auxílio do 
termo-higrômetro e com o preenchimento de tabela técnica com supervisão do arquiteto-
professor Douglas Murilha, onde serão realizadas uma série de medições da temperatura interna 
da sala de aula 305 que conterá a tinta térmica na cobertura e das demais salas de aula presentes 
no bloco 03 sem a tinta térmica na cobertura entre os meses de Fevereiro a Junho e de Agosto a 
Dezembro do ano de 2019. O diagnóstico será elaborado a partir do cruzamento dos dados 
levantados e obtidos pela aluna-estagiária e pelo arquiteto-professor referente à temperatura da 
sala de aula 305 e das demais salas de aula e do consumo de energia das mesmas, em especial, 

da sala contendo a tinta térmica na cobertura. Com base no diagnóstico a ser obtido após o 
levantamento in loco, serão propostas por parte da aluna-estagiária e do arquiteto-professor, uma 
série de sugestões de melhorias para o estudo de caso, bem como para futuros projetos similares. 
 
Palavras-chave: A.P.O.. Conforto Térmico. Consumo Energético. Tintas Térmicas. 

Desempenho Térmico no Ambiente Construído. 

 

 
 

PROPOSTA DE PROJETO DE UM NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO  
NO MUNICÍPIO DE ABATIÁ – P.R. 

PROPOSED PROJECT FOR A NEW ROAD TERMINAL 
IN THE COUNTY OF ABATIÁ - P.R. 

 
PEREIRA, E. J.; MURILHA, D. 
 
Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um novo projeto arquitetônico para o Terminal 
rodoviário de passageiros na cidade de Abatiá - PR, onde o mesmo encontra-se deteriorado, 
ficando em uma localização na saída de Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina, um local 
adequado, mas bastante movimentado. O atual terminal rodoviário de Abatiá não tem nenhum 
local agradável e confortável que os passageiros possam esperar para o embarque. Sendo assim, 
este projeto irá propor um novo terminal rodoviário, com a construção de uma praça que servirá 
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de área de lazer enquanto os passageiros esperam para serem embarcados, fornecendo um local 
agradável aos usuários. Foi utilizado como metodologia um estudo de caso, com apresentação 

de fotos e imagens dos terminais rodoviários. Com isso conclui-se que o novo terminal 
rodoviário, além de trazer novos empregos, trará um melhor atendimento para a população. 
 
Palavras-chave: Abatiá. Terminal Rodoviário. Projeto Arquitetônico. 

 

 
 
 

LEVANTAMENTO CONCEITUAL COM ESTUDO DE CASO PARA 
PROPOSTA PROJETUAL DE UMA BIBLIOTECA COM BASE EM 

PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA. 

CONCEPTUAL SURVEY WITH CASE STUDY FOR A MUNICIPAL 
LIBRARY PROJECT BASED ON NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING. 

 

FLAUSINO, F. S.; GUARNIERI, A. 
 
A presente pesquisa tem como objetivo evidenciar a necessidade de repensar projetos 
arquitetônicos de bibliotecas a partir da concepção de programação neurolinguística, que estuda 
comportamentos mentais e como eles afetam a absorção de conhecimento.  A partir disso, foi 
feita uma breve análise da história da leitura e de como bibliotecas foram sendo cada vez mais 
desvalorizadas. Por fim, estudos de caso foram feitos em bibliotecas atuais e com propostas 
inovadoras, a fim de apresentar possíveis soluções através da arquitetura e vivencia desse 
edifício público. 
 

Palavras–chave: Leitura. Bibliotecas. Arquitetura. Programação Neurolinguística.  

 
 
 

A EVOLUÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO AO LONGO DOS ANOS 

EVOLUTION OF WORK AREA OVER THE YEARS 
 

DADONA, F. N.; GIELFE, S. E.   
 
Afirma-se que os recursos humanos vêm se modificando diariamente conforme cada 

necessidade. No início houve resistência de alguns profissionais para se aderir aos avanços 
tecnológicos em seu cotidiano, entretanto, a população atual busca flexibilidade quando o 
assunto é trabalho e quer obter conhecimento o mais rápido e de todas as fontes possíveis. Novas 
áreas de trabalho vão nascendo como consequência das mutações sociais e de avanços 
tecnológicos, a jornada de um profissional é reduzida e o volume de trabalho diminui nitidamente 
entre 1960 e 2010. Na época pré-industrial o trabalho era destinado a um único indivíduo, alguns 
anos depois o modelo passou a focar na produtividade em grupo. Nos dias atuais, as empresas 
estão investindo muito nas equipes e colhendo resultados extraordinários.  

 
Palavras-chave: Cotidiano. Flexibilidade. Trabalho. Produtividade.  
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A IMPORTÂNCIA DO TURISMO  
PARA ORGANIZAÇÕES HOTELEIRAS. 

THE IMPORTANCE OF TOURISM 
FOR HOTEL ORGANIZATIONS. 

 
COLIONI-JUNIOR, F.L.; GOMES, G. F. M.   

 
Hotelaria é o empreendimento encarregado por ofertar hospitalidade a turistas e viajantes. 
Responsável por oferecer os serviços básicos e necessários de hospedagem aos que percorrem 
o mundo, sendo viagens a lazer ou negócios. Num período globalizado, prestadores de serviços, 
em particular as instituições hoteleiras, convivem em um ambiente de alta concorrência. A 
qualidade dos serviços oferecida tem como principal objetivo satisfazer as exigências dos 

usuários. À vista disso, as organizações hoteleiras estão cada vez mais em buscando recursos 
inovadores para agradar seus clientes. O conceitos turismo e hotelaria estarão sempre lado a 
lado, uma vez que, para estar fora de casa e conhecer ouros lugares, o cidadão pratica o turismo, 
necessariamente ira precisar de um lugar para se abrigar e dormir, onde entram as organizações 
hoteleiras.   
 
Palavras-chave: Hotelaria. Meios de Hospedagem. Turismo. 
 

 
 

PROPOSTA DE PROJETO DE UMA VILA PARA IDOSOS  
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS – S.P. 

PROPOSED PROJECT FOR AN COMMUNITY OF ELDERLY 
IN THE CITY OF OURINHOS, SP, BRAZIL. 

 
BASTOS, G. M.; MURILHA, D. 

 
A população idosa brasileira está cada vez maior, e a sociedade ainda não se preparou para lidar 
com isso, portanto, a proposta desse projeto é a criação de uma vila para o público da terceira 
idade (acima de 60 anos) tendo como objetivo oferecer a moradia e ocupação diária com 
atividades culturais como: bocha, pintura, costura, pilates, piscina, aula de dança, baile e entre 
outras. Com esse convívio e cuidado será garantida a qualidade de vida e o combate à solidão e 

depressão. A vila será localizada em Ourinhos-SP sendo toda adaptada com um layout de acordo 
com a norma ABNT 9050, portas largas, áreas de fácil acesso, pisos adequados, ventilação 
cruzada, assim, facilitando a independência do idoso.  
  
Palavras-chave: Idoso. Habitação. Adaptação. Saúde. Qualidade de Vida. 

 

 

 
A INFLUÊNCIA DA MORADIA ESTUDATIL NO DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 

THE INFLUENCE OF STUDENT HOUSING ON THE 
UNIVERSITY STUDENT’S ACADEMIC DEVELOPMENT 

 
PALHIARIN. G. M.; GIELFE. S. E. 

 
Vários estudos revelam os impactos causados na vida do estudante de nível superior, impactos 
resultantes de diversos fatores provenientes da vivencia acadêmica tanto dentro como fora do 
ambiente universitário. Esta pesquisa tem como objetivo mostrar como o ambiente físico da 
moradia estudantil afeta direta e indiretamente o desempenho acadêmico do estudante através 
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de diversos aspectos e fatores. As pesquisas deste trabalho foram realizadas para salientar a 
percepção sobre a importância do ambiente de moradia do estudante decorrente da influência 

que este possui. A metodologia aplicada baseia-se em pesquisas bibliográficas que envolvem 
estudos e pesquisas de caráter exploratórios, realizadas no Brasil e em outros países, feitos com 
estudantes de graduação de diferentes faixas etária, homens e mulheres, residentes e não 
residentes de moradia estudantil, faculdades e localizações distintas. Os dados apresentados 
pelas pesquisas utilizadas para elaboração deste trabalho mostram uma contribuição 
significativa da moradia no desempenho e permanência do aluno durante o período de 
graduação. Este artigo tem como objetivo evidenciar que é necessária uma moradia projetada e 
apropriada de maneira que supra as necessidades, acadêmica e também pessoal e social do 

estudante, para um bom desenvolvimento nessa fase de formação que não se restringe apenas a 
capacitação profissional, mas é também um período de formação de identidade pessoal. 
  
Palavras-Chave: Moradia. Desenvolvimento. Estudante.  

 
 
 

PROPOSTA DE PROJETO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO 
DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – S.P. 

PROPOSAL FOR A PROJECT FOR A CULTURAL CENTER IN THE 
MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ DO RIO PARDO - S.P 

 
CLAUDINO, G. M. M.; MURILHA, D. 
 

O tema proposto é um projeto de Centro Cultural para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo – 
SP, que proporcionará um local diferenciado para levar a cultura à população, com algumas aulas 
em que se preze pela expressão corporal, um espaço para convivência, localizado em um bairro 
carente da cidade. A cultura deve ser acessada por todos, e é um dever do Estado proporcionar 
isso, porém, o que se nota é que, atualmente, muitas vezes, isso não acontece, talvez por falta de 
infraestrutura ou de conhecimento. Pensando nisso, objetivou-se um projeto que trouxesse para 
a cidade um Centro Cultural. Para isso, foi feita uma longa pesquisa acadêmica, havendo a 
preocupação de pensar em um projeto que atendesse não só a população santa-cruzense, bem 

como da região, com uma construção onde se prezasse pela sustentabilidade. Pretendeu-se ainda 
contemplar no Centro Cultural um amplo espaço destinado a atividades de lazer. Realizaram-se 
ainda visitações in loco em Centros Culturais para analisar o desenvolvimento e funcionamento 
de tais e assim ter embasamento para a elaboração do projeto arquitetônico. Diante disso, 
destaca-se que o projeto presente se divide em três etapas: na primeira está o estudo e análise da 
pesquisa bibliográfica, a segunda etapa, tomou conta de realizar estudos de casos que pudessem 
dar embasamento para a elaboração de um programa arquitetônico e, na terceira etapa, foram 
realizados os procedimentos e desenvolvimento do projeto arquitetônico do Centro Cultural. 

 
Palavras-chave: Centro Cultural. Santa Cruz do Rio Pardo. Expressão Corporal. Cultura. 

 
  



43 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONALIZANTE – 
CETEP: UMA REFLEXÃO SOBRE AS CONDIÇÕES 

TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION CENTER - 
CETEP: A REFLECTION ON CONDITIONS 

 
PEREIRA, H. F. C.; GOMES, G. F. M. 
 
No presente trabalho, observa-se a pesquisa onde serão abordados temas de uma arquitetura que 
envolve um Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante, para analisar as continuidades 
e descontinuidades exercendo um estudo aprofundado. Elucidando a concepção sobre a 

arquitetura, que pensada, e bem elaborada pode ser concebida em espaços urbanos, num 
ambiente agradável e ao mesmo tempo trazendo um olhar diferenciado das pessoas, uma 
característica básica para instituições de ensino técnico e profissionalizante advém da adequação 
de suas instalações e serviços ao mínimo considerado essencial ao tipo de usuário a que se 
destina. Com a missão de promover uma educação de qualidade, com realização de um projeto 
que atenda as demandas principalmente dos usuários, contribuindo para um melhor 
desenvolvimento de atividades que colaborem na inclusão no mundo de trabalho por meio de 
ações feitas em modelos de Educação Profissional. O objetivo é trazer elementos que possam 
contribuir para uma reflexão sobre uma instituição de ensino, onde possa proporcionar um 

ambiente agradável, rápido, prático, de fácil acesso ao público, em que abordaremos alguns 
pontos que fazem parte do projeto e execução de uma obra para essa finalidade, com uma melhor 
elaboração. 
 
Palavras-chave: Educação Tecnológica e Profissionalizante. Adequação. Projeto.  

 
 

NORMAN FOSTER E A IMPORTÂNCIA DE SUAS OBRAS  
NO MUNDO DA ARQUITETURA. 

NORMAN FOSTER AND THE IMPORTANCE OF ITS WORKS  
IN THE WORLD OF ARCHITECTURE. 

 
MALERBA, I.; MIRA, M.A.A. 
 
Este artigo busca analisar a vida e obra do Arquiteto Norman Foster e a sua importância para o 
mundo da arquitetura, demonstrando o sistema contrutivo e os materiais empregados por ele, a 

forma que ele integra a natureza ao seu edifício, fazendo com que suas obras acabem se tornando 
unicas e diferenciadas, tendo o seu próprio estilo. Irá abordar também a tecnologia high tech, 
material empregado em seus projetos.  

 
Palavras-chave: Norman Foster. Arquitetura. Tecnologia High Tech. 

 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE UM CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO 
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS – S.P. 

PROPOSAL FOR A PROJECT FOR A VETERINARY MEDICAL  CENTER 
IN THE MUNICIPALITY OURINHOS - S.P, BRAZIL. 

 

LOPES, I. G. A.; MURILHA, D. 

 

Este trabalho tem como finalidade, de proporcionar para a cidade de Ourinhos – SP, 
todos os métodos e estrutura de um Hospital Veterinário de pequeno porte, com o objetivo de 
propor uma edificação garantir uma grande satisfação na qualidade de serviço e no bem-estar, 
oferecendo serviços clínicos, cirúrgicos, emergencial entre outros Contribuindo para a 
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valorização animal, considerando dessa forma a importais de tais, para também a qualidade da 
vida humana, apoiada na declaração Universal dos Direitos do Animal. Assim decidi elaborar 

esse projeto que seja base e inspiração de saúde animal para demais localidades. Dado que 
como as pessoas os  animais também têm o direito de receber uma boa e adequada assistência 
à saúde, e por sua vez o homem tem total obrigação moral e humana de tratar o seu animal de 
estimação como membro da sua família, dando exaltação onde se fala em saúde e em bem-
estar animal. 

 
Palavras-chave: Hospital Veterinário. Saúde. Animal. 

 
 
 

ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA PROJETUAL DE UM CENTRO DE 
EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – P.R. 

CASE STUDY FOR PROJECT PROPOSAL FOR AN EVENT CENTER IN 
THE MUNICIPALITY OF ANDIRÁ - P.R, BRAZIL. 

 
IZIDORO, J. L.; MURILHA, D. 

 
O presente artigo abordará pesquisas para a proposta projetual de um Centro de Eventos que 
estará voltado para as questões urbanas e serviços oferecidos aos usuários do município de 
Andirá – P.R.. O terreno apresenta importante localização no município e atualmente encontra-
se a muito tempo ocioso, causando desvalorização no entorno. O tema proposto visa atender as 
deficiências neste setor de realização de eventos sociais e lazer, uma vez que o município carece 
deste tipo de espaço. Consequentemente muitas formaturas, entre empresas de grande porte, 
com muitos funcionários necessitam deste tipo de espaço, além de ser importante para 
celebração de eventos corporativos e confraternizações. Tal importância deste projeto refletirá 

na economia do município, fazendo com que o nome do Município seja divulgado nas regiões 
vizinhas, movimentando o comércio e atraindo investidores, além de ser um espaço de lazer, 
cujo mesmo englobará outros setores da economia gerando receita e vantagens para os 
moradores, comércio e serviços do município de Andirá – P.R.. 
  
Palavras-Chave: Projeto Arquitetônico. Centro de Eventos. Intervenção Urbana. 

 

 
 

CENTRO DE EQUOTERAPIA PARA DOENÇAS NEUROLÓGICAS 
COM ÊNFASE NO AUTISMO E PARALISIA CEREBRAL NO 

MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA – PR. 

EQUOTHERAPY CENTER FOR NEUROLOGICAL DISEASES WITH 
EMPHASIS AND CEREBRAL PARALYSIS IN JOAQUIM TÁVORA - 

PR. 

OLIVEIRA. J. C.; ZANOTTO. M. 
 

A escolha para fazer o projeto do Centro de Equoterapia na Cidade de Joaquim Távora – PR, 
partiu da necessidade de uma terapia apropriada e eficaz para pessoas com deficiência, tanto 
do Município como para atender toda a Região. O espaço escolhido locliza-se em uma área 
rural, próximo a cidade, é um local amplo o qual propõe atividades ao ar livre monitorados 
por profissionais, por contar com a junção da natureza com os animais é possível trabalhar 
assim com vários sentidos do corpo humano, como visual, tátil, olfato e audição, mexendo 
tanto com interior quanto o exterior do paciente, ao mesmo tempo acolhendo a sociedade para 
que participem das atividades, afim de acabar com a “exclusão”. O projeto traz grande 
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iluminação e ventilação natural, com todos os espaços distribuídos de forma prática para 
visitantes, alunos e profissionais, tornando-se mais receptivo e aconchegante. 

 
Palavras-chave: Equoterapia. Centro de Equoterapia. APAE. Acessibilidade. Educação. 

 

 

 
A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA NO PROCESSO DE 

PRESERVAÇÃO DE APP (ÁREA DE PRESERVAÇÃO  
PERMANENTE) JUNTO A CÓRREGOS E LAGOS NO BRASIL. 

THE IMPORTANCE OF ARCHITECTURE IN THE APP 
(PRESERVATION PRESERVED AREA) PRESERVATION PROCESS 

WITH CORREGOS  
AND LAKES IN BRAZIL. 

 
JUSTINO, J.;

 
GIELFE, S. E. 

 
Muitas cidades brasileiras apresentam ocupação urbana em áreas que deveriam ser 
protegidas, gerando impactos na qualidade de vida da população, bem como nos atributos de 
preservação do meio ambiente. Com as questões ambientais cada vez mais em foco, fica 

visível a necessidade de todas as áreas do conhecimento, juntarem esforços para garantir uma 
paisagem que contribua para a vida do planeta (LAMB, 2017, P.01). O estudo dispõe técnicas 
pesquisadas por meio de suporte teórico, que podem ser utilizadas na concepção do projeto, 
que tragam para a arquitetura uma visão técnica e artística sobre como relacionar a arte na 
natureza, visa apresentar uma contribuição para a elaboração de usos adequados, dentro da 
legislação, das Áreas de Preservação Permanente (APP). Segundo Franco (1997), é possível 
que a evolução da indústria arquitetônica se dê de maneira menos agressiva e mais respeitosa 
para com o meio ambiente, cabe aos profissionais envolvidos buscar técnicas e soluções 
funcionais que visem contribuir com essa concepção. Ainda há muito a se evoluir no que se 

refere a arquitetura sustentável, porém, existem diversas opções para a constante busca por 
esse conceito. 

 
Palavras-chave: Natureza. Arquitetura. Meio Ambiente. Parque. 

 
 
 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA E OS EDIFÍCIOS DE REABILITAÇÃO –  
ESTUDO DE CASO DE DUAS INSTITUIÇÕES. 

CHEMICAL DEPENDENCE AND REHABILITATION BUILDINGS –  
CASE STUDY OF TWO INSTITUTIONS. 

 
DUTRA, J. L.G., GIELFE, S. E. 
 
Atualmente, a dependência química vem ultrapassando os limites da área de segurança pública 
ou de saúde mental, trata-se de um problema social, de educação, economia e saúde pública, que 
gera consequências não só para o indivíduo, mas também para os que estão a sua volta, atingindo 
a toda sociedade. Portanto, o principal objetivo deste artigo é mostrar através dos estudos de caso 

a importância da arquitetura nas instituições, trabalhando espaços, bem-estar físico e psicológico 
dos dependentes. A metodologia utilizada neste trabalho consistiu em referências bibliográficas, 
visitas técnicas, estudos de caso e, entrevistas com pessoas envolvidas diretamente com este tipo 
de instituição, a fim de compreender a funcionalidade do espaço, com base nas comunidades 
terapêuticas, mostrando e comparando as diferenças entre as duas instituições estudadas. Este 
presente artigo pretende evidenciar como os espaços influenciam no comportamento humano, 
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buscando estratégias projetuais que interfiram positivamente no indivíduo para que este alcance 
resultados melhores na recuperação e reinserção na sociedade. Com a realização desta pesquisa, 

foi possível observar a importância de se fazer arquitetura pensando na interação pessoa-
ambiente e arquiteto-usuário para alcançar as reais necessidades.  
 
Palavras-chave: Drogas. Saúde pública. Estudo de Caso. Dependência Química. Instituições. 

Comunidades terapêuticas. 
 

 

 
PROPOSTA DE PROJETO DE UM CICLOPARQUE  

NO MUNICÍPIO DE OURINHOS – S.P. 

PROPOSED PROJECT FOR A BICYCLE PARK 
IN THE MUNICIPALITY OF OURINHOS - S.P., BRAZIL. 

 
PEREZ, J. E.; MURILHA, D. 

 
O presente artigo, tem amplo embasamento teórico com o objetivo de demonstrar os benefícios 
que um parque urbano traz a uma cidade. Justificando a escolha do tema considerando a 
urbanização, questões ligadas a preservação das áreas verdes, lazer e esporte. O espaço do parque 
conta com uma área verde que atualmente encontra-se pouco utilizada e que será dedicado ao 
esporte e recreação, um espaço público que irá proporcionar a junção da cidade com o meio 

ambiente, oferecendo a ciclovia como meio de prática esportiva, a fim de se melhorar a qualidade 
de vida dos usuários, assim como a academia ao ar livre e pontos de parada, que influenciam no 
convívio social. 
 
Palavras-chave:  Arquitetura. Urbanismo. Parque Urbano. Esporte. Ciclismo. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E A APLICAÇÃO DOS  
CINCO PONTOS DA NOVA ARQUITETURA 

BAURU CITY COUNCIL AND THE APPLICATION OF THE FIVE  
POINTS OF THE NEW ARCHITECTURE 

 

SILVA, J. S.; GIELFE, S.E. 
 
A arquitetura moderna surgiu a partir de grandes inovações técnicas e de uso de materiais 
inovadores que se inciara no século XIX. Os cinco pontos da nova arquitetura estão presentes e 
são usados até os dias atuais. Este trabalho tem como objetivo analisar esses pontos no edifício 
público usado como sede da Prefeitura Municipal da cidade de Bauru, estado de São Paulo. 
Pesquisas biliográficas envolvendo a arquitetura moderna e visitas técnicas ao local foram 
realizadas para a melhor compreensão  do trabalho. Após o levantamento e análise de todas as 

informações foi possível concluir a importância em termos funcionais e estéticos que os cinco 
pontos da nova arquitetura proporcionaram ao prédio, que permanecem e são perceptíveis até 
hoje. 
 
Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Cinco Pontos. Prefeitura.  
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LEVANTAMENTO CONCEITUAL COM ESTUDO DE CASO PARA A 
PROPOSTA PROJETUAL DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AO DEFICIENTE AUDITIVO E VISUAL NO MUNICÍPIO DE 
JACAREZINHO/PR. 

CONCEPTUAL SURVEY WITH CASE STUDY FOR PROJECT 
PROPOSAL FOR A HEARING AND VISUAL DISABLED SOCIAL 

ASSISTANCE CENTER IN JACAREZINHO / PR. 
 

ROSSITTO, J. C.; SERRANO, A. C. 
 
O presente artigo tem o objetivo de expor um levantamento conceitual como estudo de caso a 
fim de ter um embasamento teórico propício à proposta de um projeto arquitetônico eficiente de 
uma Nova Sede à AJADAVI (Associação Jacarezinhense de Atendimento ao Deficiente 
Auditivo e Visual), um Centro de Assistência Social ao Deficiente Auditivo e Visual no 
município de Jacarezinho/PR, projeto que contenha condições necessárias para uma boa 
performance no atendimento profissionalizante dos usuários deficientes, que precisam de uma 

associação especial com acessibilidade e que proporcione o bem-estar e acolhimento. O local 
desta proposta de projeto também foi levada em consideração, sendo especialmente selecionado 
no centro da cidade, perto de escolas e pontos de transporte público. Para esta proposta, buscou-
se embasamento em pesquisas em sites, livros, artigos e outros Trabalhos Finais de Graduação.   
 
Palavras-chave: AJADAVI. Acessibilidade. Atendimento Profissionalizante. Associação 

Especial. 

 

 
 

O USO DA ESTRUTURA METÁLICA NAS  
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL. 

THE USE OF METAL STRUCTURE IN 
SOCIAL INTEREST HOUSES.  

 
MORAES, J. V. D.; PADOVAN, L. D.G. 

 
A habitação ainda é uma grande problemática no Brasil atualmente. A iniciativa do governo 
para amenizar esse problema é a construção das produções em massa das HIS (habitação de 
interesse social). O objetivo deste trabalho foi comparar a estrutura metálica com o sistema 
construtivo convencional, o mais usado em HIS no Brasil e concomitantemente analisar os dois 
tipos de sistemas construtivos discutindo a viabilidade e possibilidade de   utilização desses 
sistemas, e qual traz mais benefícios. É abordado também alguns métodos e matérias chamados 
de “inovadores” na construção civil no Brasil, que é o caso da fachada ventilada, a estrutura 
metálica steel frame, entre outros. Para obter o objetivo final da pesquisa, foram feitos estudos 

de casos em HIS, pesquisas bibliográficas, em artigos acadêmicos, e em sites específicos; do 
qual estes deram embasamentos técnicos para a conclusão, de que a estrutura metálica se 
mostrou mais rentável, sustentável, seguro, mostrou uma praticidade em ajustes de layout, entre 
outros benefícios em comparação com o sistema construtivo convencional usado em HIS. 
  

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Estrutura Metálica. Sistemas Construtivos 
Tradicionais No Brasil. 
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ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA PROJETUAL DE UM CENTRO 
CULTURAL NO MUNICÍPIO DE IBAITI – P.R. 

CASE STUDY FOR PROJECT PROPOSAL FOR A  
CULTURAL CENTER IN IBAITI - P.R . 

 

LIMA, J. F.; MURILHA, D. 
 
O objetivo deste trabalho, será abordar a importância de um espaço arquitetônico que consiga 
proporcionar as famílias a integração com a cultura, o esporte, o lazer e a formação profissional 
através de um assistencialismo dinâmico e de fácil acesso. O intuito é fazer com que a arquitetura 

nesse projeto vá além da estrutura física do edifício, sendo utilizada como meio de incentivar o 
convívio em comunidade e o fortalecimento da interatividade humana; possibilitando ao 
indivíduo métodos para o desenvolvimento da sua cidadania, e oferecendo-lhe o sentimento de 
pertencer de fato a sociedade de forma digna. 
 
Palavras-chave: Famílias. Cultura. Esporte. Lazer. Integração Social. 

 

 
 

LEIS QUE REGEM O SISTEMA CARCERÁRIO VERSUS REALIDADE 
PRISIONAL DA CADEIA PÚBLICA DE CARLÓPOLIS-PR. 

LAWS GOVERNING THE CARCERARY SYSTEM VERSUS PRISONAL 
REALITY OF THE CARLÓPOLIS-PR PUBLIC CHAIN. 

 
FERNANDES, K. A.; GIELFE, S. E. 
 

O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial sendo um dos países que mais encarcera no mundo, 
porém, com um sistema prisional fracassado os índices de criminalidade só aumentam. O 
presente trabalho tem como objetivo gerar uma reflexão e questionamento sobre o ambiente 
carcerário, disponibilizando imagens e dados que revelam o não cumprimento das leis que regem 
o sistema prisional. O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre a Cadeia pública da 

cidade de Carlópolis-PR, com o previsto em lei para instituições penitenciárias. Para a realização 
desta pesquisa foi adotado o método descritivo, uma vez que se baseou em pesquisa bibliográfica 
e em estudo de caso, onde se verificou a ineficácia do sistema, pois não há ao menos estrutura 
adequada e prevista em lei para a readaptação social, que visa um bem maior que é a sociedade 
em que vivemos. Constatando que na Cadeia pública em estudo, o ambiente prisional não está 
de acordo com a Lei de Execução Penal, com as Diretrizes Básicas para arquitetura Penal do 
Ministério da Justiça e com a Resolução nº14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. Deste modo, conclui-se que a precariedade da instituição dificulta a 
ressocialização do preso, pois 70% voltam a cometer crimes, refletindo negativamente na nossa 

sociedade. 

 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Criminalidade. Cadeia Pública. Lei De Execução Penal 
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CEMITÉRIOS: IMPACTOS AMBIENTAIS 

CEMETERIES: ENVIRONMENTAL IMPACTS 

GONÇALVES, K. T. C.; PADOVAN, L. D. G. 
 
A questão ambiental envolvendo os cemitérios convencionais é um risco potencial para o meio 
ambiente, pois pode causar impactos ambientais e danos à saúde pública, em razão da 

decomposição cadavérica que provoca a eliminação do necrochorume – líquido viscoso, de cor 
acinzentada-acastanhada e com odor acre e fétido –, que em contato com o solo, a água e o ar 
torna-se muito poluente. No Brasil, quase sempre a implantação desses espaços tem sido feita 
em terrenos de baixo valor imobiliário ou com condições geológicas, hidrogeológicas e 
geotécnicas inadequadas. Este cenário pode propiciar a ocorrência de impactos ambientais 
(alterações físicas, químicas e biológicas do meio onde está implantado o cemitério) e fenômenos 
conservadores, como a saponificação. Os impactos ambientais são mais frequentes nos 
cemitérios públicos, os quais, em geral, são implantados e operados de forma negligente. Sendo 

assim, a presente pesquisa objetivou, por meio de uma revisão bibliográfica, caracterizar os 
impactos ambientais causados por necrochorume de cemitérios e identificar outros fatores que 
são de extrema relevância e incidem nos impactos estéticos, urbanísticos e sanitários provocados 
pelos cemitérios em geral. Há vários tipos de cemitérios, porém os que serão debatidos neste 
contexto são os convencionais, ou parques jardins, onde o cadáver fica em contato direto com o 
solo, bem como os verticais e os crematórios, estes com melhor eficiência em termos ambientais. 
 
Palavras-chave: Necrochorume. Cemitérios. Impacto Urbano. Impactos Ambientais. 

 

LEVANTAMENTO TEÓRICO E ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA 
PROJETUAL DE UM ESPAÇO INTERGERACIONAL PARA O MUNICÍPIO 

DE OURINHOS-SP 

THEORETICAL SURVEY AND CASE STUDY FOR PROPOSED PROJECT 
FOR AN INTERGENERATIONAL SPACE FOR THE CITY OF OURINHOS-

SP 
 
ELIAS, L. L. P. C.; GUARNIERI, A. R. 
 

Com o crescimento da perspectiva de vida, temos o desafio de proporcionar serviços aos idosos, 
que atendam suas necessidades com qualidade. Caminhando ao lado dessa realidade, temos a 
infância e as necessidade das famílias, que em sua maioria apresentam uma demanda de apoio 
de instituições educacionais. Uma vez que os indivíduos estão institucionalizados se diminui a 
perspectiva de convivência entre as gerações, criando um distanciamento. A proposta possui o 
intuito de aliar a Arquitetura a favor dos princípios sócioeducacionais, oferecendo assim a 

integração dos idosos com as crianças. Com o objetivo de proporcionar melhoria na qualidade 
de vida, desenvolvimento motor, psicossocial, além de criar ambientes de segurança, conforto, 
acessibilidade e bem-estar; propondo assim a criação de um espaço que atenda às demandas do 
mundo atual. Trazendo possibilidades de formação de seres humanos com perspectivas e olhares 
novos e contribuições para a transformação da sociedade, por meio desta rica relação. Os 
arquitetos escolhidos como referências são justificados pela suas formas, atenção, 
disponibilidade e cuidados com o projeto em relação ao usuário e suas necessidades, fatores de 
grande importância para aplicação desta proposta. O trabalho apresenta a pesquisa realizada, 

com a finalidade de fundamentar a proposta projetual, de um espaço intergeracional, através de 
pesquisa bibliográfica e estudos de caso. Esta pesquisa mostrou-se de grande importância para 
fundamentar a proposta de projeto, como trabalho final de graduação. 
 
Palavras-chave: Melhor Idade. Infância. Relações. Intergeracional. Acessibilidade.  
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ESTUDOS DE CASO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO CENTRO 
DIA DO IDOSO NO MUNÍCIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS-SP. 

CASE STUDIES FOR THE PREPARATION OF A PROJECT CENTER 
DAY OF THE ELDERLY IN THE CITY OF BERNARDINO DE CAMPOS-

SP. 
 

ANDRADE, L.D.; GOMES, G.F.M. 
 
Este trabalho aborda dois estudos de casos para a elaboração do projeto acadêmico final de 

graduação, onde a proposta deste projeto é a criação de um Centro Dia do Idoso para o município 
de Bernardino de Campos-SP. Tendo como perspectiva de trabalho elaborar um ambiente de 
acordo com as normas NBR 9050 e pautados na tipificação dos serviços socioassistenciais, visto 
que o Centro Dia é tipificado pela mesma. Sendo assim, terá um ambiente propício para atender 
nosso público alvo, que trata-se de idosos do munícipio de Bernardino de Campos e ofertar aos 
mesmos um serviço compromissado com a melhoria de qualidade de vida de nossos atendidos. 
O Centro Dia servirá de referência em serviços de interação e integração social do idoso no 
munícipio de Bernardino de Campos, onde ofertará em forma de oficinas, aprendizagem e 
entretenimento aos usuários. 

 
Palavras-chave: Centro Dia. Idosos. Interação e Integração Social. 
 
 

 

ESTUDOS DE CASO DAS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA  
DE UMA EQUOTERAPIA. 

CASE STUDIES OF THE EQUIPMENT INSTALLATION 
 AND INFRASTRUCTURE. 

 
LEME, L.S.; PADOVAN, L. 
 

A equoterapia proporciona várias opções terapêuticas, onde é indicado nos quadros  como 

pessoas com necessidades físicas e mentais. Onde a atividade com o cavalo, ajuda na 

estimulação do sistema nervoso, contribuindo assim, avanços em cada necessidade 

específica. O projeto é proposto para o município de Sarutaiá-SP e região, contribuindo 

com uma ampla estrutura totalmente adequada, tanto para os praticantes como também para 

os animais. Fica claro que, a cidade é considerada um local pequeno, portanto a equoterapia 

atenderá alunos da APAE de toda região, cujo os espaços dos mesmos não são totalmente 

adequados às normas impostas. Este projeto trará benefícios econômicos e sociais para a 

população, onde os visitantes terão contato com a cidade e até mesmo com os 

comerciantes. 

 
Palavras-chave: Equoterapia. Praticantes. Interação Social e Benefícios. 
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DEGRADAÇÃO DE FUNDO DE VALE E SUA RECUPERAÇÃO ATRAVÉS 
DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO 

VALLEY BOTTOM DEGRADATION AND ITS RECOVERY THROUGH 
URBAN PARK IMPLANTATION 

 
BALDIM, L. B.; GOMES, G. F. M. 
 
O presente trabalho apresenta proposta de recuperação de um fundo de vale no meio urbano 
através de parque no município de Pinhalão-PR. A área em questão encontra-se degradada 
depois de sofrer uma intervenção para construção de novos acessos à cidade. A intervenção 
urbanística se faz necessária para revitalização da vida e bioma local, antes ocupado por 
vegetação. A proposta de recuperar por meio de um parque também está relacionada a falta de 

espaços destinados ao lazer da população. Com a implantação do parque será oferecido aos 
munícipes estares para lazer e descanso, equipamentos e espaços destinados aos esportes, 
recreação infantil, além de locais para contemplação da natureza e da paisagem. A recuperação 
ambiental se dará através do paisagismo implantado como forma de preservação do fundo de 
vale, das águas e do solo. Os estudos realizados por meio de revisões de literatura embasaram o 
trabalho. Dessa forma foi possível entender melhor como são as áreas de fundo de vale, qual a 
melhor forma de intervir nestes espaços sem denegri-los. Conhecendo os parques entendeu-se 
como eles funcionam, como devem ser projetados, como a população o utiliza, os problemas que 

podem ocorrer nestes locais e como resolve-los. Também na forma em como aproximar a 
população e proporcionar a elas melhor qualidade de vida através dos parques e maneiras de 
promover a preservação ambiental e o entendimento sobre sua importância. 

 
Palavras-chave: Fundo de Vale. Recuperação Ambiental. Parque Urbano. 
 
 
 

SISTEMA CONSTRUTIVO UTILIZANDO CONTÊINERES MARÍTMOS 

CONSTRUCTION SYSTEM USING SHIPPING CONTAINERS 
 

SILVA, L. M.B.; BENTO, M. R. V.; MIRA, M. A. A. 

 
O contêiner surgiu após a Revolução Industrial, numa tentativa de baratear o custo da 
importação, surgindo assim um tamanho padrão que poderia ser transportado através do mar. 
Atualmente no Brasil são usadas variadas formas de construção, entre elas está o uso de 
contêineres. Este trabalho tem como objetivo informar desde a aquisição à exemplos de obras 
bem-sucedidas, apresentando como foi introduzido no ramo da construção, desde residências até 

prédios comerciais, dando evidência ao custo-benefício deste tipo de método construtivo, 
mostrando sua viabilidade além de suas dificuldades. 

 
Palavras-chave: Contêineres. Construção. Arquitetura. 
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LEVANTAMENTO TEÓRICO COM ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA  
DE PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE CANITAR-SP. 

THEORETICAL SURVEY WITH CASE STUDY FOR URBAN PLANNING 
PROPOSAL IN CANITAR-SP. 

 
RIBEIRO, L. V.; GUARNIERI, A.R. 

 
O presente trabalho constitui o embasamento teórico e conceitual com estudo de caso para 
proposta de planejamento urbano em Canitar/SP. Tal trabalho tem como intuito oferecer uma 
base para intervenções urbanas e incremento turístico ao longo de toda cidade. O município de 
Canitar atualmente está inserido no “Projeto Angra Doce”, o qual vem pleiteando sua 
emancipação à Município de Interesse Turístico, fato esse que impulsiona o desenvolvimento de 

seu território visando esta demanda turística. Atualmente muitas áreas verdes do município estão 
sem utilização e valorização seja urbanística ou paisagística, situação esta, a qual associada ao 
fato do pleito de MIT- Município de Interesse Turísitco vem exigir necessidade valorização 
através de equipamentos urbanos. Desta forma o objetivo deste artigo é ressaltar o levantamento 
teórico, servindo como apoio a proposta de reurbanização ao longo da via férrea e adjacências, 
promovendo atividades de lazer, cultura associados ao planejamento de fluxos viários, de 
pedestres e outros, suprindo as necessidades dos residentes e valorizando o turismo local. 
 

Palavras-chave: Incremento Turístico. Planejamento Urbano. Intervenção Urbana. Lazer e 
Cultura. 

 

 
 
 

PROPOSTA DE PROJETO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO 

DE OURINHOS-SP 

PROPOSAL FOR A PROJECT ON THE IMPORTANCE OF 
INSTITUTIONAL SHELTER FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN 

AND ADOLESCENTS IN THE CITY OF OURINHOS-SP. 
 

PEREIRA, L. E.S.; GUARNIERI, A. R. 

 
O intuito deste trabalho é promover benefícios a toda comunidade infantil em situação de risco, 
mostrando a importância de um espaço que valoriza a infância e a qualidade justa de vida. Dando 
uma moradia sem traumas físicos e psicológicos. Na maioria das vezes, o caminho em que o 
menor abandonado opta por seguir é a marginalidade, servindo como anestésico para fugir dos 

problemas e da realidade que precisa enfrentar. Esse fato traz a instabilidade como consequência, 
diante disso, o projeto visa a implantação de sistemas voltados para a educação, saúde, lazer e 
integração do menor, buscando base no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. E buscando 
conciliar a arquitetura de maneira condizente com as Orientações Técnicas. A importância do 
aconchego e dos detalhes é fundamental para a vivência do menor em um abrigo institucional, 
as crianças necessitam, de toda sensação de carinho e um lugar simples e acolhedor, com “cara” 
de residência, para que em seu momento de fragilidade, consigam sentir o amor e ter direito a 
uma vida com os direitos e cuidados que todo ser humano deveria ter, independentemente de sua 

classe social. 
 
Palavras-chave: Acolhimento Institucional. Direitos. Infância. 
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO COM ESTUDO DE CASO PARA 
PROPOSTA PROJETUAL PARA ESCOLA TÉCNICA 

PROFISSIONALIZANTE. 

HISTORY SURVEY WITH CASE STUDY FOR PROJECT PROPOSAL 
FOR TECHNICAL SCHOLL 

 
CHAVES, L.,F.,W.; GUARNIERI, A., R. 

 
Este trabalho tem como fundamento abordar tudo que envolve Escola Técnica Profissionalizante 
e seus usuários, através do estudo de caso e teórico realizado no primeiro semestre, afim de 
promover um projeto de arquitetura e urbanismo para o trabalho final de graduação do curso de 
arquitetura, analisando como é importante um espaço que realmente proporcione aos indivíduos, 
ambientes com conforto e auxilie no embasamento teórico e pratica aplicada, trazendo para o 
aluno, os desafios da profissão no canteiro de obra, qualificando-o para situações reais, no dia a 
dia longe da Escola.  

 

Palavras–chave: Construção Civil. Escola Técnica. Mão de Obra 

 
 

A CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DE JOÃO  
FILGUEIRAS LIMA “LELÉ” 

THE ARCHITECTURAL CONSECTION OF JOÃO FILGUEIRAS  
LIMA “LELÉ” 

 

MACHADO, L. H. S; PADOVAN, L.. 
 
João Filgueiras Lima “Lelé” se destacou na arquitetura unindo o moderno e a singularidade em 
seus projetos com o conforto nas edificações. Ele possuía uma forma particular de ver a 

arquitetura,  aplicando soluções simples e economicamente viáveis  para solucionar os 
problemas inerentes a arquitetura.,  Ao percorrermos suas obras deparamos com a arquitetura 
detentora de um alto grau de permeabilidade social, pois o interesse pelas soluções coletivas 
sempre motivaram suas pesquisas, por vez levando as ultimas consequências em razão do seu 
exacerbado envolvimento pessoal. Essa pesquisa pretende abordar  de uma forma abrangente a 
obra do Arquiteto João Filgueiras Lima “ Lelé”, através das análises dos aspectos de alguns 
projetos, observando suas técnicas construtivas, conceito de racionalização, industrialização e 
conforto ambiental, dando um destaque nas obras voltadas para a saúde, como é o caso dos 

hospitais da Rede Sarah Kubitschek, obras estas que contribuíram e muito para o 
reconhecimento do seu trabalho, servindo de inspiração para muitos. Foi utilizando como 
metodologia para a coleta de informações e embasamento, pesquisas em sites, revistas online, 
livros, artigos, trabalhos académicos, vídeos sobre a vida e obra do arquiteto entre outras. Lelé 
iniciou sua vida profissional no canteiro de obras em Brasília sob acompanhamento de Oscar 
Niemayer e Lucio Costa, mas suas principais influências vieram dos arquitetos Mies Van Der 
Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Alvar Alto, que inspiraram muitas ideias aplicadas 
em suas obras. De momento conclui-se que devido a tantas particularidades se tornou hoje um 
arquiteto referência para muitos na área hospitalar, seus projetos lançaram tendências, conceitos 

e técnicas inovadoras para solucionar “problemas” das edificações de caráter hospitalar. 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Projetos. Viáveis. Reconhecimento. Influências.   
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PROPOSTA DE PROJETO DE UMA CRECHE PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL  

NO MUNICÍPIO DE CHAVANTES – S.P. 

PROPOSAL FOR A CRAFTS PROJECT FOR CHILD EDUCATION 
IN THE MUNICIPALITY OF KEYS - S.P 

 

FERRARI, M. V. H.; MURILHA, D. 
 
O presente estudo tem por objetivo apresentar quais são as concepções, para a construção, acerca 
da creche, na cidade de Chavantes/SP. O processo de planejamento e projeto de uma creche 
exige muito conhecimento teórico, técnico e construtivo, e faz-se necessário penetrar no 
ambiente da pedagogia e da psicologia para melhor entender como a arquitetura poderá criar 

ambientes melhores que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. A Educação Infantil é 
fundamental, pois é a primeira etapa da Educação Básica, para o desenvolvimento do indivíduo, 
diante da necessidade foi possível compreender que a Educação Infantil no Brasil é para todos e 
nem todos tem acesso devido à falta de planejamento ou até mesmo a falta de creches no país. 
Este estudo apresenta o desenvolvimento de um projeto de uma creche municipal para o 
atendimento das necessidades da comunidade local, garantindo um espaço onde as crianças 
possam ser acolhidas e possam exercer sua liberdade e serem estimuladas a desenvolver sua 
criatividade e aguçar seus sentidos. A creche terá como objetivo proporcionar às crianças a 

experiência de viver em integração com outras crianças em um espaço de boa qualidade e 
aprender a lidar com os problemas da sociedade em que estão inseridas. O arquiteto tem um 
papel extremamente importante na construção de projetos para assegurar que os resultados dos 
estudos que foram desenvolvidos estejam de acordo com o que se espera. Conclui então, após 
avaliar que a Educação infantil é para todos e que após a década de 80 que o atendimento à 
criança em creches e pré-escolas teve um crescimento significativo a viabilidade da implantação 
do projeto na cidade já que o Estado então foi criando leis que assegurasse o direito à educação 
das crianças, tratando a Educação Infantil como prioridade, e determinando que a mesma seja 
um direito delas entre 0 a 5 anos.   

 
Palavras-chave: Creche. Educação Infantil. Importância. 

 

 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E ESTUDO DE CASO COMO  

PROPOSTA DE UM COMPLEXO CULTURAL PARA O  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA -PR. 

BIBLIOGRAPHICAL SURVEY AND CASE STUDY FOR A PROPOSAL OF 
A CULTURAL COMPLEX IN THE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR. 

 

ORTIZ, M.C.S.; GUARNIERI, A. 

 
O presente trabalho, abordará acerca da proposta projetual de um Espaço Cultural de Artes 

Visuais e Cinematográficas para a cidade de Santo Antônio da Platina onde há a iniciativa de 
valorizar a cultura local e dar mais amplitude a este tipo de entretenimento. A razão pela qual 
foi escolhido o tema de caráter cultural se deu pela própria afinidade com o assunto, além das 
discussões atuais sociopolíticas de resgatarmos a história, e proporcionarmos à população uma 
nova maneira de enxergar o mundo e valorizar as características de cada local, como costumes 
e tradições. Já que espaços como esses vêm sendo inseridos nas grandes capitais, a fim de 
quebrar o contexto urbano caótico e proporcionar à sociedade múltiplas formas de aprendizado 
e educação de maneira recreativa e não tão tradicional. 
 

Palavras-chave: Cultura. Centro Cultural. Edifícios Institucionais. Vazios Urbanos. Arte.  



55 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

ESTUDO DE CASO PARA EMBASAMENTO DE PROPOSTA DE 
UMA COHOUSING PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE OURINHOS -

SP. 

CASE STUDY FOR THE EMPHASIS OF A COHOUSING 
PROPOSAL FOR ELDERLY IN THE MUNICIPALITY OF 

OURINHOS – SP, BRAZIL. 
 

OLIVEIRA, M. G. R.; GOMES, G. F. M. 
 
A Cohousing é o conceito de um bairro com moradias compartilhadas, que busca um modelo de 

vida mais saudável. No Brasil não existe nenhum modelo finalizado, esse conceito ainda é pouco 
conhecido, mas existe alguns projetos em andamento. Este projeto foi pensado para a cidade de 

Ourinhos-SP, em uma área predominantemente residencial, com base em estudos realizados em 
modelos de cohousing construídas em países como a Dinamarca, EUA e Espanha, e também 

com base em pesquisas realizadas sobre proposta em andamento no Brasil. A cohousing é um 
antidoto para o isolamento. A chamada common house possui amplas áreas de uso coletivo, 

sendo assim os moradores dividem tarefas diárias do cotidiano. Com isso pode-se observar as 
vantagens do modelo de moradias cohousing e as melhorias ocorridas no modo de vida das 

pessoas. 

 
Palavras-chave: Cohousing. Cohousing para Idosos no Brasil. Cohabitação.  

 
 
 
 
 

ÁREAS VERDES: ESPAÇO LIVRE PARA O LAZER 

GREEN AREAS: FREE SPACE FOR LEISURE 
 
SIQUEIRA, M. M.; GIELFE, S. E. 
 

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância do lazer na vida do ser humano, 
ligando o assunto com a saúde, apontando resultados positivos com o ato desse bem estar e 
resultados negativos com a falta do mesmo, citando o estresses como o mais ocorrido nesses 
casos, implicando negativamente no desenvolvimento do indivíduo, descrevendo as tipologias e 
significados do lazer ,  ligando ações comuns do dia a dia com esses momentos . Apresentado 
uma breve história de como e quando o lazer passou a ser reconhecido como um fator de proteção 
da saúde, fazendo ligação entre a paisagem presente no meio urbano, com o bem-estar, 
mostrando que a luta para a presença do verde e nosso meio é antiga e constante, e que está 
ligada a saúde e bem-estar de todos, sendo sinônimo de desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Lazer. Ser Humano. Bem-estar. Saúde. 
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PROPOSTA DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E LAZER  
PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE OURINHOS - SP. 

PROPOSAL OF A COMMUNITY CENTER AND  
ENTERTAINMENT FOR SENIORS IN OURINHOS – SP.  

 
MORAES, M.S.; GOMES, G. 

 
O trabalho tem o intuito de um estudo sobre os Centros Dias para Idosos na cidade de Ourinhos 
– SP, destinado ao conceito Institucional e Social, Saúde e Inclusão, visando com as principais 
finalidades: adequar/unir e modernizar as instalações garantindo para o espaço físico, condições 
de acessibilidade em todos os ambientes e dependências do Centro e fácil acesso de todos. Para 
a conclusão do trabalho optei pelo Institucional e Social, Centro Dia para a integração e vivência 

dos idosos, localizado em um dos bairros mais antigos da cidade de Ourinhos, a Vila Margarida. 
O estudo tem como finalidade proporcionar melhor qualidade de vida para esta idade que tanto 
precisa de atenção. Podendo também oferecer diferentes tipos de atividades para os idosos e para 
a população, fazendo com que quebrem paradigmas e preconceitos, melhorando a igualdade 
social. 

 

Palavras-Chave: Idoso. Arquitetura. Lazer. Centro Dia. Interesse Social. Arquitetura 
Institucional. Qualidade de Vida. Preconceitos. Igualdade Social. Lazer.  

 
 

GASTRONOMIA ASSOCIADA AO LAZER. 

GASTRONOMY ASSOCIATED WITH LEISURE. 
 
MOURA, M.A.; GIELFE, S.E. 
 

A alimentação tem, obviamente, uma função biológica vital, mas, além disso, sempre teve uma 
função social. O desenvolvimento da sociedade industrial descobriu na comida e nos hábitos 
alimentares uma outra característica, a importante função econômica. Trata-se de uma questão 
difícil com várias relações entre o ser humano e a comida: uma delas vai do biológico ao cultural 
(função nutritiva e simbólica); outra aos aspectos individuais e psicológicos (sabores e 
memórias) e aos aspectos coletivos e sociais (a sociabilidade em torno da refeição) da comida. 
Este artigo pretende mostrar um lado que vem tendo um crescimento surpreendente: a crescente 
popularidade de um estilo de vida “comer fora” torna-se um hábito.   

 
Palavras-chave: Comer fora. Lazer. Gastronomia  

 

 

ESTUDO  DE CASO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO  
DE CENTRO DIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA-PR. 

CASE STUDY FOR THE DESIGN OF AN ELDERLY DAY  
CENTER PROJECT IN GUAPIRAMA-PR. 

 

MORELIN, O.A.S.L.; GOMES, G. F. M.  
 
A proposta do Centro Dia na cidade de Guapirama - PR, busca proporcionar um ambiente onde 
os idosos tenham acolhimento e integração social dentro de diversas atividades oferecidas pelo 

espaço, participando de atividades educacionais, culturais e de lazer, possibilitando a elas horas 
de descontração em um ambiente onde poderão interagir e conversar com outras pessoas de 
sua faixa etária no período diurno. Buscando assim um desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário.) 
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Palavras–chave: Centro de Convivência. Idosos. Lazer. 

 

 
 

CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO ANIMAL NAS ÁREAS URBANAS. 

CONSEQUENCES OF ANIMAL ABANDONMENT IN URBAN AREAS. 
 

BARROS, P. N. M.; GIELFE, S. E. 
 
Os benefícios do convívio com os animais de estimação para o ser humano são inúmeros, 

entretanto, essa aproximação resulta em alguns problemas graves na vida do animal. A 
domesticação de cães e gatos trouxeram a dependência dos animais com o homem, tornando 
cada vez mais comum problemas recorrentes em todas as áreas urbanas do mundo, como os maus 
tratos e o abandono. Os centros urbanos possuem um fenômeno que vêm se intensificando de 
forma preocupante e começa a chamar a atenção da população: a falta de cuidados com os 
animais abandonados. Diversos estudos constataram quais são os principais motivos para o 
abandono, sendo alguns deles os problemas comportamentais, condições socioeconômicas dos 
seus donos e principalmente a adoção irresponsável, onde as pessoas adotam ou compram por 

impulso o animal e quando começam a apresentar problemas, os descartam, tornando comum a 
presença significativa nas ruas, parques, praças e estradas.  A vulnerabilidade e as condições 
físicas e psicológicas dos animais abandonados na rua são facilmente notadas, pois estão sempre 
a mercê de maus-tratos, falta de comida e água e doenças contagiosas. Ao mesmo tempo em que 
a população é responsável pelo abandono dos animais, a mesma também é responsável pela 
disseminação de zoonoses. Os animais abandonados impulsionam a poluição ambiental, 
contaminações, acidentes de trânsito, crueldade e agressões, e principalmente doenças eminentes 
à saúde pública, como as zoonoses.  

 
Palavras-chave: Abandono. Saúde Pública. Zoonoses. Animais. Responsabilidade. 

 

 

LEVANTAMENTO CONCEITUAL COM ESTUDO DE CASO PARA 
PROPOSTA PROJETUAL PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA 

ADOLESCENTES. 

CONCEPTUAL SURVEY WITH CASE STUDY FOR PROJECT  
PROPOSAL FOR ADOLESCENT HOME. 

 
REIS, P.C.P.S.; GUARNIERI, A, R. 
 
Este trabalho tem como fundamento abordar tudo que envolve o acolhimento institucional e seus 
usuários, através do estudo teórico realizado no primeiro semestre, afim de promover um projeto 

de arquitetura e urbanismo para o trabalho final de graduação do curso de arquitetura, mostrando 
como é importante um espaço que realmente acolha os indivíduos, e como a arquitetura 
influencia na transformação psicológica, quando a apropriação do ambiente leva a realidade do 
mundo interior, influenciando no bem estar quando bem projetados, lembrando que uma vez que 
estão na margem exclusão, vivendo a vulnerabilidade social por terem seus direitos violados, 
por consequências advindas da inabilidade da família em relação aos cuidados e proteção da sua 
filiação, o ambiente de proteção tem a função de assegurar os direitos e deveres através de 
parâmetros familiares, de valores para a sua formação, mesmo que, não substituindo a família, 
o projeto de Acolhimento Institucional tem como finalidade devolver o bem-estar dos usuários, 

onde tratará os problemas e traumas vividos por eles, colocando-os como protagonistas de sua 
própria história, vencendo os traumas, medos e convivendo em um ambiente familiar, diferente 
de um orfanato e separado da ala administrativa para melhor elaborar a ideia de residência e não 
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instituição. Ainda para o conhecimento, foi realizado dois estudos de caso que trouxeram duas 
realidades diferentes da qual vemos geralmente nas instituições brasileiras, elas serviram de base 

para formar o programa de necessidades. O projeto foi elaborado para a cidade de Ibaiti, Paraná-
BR, em um terreno na área central da cidade. 
 
Palavras–chave: Acolhimento Institucional. Arquitetura. Vulnerabilidade Social. Família. 
 

 

O CONCEITO DE PARQUE LINEAR PARA UM PROJETO EM PIRAJU  

THE LINEAR PARK CONCEPT FOR A PIRAJU PROJECT 
 

MARTINS J, P. R.; GOMES, G. F.M. 
 
No momento de grande desenvolvimento industrial no Brasil, vemos a criação de Brasília, de 
indústrias siderúrgicas, de mineração, novas rodovias entre outras diversas mudanças, a mais 
significativa para toda a população foi o desenvolvimento do lazer, podendo ser desfrutado 
através de artes e apresentações, esportes, musica e teatro, no Brasil o Lazer recebe um grande 

incentivo neste mesmo período por parte das empresas para os funcionários, criando os clubes 
esportivos. 
 
Palavras-chave: Parque Linear. Lazer. Esporte Aquático. 

 

 

CENTRO DE EQUOTERAPIA: PROPOSTA DE UM ESPAÇO 

ARQUITETÔNICO COMO FERRAMENTA NO TRATAMENTO 

ETHERAPY CENTER: PROPOSAL OF AN ARCHITECTURAL SPACE 

AS A TOOL IN TREATMENT 

 
ANDRADE, R.; MIRA, M.A.A. 
 
A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades 
especiais. Atualmente na cidade de Bernardino de Campos, interior do estado de São Paulo, as 

sessões de equoterapia são realizadas no clube da cidade, que além de não ser um local ideal 
para realização dessa terapia, não oferece um preparo e estrutura adequada para abrigar os 
animais, o que acaba prejudicando não só quem utiliza a equoterapia, mas também as demais 
atividades que são realizadas nele. A proposta desse projeto é utilizar a Arquitetura como 
ferramenta para melhorar esse método terapêutico, escolhendo um terreno adequado e 
colocando melhores materiais, modificando fluxos, acessos, trazendo conforto, qualidade e 
gerando melhores resultados diante dessas mudanças. 

 
Palavras-chave: Equoterapia. Terapia por Exercício. Arquitetura. 
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ESTUDO DE CASO PARA ELABORAÇÃO DE UMA ESCOLA  

DE MÚSICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR 

CASE STUDY FOR MAKING A SCHOOL OF MUSIC  
IN JACAREZINHO-PR 

 
TUFANINI, R. O.; GUARNIERI, A, R. 
 
O presente trabalho vem apresentar uma proposta para a construção de uma Escola de 

Música na cidade de Jacarezinho - PR, com a intenção de resgatar e fomentar a cultura 
musical da cidade. O projeto dessa escola tem como objetivo ensinar sobre a música, 
da teoria até á prática. Conhecida pelos festivais musicais, músicos, Jacarezinho já foi 
uma referência cultural regional, trazendo turistas e artistas de outras cidades para 
contemplar o que a cidade proporcionava. Para a realização deste trabalho foram feitas 
pesquisas sobre o histórico da cidade, da música e estudos de casos “in loco” para 
vivenciar e registrar o cotidiano de instituições voltadas a música. O propósito dessa 
instituição é o resgate dessa cultura e fazer com que isso volte a se tornar parte do 

cotidiano cultural do município 
 
Palavras-chave: Arquitetura. Cultura. Música. 

 

 

 
ESTUDO DE CASO PARA A ELABORAÇÃO DE UM 

PROJETO UMA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA A 
CIDADE DE WENCESLAU BRAZ 

 
CASE STUDY FOR THE DESIGN OF A PROJECT A PUBLIC 

LIBRARY FOR MUNICIPALITY OF WENCESLAU BRAZ  
 
FERRAZ, R. C.; GOMES, G. F. M. 
 
O acesso ao estudo e à cultura é um direito de todos e é um dever do Estado proporcionar isso. 
Porém em cidades menores há um grande déficit de investimentos nesse setor, sendo assim, 
muitas pessoas, principalmente de classe baixa, acabam não tendo acessos à cultura. O projeto 
da  Biblioteca Municipal para a cidade de Wenceslau Braz, foi pensado em tudo isso. Seu 
projeto é em um terreno de fácil acesso para todos, incluindo os de classe baixa, já que se 
localiza em um bairro próximo ao bairro mais simples da cidade. Sua forma arquitetônica 

chama a atenção de todos que passam por perto, o terreno conta também com praça e um 
playground, sendo mais um atrativo para as pessoas irem até o local. Para chegar nesse projeto, 
foram realizadas visitas in loco de algumas bibliotecas, mostrando quais são os problemas 
encontrados, e qual o melhor fluxo interno para se trabalhar. Pode-se dizer que esse projeto foi 
realizado em quatro etapas: sendo na primeira a pesquisa de arquitetos como referência, a 
segunda em estudo do terreno e seu entorno, na terceira o estudo de caso, e na quarta e última 
etapa o desenvolvimento do projeto 

 

Palavras – chave: Biblioteca. Cultura. Acesso. Wenceslau Braz. Pesquisa. 
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ARQUITETURA HOSPITALAR: O FATOR DA HUMANIZAÇÃO COMO 
COLABORADOR NO TRATAMENTO DE CÂNCER. 

HOSPITAL ARCHITECTURE: THE FACTOR OF HUMANIZATION AS A 
COLLABORATOR IN CANCER TREATMENT. 

 
TEIXEIRA, R.R.; MIRA, M.A.A. 
 
Humanizar, verbo relativo ao homem, significa dar condições humanas a qualquer coisa ou 
lugar. Como o Humanismo, doutrina ou movimento da época Renascentista, apresenta uma 
perspectiva exclusivamente antropocêntrica, ou seja, tem o homem como o centro das atenções. 

A humanização dos estabelecimentos assistenciais de saúde constitui-se num conjunto de ações 
sobre diversas práticas e condições na prestação dos serviços de saúde. Trata-se de uma ação 
onde os usuários ou os  profissionais de saúde agem na busca da qualidade dos serviços 
executados. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a questão da humanização no 
ambiente físico hospitalar, enfatizando o conforto ambiental e o papel do arquiteto nesse 
processo. A humanização hospitalar, ao mesmo tempo em que colabora com o processo 
terapêutico do paciente, contribui para a qualidade dos serviços de saúde prestados pelos 
profissionais envolvidos. Portanto, o principal objetivo do projeto, além de beleza, 
funcionalidade e competitividade para seu cliente, deve ser a promoção da cura para os pacientes. 

 
Palavras–chave: Humanização. Arquiteto. Saúde. 
 

 
 

A RELEVÂNCIA DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA NO 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO. 

A RELEVANCE OF THE CURITIBA MUNICIPAL MARKET IN 
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY. 

 
DUARTE, R.A.; MIRA, M.A.A. 
 
O presente artigo tem como finalidade resgatar a memória do mercado municipal de Curitiba e 
a relevância no contexto histórico para o município e  demonstrar a capacidade de crescimento 
e desenvolvimento que gera em torno do mercado tanto no âmbito de crescimento populacional 
e urbano quanto no aspecto cultural e turístico para a cidade e também de suma importância para 
desenvolvimento socioeconômico de todos os comerciantes, produtores e para população que de 
alguma forma esteja envolvida com o Mercado público de Curitiba. 

 
Palavras-chave: Memória. Relevância. Mercado. Socioeconômico. 

 

 
PARQUE CANTINHO DO CÉU GRAJAÚ-SÃO PAULO 

CANTINHO DO CÉU PARK GRAJAÚ - SÃO PAULO 
 

MIRA, S.M.M.A.; SERRANO, A.C. 
 
Nos dias de hoje, para que as pessoas gozar de saúde, bem- estar, considera-se essencial que elas 
possam usufruir de áreas de lazer que permitam sair do sedentarismo, permitindo também a 
integração das pessoas à sociedade, a urbanização de um assentamento precário, nos loteamentos 
dos lagos, Cantinho do Céu e das Gaivotas, no Grajaú, propôs integrá-lo à cidade de São Paulo, 
dotando-o da necessária infraestrutura urbana e a partir de estudos feitos pela Secretaria 
Municipal de Habitação em conjunto com a Promotoria  Pública, que remanejou famílias da 
área. O projeto apresenta um estudo e diagnóstico da área, propostas de soluções e projeto de 

adequação urbanística com foco no saneamento ambiental, melhoria da acessibilidade e 
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implantação de um parque junto a represa Billings. O projeto venho valorizar a paisagem e a 
comunidade, associando recreação e lazer, mas preservando as margens, com manutenção das 

espécies nativas, procurando evitar o assoreamento da represa. O parque tem 7 Km de extensão, 
às margens da represa Billings e conta com áreas destinadas a preservação e também, com áreas 
para lazer, recreação, esportes e contemplação. A intervenção promoveu a qualidade de vida dos 
moradores, valorizando o lazer, fazendo com que o espaço esteja inserido à cidade: Este artigo 
tem como objetivo analisar a obra nesse espaço para possíveis aplicações num projeto de 
requalificação do espaço de lazer, as margens do Rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo. A 
metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, com visita ao local, para tomada de fotos. 

 

Palavras-chave: Lazer. Cantinho do Céu. Requalificação. 

 
 
NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO À PESSOA EM SITUAÇÃO 

DE RUA NO MUNICÍPIO DE OURINHOS – S.P 

NEW REST HOME AND SUPPORT CENTER FOR THE  
STREET SITUATION IN THE CITY OF OURINHOS - S.P. 

 
SILVA, T. R.; MURILHA, D. 
 
O presente artigo, tem a função através de estudos e pesquisas realizadas de apresentar a real 
necessidade de um novo Centro de acolhimento e apoio a pessoa em situação de rua para a cidade 

de Ourinhos/SP, tendo como base a que está em atual funcionamento que se encontra em situação 
de extremo improviso e precariedade, para isso foram necessários estudos aprofundados sobre o 
usuário, suas reais necessidades e seus direitos, sobre a localização da futura implantação e 
terreno. Após a conclusão dos estudos chega se a esta presente proposta projetada especialmente 
para atender suas necessidades, que trará maior qualidade no atendimento aos usuários e maior 
potencialização em suas reintegrações a vida cotidiana com qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: População de rua. Centro pop. Reintegração Social. 

 
 

AS CARACTERÍSTICAS PROJETUAIS DO ARQUITETO  
BRASILEIRO MARCIO KOGAN. 

THE PROJECTUAL CHARACTERISTICS OF BRAZILIAN 
 ARCHITECT MARCIO KOGAN. 

 
AGUIAR, V.D.P.; MIRA, M.A.A. 
 
O presente artigo em estudo trata-se da vida e de algumas obras do arquiteto modernista 
brasileiro Marcio Kogan e também cineasta. Podendo notar-se que suas criações 
arquitetônicas valorizam a simplicidade formal e são elaborados com extrema atenção aos 

detalhes e acabamentos. Possuem linhas delicadas e leves, trazendo uma horizontalidade 
para o projeto. Ele adere a utilização do vidro em grandes janelas na fachada, fazendo com 
que haja uma maior iluminação e ventilação natural; do concreto, da madeira e da pedra em 
suas invenções projetuais. É um arquiteto conhecido não somente no Brasil, pois 
também possui obras conceituadas em outros países.  

 
Palavras–chave: Arquiteto. Obras. Marcio Kogan.  
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READEQUAÇÃO DE ESPAÇO URBANO A PARTIR DE PARQUE 
CONTEMPLATIVO NA CIDADE DE OURINHOS. 

URBAN SPACE REHABILITATION FROM CONTEMPLATIVE 
PARK IN THE MUNICIPALITY OF OURINHOS, SP, BRAZIL. 

 
SILVA, V.R. 
 
A proposta deste TFG é articular de forma técnica e artística a solução para um terreno 
inutilizado, propondo um parque contemplativo, visto que existem dois parques em Ourinhos, 
porém sem muitas atividades, a minha proposta é tirar as pessoas de suas rotinas caóticas e fazê-

las  caminhar por um ambiente bucólico, com muitas árvores de vários tipos, vegetações baixas, 
altas, médias, mostrar para as pessoas que respirar o ar de florestas nativas faz bem para saúde 
do corpo e mente. Desta forma, existe um parque que faz essa ilustração muito bem de preto e 
branco, o Central Park, em Nova Iorque, seguindo a mesma linha de raciocínio que desenvolvi 
meu parque, com  pontos contemplativos, com atividades para aqueles que gostam de artes, o 
teatro no caso, aqueles que gostam de tirar fotos, os lagos, e aqueles que gostam de treinar, as 
pitas de cooper ou as quadras. O terreno se encontra na rua Cardoso Ribeiro, onde está sendo 
construído um shopping, este terreno ligará e facilitará a ida das pessoas para seus serviços no 
centro da cidade, já que o terreno fica próximo a praça Melo Peixoto, praça central da cidade, e 

de volta para seus lares, incentivando a ida a pé, com paisagens naturais, um ar puro, e se preferir, 
a ida de bicicleta também será possível. O local foi escolhido devido ao problema que ele causa 
ao estar inutilizado, e pelo fato de ter uma ótima localização e seu desnível vantajoso, 
proporcionando 8% em suas rampas, ou até menos. O principal problema de haver um terreno 
deste tamanho inutilizado, é a mobilidade, e possível descontrole de pragas que podem trazer 
doenças para a população. Portanto, o que espero do King Park é que ele seja mais que um parque 
simplesmente fixado em seu local, que a visitação deste passe de geração em geração, que seja 
influenciador nas histórias das pessoas, na saúde dos munícipes, nas mentes, e que após anos, as 

pessoas possam contar aos que amam, que este parque fez parte da sua vida, isto é arquitetura, 
isto é arte, afetar as pessoas positivamente durante a eternidade, enquanto sua obra de arte 
permanecer viva. 

 

Palavras-chave: Espaço Urbano. Parque Contemplativo. Mobilidade.  

 

 
PROPOSTA DE PROJETO DE UM PARQUE URBANO  

PARA O MUNICÍPIO DE FARTURA-SP 

PROPOSED PROJECT FOR AN URBAN PARK  
FOR THE MUNICIPALITY OF FARTURA-SP 

 

ERUSTES, V.; ZANOTTO-FILHO, M. 
 
O presente trabalho apresenta as considerações e proposta de um Parque Esportivo voltado para 
a população farturense e sua região, na cidade de Fartura, São Paulo. O projeto tem como 
objetivo ocupar uma área verde no centro da cidade, que hoje se encontra em má conservação e 
possui um risco grande de enchentes para a população do seu entorno. O conceito utilizado para 
esse projeto, tem como função abrigar um novo bairro para população e eliminar as chances de 
enchentes do local, abrigando um parque esportivo com a intenção de trazer lazer, diversão para 
os habitantes. Os estudos de caso foram de extrema importância, tanto para agregar nas pesquisas 

de desenvolvimento do trabalho, tanto quanto para a parte de projeção do projeto. 
 
Palavras-chave: Parque esportivo. Lazer. Esporte. Mobiliário Urbano. Parque.  
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ESTUDO DE CASO PARA PROPOSTA PROJETUAL DE UM CENTRO 
SOCIOCULTURAL NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA – P.R. 

CASE STUDY FOR PROJECT PROPOSAL FOR A CULTURAL  
CENTER IN GUAPIRAMA - P.R. 

 

SILVA, V. O.; MURILHA, D. 
 
A cidade de Guapirama no estado do Paraná, completou seus 55 anos no dia 2 de março de 2019, 
com uma população de apenas 3.886 habitantes (Censo IBGE/2010) é considerada uma cidade 
nova, com uma pequena área urbana. Este estudo tem como objetivo apresentar um projeto de 
um Centro Social e Cultural para o município de Guapirama – P.R., propondo atividades 
educativas, sociais, esportivas, culturais e de lazer para a população. A proposta do trabalho é 
projetar um espaço sociocultural com o intuito de aproximar às pessoas e fortalecer o sentimento 
de comunidade e incentivar culturalmente a população do município e de toda região, que conta 
com várias cidades vizinhas próximas como Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da 

Platina, Ibaiti, entre outras, facilitando assim o acesso ao centro. A ideia é criar um programa 
para atender todas as faixas etárias, propondo vários usos, desde lazer, esporte e assistência social 
como também propor atividades profissionalizantes. 
 
Palavras-chave: Cultura. Lazer. Integração Social. 

 

 

 

O ESPAÇO ARQUITETÔNICO E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADES  
ATRAVÉS DA CULTURA 

ARCHITECTURAL SPACE AND FORMATION OF  
IDENTITIES THROUGH CULTURE 

 
SILVESTRE V., PADOVAN L.D.G. 
 

A arquitetura está relacionada diretamente com o usuário da mesma, e toda construção é feita 
por uma finalidade, contextualizada na atividade lá desempenhada. É preciso uma demanda para 
realizar algo, e pode ser de todos os tipos, em especial a demanda cultural é uma das ramificações 
de atividades com mais potencial para aplicação de espaço interativo com as pessoas, pois ela 
liga-se diretamente com o indivíduo, pois a cultura é praticada por todos de alguma maneira. Os 
objetivos dessa pesquisa consistem em aprofundar-se em princípios em que a arquitetura e 
urbanismo se interagem com os usos dos ambientes, de maneira que possa fomentar e agregar 
de atributos essenciais para a prática determinada de cada ocasião, utilizando de características 
físicas relacionadas ao uso dos ambientes, e as características visuais do mesmo. As necessidades 

surgem a partir de que os ambientes em seu desenvolvimento sem ordem, dispõem de falta de 
características próprias de cada uso, vale lembrar que determinadas atividades feitas em algum 
lugar, demandam de análises de necessidades e de usabilidade, que se liga diretamente com a 
função que lá será desempenhada. 
Contudo utilizaremos de análises relacionadas aos usos ambientais, utilizando de autores de 
contextos semelhantes, de maneira a refletir sobre os pensamentos para determinadas ocasiões, 
que se relacionam diretamente com a cultura e a história. 
 

Palavras-chave: Usuário, Atividade. Espaço. Potencializada. 
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PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE EM OURINHOS, 

SP 

RECOVERY PROPOSAL OF WATER SOURCE IN OURINHOS, SP 
 

ALMEIDA, F. C.; CATELLETO, L. G. P; 1COELHO, P. H. L. M.; 1SOBRINHO, 

T. L.; SOUZA-GESSNER, C. S. 
 
Os rios possuem um papel chave para o desenvolvimento da vida e da sociedade, haja visto que 
desde os primórdios da humanidade nossa espécie se relaciona com este recurso natural. 
Todavia o homem moderno tem desempenhado um papel negativo em relação a esses corpos 
hídricos, poluindo e desmatando as regiões. A construção civil, como canalização ou contenção 
de corpos d’água tem causado certas preocupações para a saúde desses recursos, tendo em vista 
que as consequências de tal ato mudam toda a conformidade do rio. Sendo assim, o presente 

projeto propõe uma recuperação das áreas degradadas deste recurso, utilizando como parâmetro 
a nascente dentro do Parque Ecológico Municipal Bióloga Tânia Mara Netto. A proposta é 
recuperar a nascente do córrego através do plantio de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica 
para a recuperação do solo e uma maior percolação da água, aumentando a lâmina d’água do 
córrego e a retirada do concreto no local. Também propõem a escavação de um reservatório 
dentro do Parque Ecológico Municipal para formar um lago artificial com a água da nascente, 
na intenção de melhorar e dar suporte ao desenvolvimento florístico e faunístico dentro do 
fragmento de mata. Por fim, o apoio da comunidade nas práticas de recuperação, com a 

finalidade de termos uma população conscientizada acerca dos recursos hídricos e sobre a 
importância da vegetação para os mesmos. 
 
Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas. Lago artificial. Nascente. Reflorestamento, 

Comunidades. 
 

 
 
 
 
 

MACACOS-PREGO: ESTRUTURA POPULACIONAL E 
COMPORTAMENTO NO PARQUE ECOLÓGICO DE OURINHOS-SP. 

WILD BLACK-CAPPED CAPUCHIN: POPULATION STRUCTURE AND 
BEHAVIOR IN THE OURINHOS-SP ECOLOGICAL PARK 

 
DEMARCHI, F.; ¹ORLANDINI, R.; ¹ SILVA, L. D. S. F; ²SOUZA-GESSNER, C. 

S. 
 

O Cebus apela é conhecido também como macaco-prego e vastamente encontrado em todas as 
regiões do Brasil, principalmente em matas e ambientes antrópicos, como parques, APPs, 
fragmentos florestais. Com o objetivo de estudar a população de macacos-prego. Assim, a partir 
de observações de uma comunidade de macacos do Parque Ecológico Municipal Bióloga Tania 
Mara Netto Silva, localizado no perímetro urbano da cidade de Ourinhos- SP. A reserva possui 
10 hectares de Mata Atlântica nativa, cuja fitofisionomia predominante é Floresta estacional 
semidecidual, localizado no perímetro urbano da cidade de Ourinhos- SP. O método utilizado 
foi de observação e registro em que, foram realizadas duas visitas entre Maio e Abril de 2019, 

durante 4 horas. Nesse período foi analisado o comportamento, alimentação, patógenos visuais, 
acasalamento dos macacos-prego que residem no parque e a sua interação com o homem. Os 
dados coletados poderão servir para nortear um plano de manejo e controle populacional desses 
macacos, favorecer projetos para a implantação de corredores de dispersão para a fauna e 
finalmente servir de informação para a comunidade de Ourinhos. Além disso, poderá subsidiar  
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ações de conservação e manejo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura 
de Ourinhos. 

 
Palavras-chave: APPs. Cebus apela. Etologia Populacional. Macacos.  
 

 
 
 

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE LÍQUENS EM  
DIFERENTES ÁREAS URBANAS DE OURINHOS/SP. 

DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF LICHENS IN  
DIFFERENT URBAN AREAS OF OURINHOS/SP. 

 
GARCIA, G.H.; SILVA, B.G.; SANTOS, J.A.S.; NASCIMENTO, L.F.; 

FERREIRA, T.D.; SOUZA-GESSNER, C.S. 
 

A associação simbiótica entre fungos e algas dá origem a líquens, que possuem extrema 

importância na formação do solo e pode ser usado como bioindicador de qualidade do ar. O 
estudo foi realizado na cidade de Ourinhos através de uma análise quantitativa deste grupo, com 
o levantamento de dados em 200 árvores divididas em 4 pontos distintos. Os resultados 
mostraram que, quanto maior a quantidade de liquens, maior a incidência de luz solar e menor 
umidade relativa do ar, o que possibilita o auxílio deste grupo no monitoramento do microclima 
urbano. 
 
Palavras-chave: Microclima Urbano. Qualidade do Ar. 

 

 

 
VARIAÇÃO ESPACIAL DA TEMPERATURA E DA UMIDADE EM 

DIFERENTES SETORES DA CIDADE DE OURINHOS (SP). 

SPATIAL VARIATION OF TEMPERATURE AND HUMIDITY IN 
DIFFERENT SECTORS OF THE CITY OF OURINHOS (SP). 

 
DAMAS, I. S.; PAULINO, A. S.; DINIZ, J. H. A.; LARA, L. H. P.; SOUZA-

GESSNER, C. S. 
 
Microclima Urbano é o nome dado ao clima que abrange uma pequena localidade e que se 

diferencia dos arredores da região em que está localizada. Trata-se de uma variação das 
condições climáticas (temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade) que é determinada 
pela presença de vegetação, de grandes construções urbanas entre outros fatores. O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver um plano de monitoramento em pontos estratégicos visando nortear o 
planejamento de arborização através dos dados coletados de temperatura e umidade a partir do 
microclima. As temperaturas e umidade foram medidas em diferentes pontos da cidade de 
Ourinhos-SP, tais como parque Olavo Ferreira de Sá, Aterro Sanitário, Bairro Santos Dummont, 
Parque Ecológico, e Calçadão de Ourinhos. Os resultados demonstraram que as áreas são 
distintas quanto ao microclima, que pode estar associado à carência de cobertura vegetal 

 
Palavras-chave: Microclima. Temperatura. Umidade. 
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LEVANTAMENTO DE ICTIOFAUNA EM RESERVATÓRIOS  
DO RIO PARANAPANEMA, BRASIL. 

INVENTORY OF ICHTHYOFAUNA IN RESERVOIRS OF 
 PARANAPANEMA RIVER, BRAZIL. 

 

CASTELLETTO, L. G. P.; JARDULI, L. R.; GARCIA, D. A. Z.; YABU, M. H. 

S.; FERRAZ, J. D.; ORSI, M. L. 
 
Os peixes têm um papel relevante no funcionamento ecológico das comunidades aquáticas. As 
espécies que se prestam à exploração econômica também podem ser estratégicas nas cadeias 
alimentares e os fatores que afetam sua abundância estarão, de maneira indireta, refletindo-se 
em outros organismos para os quais estas servem de alimento. O homem é historicamente 
dependente dos recursos hídricos e pesqueiros na bacia do rio Paranapanema, porém diversos 

fatores contribuem para a degradação deste ecossistema. Um dos métodos empregados 
atualmente para mitigar impactos sobre esses recursos são os peixamentos, instituídos por força 
de lei, como uma das estratégias oficiais de manejo. Porém alguns resultados demostram que 
este tipo de metodologia não foi eficaz para a manutenção destas espécies no ambiente natural 
até o momento. Os resultados anteriores obtidos na mesma região, indicaram que essas 
iniciativas tiveram mais efeitos adversos do que benefícios sobre as comunidades aquáticas e 
espécies alvos de conservação. De frente a esse cenário, elaborou-se este projeto de pesquisa que 
é parte de um programa de repovoamento inovador de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D/ANEEL- CTG), intitulado: Desenvolvimento e aplicação de um programa inovador para 
a conservação e recuperação do estoque pesqueiro do rio Paranapanema. Integrado ao objetivo 
geral, a proposta deste projeto será de realizar uma avaliação da composição de espécies 
mediante ao estoque pesqueiro, realizado por pescadores profissionais nos reservatórios de 
Rosana e Taquaruçu, ambos situados no baixo do Rio Paranapanema, no Brasil. 
 
Palavras-chave: Peixamento. Recursos Hídricos e Pesqueiros. Levantamento. Reservatórios. 

 

 
 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 
NASCENTES DO PARQUE ECOLÓGICO DE OURINHOS 

EARLY EVALUATION OF THE CONSERVATION STATUS OF THE 
WATER SOURCES OF THE OURINHOS ECOLOGICAL PARK 

 
PECIOLI, P. F.; CRUZ, K.; DIAS, A. G. V.; BENTO, I. M. A.; SOUZA-

GESSNER, C. S. 
 
Diante da importância da água para a vida, e da necessidade de preservação desse bem comum, 
este estudo teve como objetivo realizar uma diagnose preliminar do entorno de nascentes na área 
de abrangência do Parque Ecológico de Ourinhos - SP. Procurou-se identificar e avaliar os 
fatores, que indicam o estado de conservação dessas nascentes. Os resultados obtidos indicaram 
que as nascentes se encontram perturbadas e os principais impactos ambientais negativos 

observados são todos de origem antrópica. 
 
Palavras-chave: Ecologia. Recursos naturais. 
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PROPOSTA DE CORREDOR ECOLÓGIGO  
NO MUNICÍPIO DE OURINHOS, SP 

PROPOSAL OF ECOLOGICAL CORRIDOR IN  
THE MUNICIPALITY  OF OURINHOS, SP 

 

MIOTO, P. S. J.;SANCEVINI, L. F.; VILAS BÔAS, N. C. FELIZARDO, T. C. 

C.; GESSNER, C. S. S. 

 
O corredor ecológico é uma estratégia voltada para a conexão de remanescentes florestais, que 
busca reduzir os efeitos do processo de fragmentação florestal.  Ela permitem conciliar o 
desenvolvimento urbano às atividades econômicas no espaço, buscando contornar as 
consequências da fragmentação dos habitats e, assim, conectá-los de forma a proporcionar o 
fluxo da biodiversidade no espaço. Nas áreas urbanizadas a atividade humana transformou e 

transforma a paisagem original em um mosaico fragmentado, ou no que se pode chamar de 
matriz antropizada.  Assim, esse trabalho tem por objetivo estabelecer a implantação de um 
corredor ecológico ligando o fragmento florestal do Parque Ecológico de Ourinhos Bióloga 
Tânia Mara Netto Silva as margens do Rio Paranapanema ambos localizados no município de 
Ourinhos – SP. As espécies utilizadas no plantio serão nativas da mata atlântica e serão 
cultivadas no viveiro de mudas “O cultivo da vida”. Espera-se que ao final dos dois anos as 
espécies florestais possam se estabelecer dentro no corredor ecológico.  
 

Palavras-chave: Fragmentação Florestal. Parque Ecológico. Mata Atlântica. 

 

 
A QUÍMICA VERDE COMO ESTRATÉGIA DE  

ENSINO E APRENDIZAGEM NO BRASIL 

“GREEN CHEMISTRY” AS A STRATEGY FOR 
TEACHING AND LEARNING IN BRAZIL 

NARDOTTO, R. S. 
 
Preocupações do quanto de tecnologia limpa ou quais processos químicos ambientalmente 
benignos podem ser realizados, passaram a ser fomentados, assim esta ideia de grande relevância 
reverberou não somente na conduta das empresas, governos e sociedade de consumo como 
também ao ensino e aprendizagem de Química. Com o objetivo de analisar a produção científica 
referente ao ensino e estratégias para aprendizagem com o apoio no conceito de Química Verde 
(QV). Foi realizado e proposto uma Revisão Sistemática de Literatura de Kitchenham et al.; Pai 
et al. (2004), no período de 2002 a 2018 nos repositórios de pesquisa da CAPES e revistas 

periódicas da plataforma Sucupira. Os critérios observados foram se os artigos estavam 
classificados apenas em periódicos Qualis (A1 e A2), pertencentes à língua portuguesa incluídos 
às áreas de conhecimento de Ensino e de Educação. As questões problemas foram propostas com 
a finalidade de exibir o quadro brasileiro mediante a Química Verde (QV), e/ou aplicação deste 
conceito como metodologia de ensino de química no processo de aprendizagem. A pesquisa 
realizada na plataforma Sucupira Qualis Revistas no quadriênio 2013-2016, em que todos os 
títulos eram de língua portuguesa, foram reportados 942 trabalhos nas revistas e 181 nos 
periódicos CAPES, ainda foi necessário a observação de textos em língua espanhola e língua 
inglesa, resultando em um total final de 22 trabalhos. Acerca disso conclui-se que, é notória a 

carência de desenvolvimentos de estratégias e encaminhamentos com alternativas sustentáveis, 
pois apenas 1,95% dos casos identificados contemplavam os requisitos questionados. Desse 
modo, encaminhamentos futuros, tenciona-se desenvolver novas sequências didáticas a fim de 
auxiliar o árduo trabalho do professor e de propor expectativas significativas de aprendizagem. 

 
Palavras-chave: Estratégia Alternativa de Ensino. Química Verde. Revisão Sistemática.  
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MODIFICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE 

VACINAS CONTRA O HPV 

 HPV VACCINE DEVELOPMENT MODIFICATIONS 
 

ALMEIDA, B.R.; PINTO, G.V.S 
 
O vírus papiloma humano (HPV) se classifica como o vírus sexualmente transmissível mais 
freqüente, foram detectados mais de 200 tipos ou genótipos, os mesmos são divididos em grupos 
de baixo e alto grau. O artigo teve como objetivo abordar questões envolvendo testes que 

utilizaram da sorologia positiva para anticorpos anti-HPV 16 e HPV-18 para o desenvolvimento 
de vacinas terapêuticas. Pra elaborar o artigo foi realizada uma pesquisa em treze artigos com o 
foco em absorver o melhor de cada material. Durante o desenvolvimento desse artigo é possível 
encontrar quatro tipos de vacinas terapêuticas que vem sendo criadas para uma possível 
substituição das vacinas profiláticas. Em conclusão testes realizados mostram que a efetividade 
no organismo humano das vacinas terapêuticas não é totalmente confiável e protegida de reações 
indesejáveis.  
 

Palavras-chave: HPV. Vacinas. Vacinas Terapêuticas. IST. Proteção.  

 

 

PREVALÊNCIA DE NEISSERIA GONORRHOEAE EM GESTANTES 

PREVALENCE OF NEISSERIA GONORRHOEAE  
INFECTION IN PREGNANT WOMEN 

 
COIRADAS, I. R.; LEOCADIO, B. C.; OLIVEIRA, T. M. F.; SANTOS, P. H. S.;  

SILVA, G. C. R.; PINTO, G. V. S. 
 
O presente trabalho objetivou-se em analisar a prevalência de infecção pela Neisseria 
gonorrhoeae na população brasileira, em especial em gestantes, e abordar os possíveis 

problemas causados por ela, evidenciando assim a necessidade de um tratamento adequado, a 
fim de se evitar quaisquer complicações, sobretudo na gravidez. 

 
Palavras-chave: Neisseria gonorrhoeae.  Gonococo. Infecção. Gestantes. Tratamento. 

 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO DA TITULAÇÃO DO ANTI-D  
NA ROTINA PRÉ-NATAL. 

STANDARDIZATION OF THE TITRATION OF ANTI-D  
IN ROUTINE PRENATAL. 

 
SOUZA, M.C.S.; INÁCIO, J.C.; DEFFUNE, E. 
 
A Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) é caracterizada por alo imunização por antígenos de 

grupos sanguíneos do feto que são ausentes nas hemácias maternas. A hemólise dos eritrócitos 
fetais é causada por anticorpos da classe IgG que atravessam a barreira placentária causando 
sensibilização eritrocitária acelerando sua destruição. Devido a possibilidade de sensibilização 
que podem levar a produção destes anticorpos, todas as gestantes devem realizar 
acompanhamento através da realização da Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) e tipagem 
sanguínea. Quando detectado a presença do aloanticorpo de especificidade anti-D, deve-se 
complementar o diagnóstico através da titulação de anticorpos, em geral considera-se 
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significativo um título maior ou igual a 32 que representa uma indicação para amniocentese. 
Considerando a relação entre o título do anticorpo da gestante e a severidade clínica da doença, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a importância da padronização quanto a melhor técnica para 
a realização da titulação do anticorpo no laboratório de Imunohematologia do paciente do 
Hemocentro do Hospital das Clinicas da Unesp Botucatu. Foram retituladas 73 amostras e os 
resultados foram os seguintes: 46,7% apresentaram diferença inferior a duas diluições, 33% 
diferença inferior a três diluições e 20% diferença inferior a uma diluição quando comparadas 
as titulações realizadas anteriormente em gel-teste. Resultados foram relacionados os diferentes 
títulos com os dados clínicos das pacientes e/ou do recém-nascido. 

 

Palavras-chave: Aloimunização. Doença Hemolítica Perinatal. Titulação de Anticorpos. 

 

 

 

SÍFILIS GESTACIONAL E CONGÊNITA: AINDA UM 
PROBLEMA PARA A SAÚDE PÚBLICA. 

GESTATIONAL AND CONGENITAL SYPHILIS: A PROBLEM 
FOR PUBLIC HEALTH. 

 
CARMO, M.S.; MARTINS, M.P.L; TINEU, C.N; SANADA, J. Y.; VITOR, G. 
 
A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano mundialmente, levando a mais de 300 mil mortes 
fetais e neonatais e colocando mais de 200 mil crianças em risco de morte prematura. Entre as 
DSTs a sífilis merece destaque, pois se trata de uma doença infectocontagiosa sistêmica e 

sexualmente transmissível que se configura como um desafio para a sociedade, uma vez que, 
mesmo possuindo tratamento eficaz e de baixo custo, os casos no país só aumentam. No Brasil 
houve um aumento nos últimos cinco anos no número de casos de sífilis em gestantes, congênita 
e adquirida. Este aumento pode estar relacionado a diversos fatores como: o aprimoramento do 
sistema de vigilância por notificar mais casos, aumento da cobertura de testagem, com a 
ampliação do uso de testes rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos profissionais 
de saúde à administração da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de 
penicilina, entre outros. As gestantes que são diagnosticadas e tratadas precocemente apresentam 
redução do risco de transmissão vertical da sífilis e menor chance de apresentarem desfechos 

desfavoráveis ao feto, quando comparadas com as que tiverem intervenção medicamentosa 
tardia. Desta forma o cuidado pré-natal é um fator crucial para a tentativa de controle da doença. 
  
Palavras-chave: Sífilis. Sífilis Gestacional. Sífilis Congênita. Transmissão Vertical.  
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HERPES GENITAL: DIAGNÓSTICO E MÉTODOS DE 
TRATAMENTO DA HERPES SIMPLES TIPO 1 (HSV-1) E VÍRUS HERPES 

SIMPLES TIPO 2 (HSV2). 

GENITAL HERPES: DIAGNOSIS AND TREATMENT METHODS OF 
SIMPLE HERPES TYPE 1 (HSV-1) AND SIMPLE HERPES VIRUS TYPE 2 

(HSV2). 
 

NAIDE, R.G.B.; PIMENTEL, B.J.; SÁ, M.A.C. de.; RODRIGUES, N.C.S.; 

RAMOS, M.E.C.; PINTO, G. V. S. 
 
O trabalho objetivou-se em realizar uma revisão bibliográfica sobre a infeção sexualmente 
transmissível herpes genital, tendo como agente etiológico duas cepas, o tipo 1 (HSV-1) e o tipo 
2 (HSV-2). Doença infectocontagiosa sujeita a recidivas. Fica claro que a infeção se propaga 
pelo contato sexual, oral, vaginal ou anal sem proteção, uma vez que se trata de uma IST infecção 

sexualmente transmissível. O conhecimento de seu patógeno causado pelo Herpes Simplex vírus 
do tipo 2 e a forma de contrair a infecção são importantes mecanismos de prevenção.  
 
Palavras-chave: Herpes Simples. Diagnóstico. Tratamento. IST. HSV-1. HSV-2. 
 

 

 

 

 

 

 

TRICOMONÍASE E FATORES DE RISCO EM GESTANTES 

TRICHOMONIASIS AND RISK FACTORS 
 IN PREGNANT WOMEN 

 

SILVA, C. P.; AMBROZIM, F.; SILVEIRA, L. F.; COSTA, N. L.; 

CARVALHO, N. L. F.; PINTO, G. V. S. 
 
O artigo apresenta a caracterização, transmissão, patogênese, fatores de risco em gestantes, 
diagnóstico e o tratamento da infecção sexualmente transmissível pelo parasitoide Trichomonas 

vaginalis, sendo ele um protozoário que infecta o trato genital feminino e masculino podendo 
apresentar sintomas ou ter sua forma assintomática, tem sua patogenia presente nas mulheres, 
como doenças inflamatórias pélvicas e fatores de risco em gestantes como rompimento de 
membranas e baixo peso de neonato, seu diagnóstico é realizado por exames ginecológicos e seu 
tratamento e feito sistematicamente com o uso de metronidazol. 

 
Palavras-chave: Trichomonas vaginalis. Tricomoníase. Fatores de Risco. Tricomoníase em 

gestantes.  
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O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 

THE HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) 

 
ANTUNES, N.L.; SANTOS, T. A.; SILVA, L. A.S.; LIMA, L.P.; PINTO, G. V. 
 
O trabalho teve como principal objetivo a orientação e explicação do Papiloma vírus Humano, 
tendo como principal objetivo focar na importância de exames preventivos e rotineiros, formas 
de prevenção e a necessidade de campanhas preventivas e vacinas. Foram utilizados artigos 
publicados em revistas e sites, onde o principal foco é analisar o vírus focando em formas de 

transmissão, prevenção e exames periódicos. Conclusões: É de extrema importância sua 
prevenção e conscientização educacional, tendo em vista a quantia de pessoas infectadas, são de 
grande necessidade que exista orientação educacional e preventiva. 

 
Palavras-chave: Papilomavírus. Prevenção. Diagnóstico. Doença Sexualmente Transmissível. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA: A RELEVÂNCIA DA ESCOLA TÉCNICA EM 
ADMINISTRAÇÃO FORMAR EDUCANDOS JOVENS E ADULTOS 

COM CONSCIÊNCIA FINANCEIRA PESSOAL 

FINANCIAL EDUCATION: THE RELEVANCE OF THE TECHNICAL 
SCHOOL IN ADMINISTRATION TO FORM YOUNG AND ADULT 

EDUCATION WITH PERSONAL FINANCIAL AWARENESS 
 

PONTARA, A. 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a relevância do estudo embasado nas relações 
existentes entre as ciências Educação Financeira, Administração e Finanças, visando entender a 
ligação entre o processo contínuo de desenvolvimento comportamental e cultural do ser humano, 
com sua capacidade de gerir e planejar financeiramente. Vale ressaltar que esta pesquisa consiste 
em apontar caminhos sobre a importância da conscientização das pessoas em receberem 

orientações financeiras ensinadas pela escola técnica em administração de empresas, de modo a 
auxiliar no desenvolvimento da sustentabilidade financeira pessoal do educando jovem adulto. 
Utilizaram-se, para análise teórica do assunto, pesquisas bibliográficas publicadas, teses e artigos 
científicos disponíveis em meio eletrônico, os quais focaram o processo educativo de ensino e 
aprendizagem financeiro pessoal. Foi realizada uma pesquisa de campo, que serviu como fonte 
de informações para fundamentar e embasar as evidências apresentadas no presente trabalho. 
Por fim, a iniciativa deste estudo científico apontou que os educandos, juntamente com a 
instituição de ensino e os cursos técnicos aqui estudados, podem desenvolver e aprimorar 
técnicas de educação financeira pessoal para conscientizarem os jovens e adultos, e que, para se 

ter progresso na área financeira, é preciso ter educação financeira pessoal para gerenciar antes 
de consumir, estipulando-se metas, objetivos e sonhos que poderão ser empreendidos e 
alcançados no mundo financeiro humano. 
 
Palavras-chave: Administração financeira. Educação financeira pessoal. Planejamento 

financeiro pessoal. 

 

 

 

FERRAMENTAS AUXILIARES DE PRODUÇÃO E PROCESSOS 

AUXILIARY PRODUCTION & PROCESS TOOLS 
 

MOURA, A. C. 
 
A produção em larga escala presente na sociedade atual desde a Revolução industrial ocasionou 
o sustento da população segmentando a vida em fazendas apresentando oportunidades na cidade, 
porem com o crescimento exponencial da população, comerciantes e produtores tiveram seus 
lucros minimizados e o segmento de produção saturado. O objetivo desse artigo é apresentar os 

desafios presentes no cotidiano dos produtores e manufatureiros e como o ingresso de algumas 
ferramentas de produção podem maximizar a eficiência na produção e utiliza-lo como vantagem 
entre os concorrentes. 
 
Palavras – chave: Desempenho. Manufatura. Metodologias. Produção. 
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SISTEMA INTEGRADO AUXILIANDO NA TOMADA DE DECISÃO 

INTEGRATED SYSTEM ASSISTING IN DECISION MAKING 
 

BRAMBILLA, B. C. 
 
Com uma extensa demanda devido ao crescimento populacional e os fatores de produção em 
larga escala apresentando um ambiente favorável para a existência de concorrentes e uma 

extensa variedade de opções e substitutos, torna viável a qualquer um a utilização dos mais 
variados recursos disponíveis devido aos avanços tecnológicos, sendo a proposta dessa pesquisa 
a análise de situações-problemas onde a aplicação de um sistema integrado é capaz de suprir a 
necessidade auferida, dentre as variáveis situações e obstáculos observados no cotidiano de um 
funcionário ou empresa, e como a formulação de estratégias e enfim a tomada de decisão deve 
ser acompanhada pela tecnologia, utilizando como parâmetros exemplificações que se encaixam 
no dia a dia de um funcionário estabelecendo comparativos de como é realizado algumas 
atividades e como o sistema integrado pode ser uma opção facilitadora, tal como referenciais 

literários e artigos, sendo dividida desde a conceituação até sua aplicação. Portanto 
reconhecendo os processos necessários de maneira abrangente para se alcançar uma tomada de 
decisão de maneira clara e sistêmica, em vez de se observar de forma individualizada e sem 
correlações.   
 
Palavras-chave: Auxílio, Decisões, Empresas, ERP, Sistema, Tecnologia.   

 

 

FINTECH COOPERATIVISTA DE CRÉDITO: UMA STARTUP “GANHA 
GANHA” 100% DIGITAL – A CIDADANIA MODELANDO O ESTADO 

FINTECH CREDIT COOPERATIVIST: A 100% DIGITAL “WIN WIN” 
STARTUP - CITIZENSHIP MODELING THE STATE 

 

FARIA, C. E. S.; ALBANEZ, W 
 
Juros altos e escassez de crédito são vilões em qualquer economia. No Brasil, entretanto, estes 
fatores chegam às raias do absurdo. Como se isto não bastasse, o valor das tarifas cobradas gera 
indignação na maioria dos correntistas da rede bancária tradicional, rede esta que todo ano 
registra recordes de lucratividade. Tornando a usura, o produto mais rentável do país e o Brasil, 
o paraíso dos usurários. Com isso, este trabalho tem como objetivo demostrar ser possível, com 
o uso intensivo do big data e a computação em nuvem, tornar o crédito mais barato, reduzir as 

tarifas ao custo zero, além de beneficiar o tomador do crédito e serviços financeiros com 
distribuição das sobras anualmente. A proposta elaborada tem o intuito de ir ao encontro das 
necessidades identificadas num contexto em que muitas pessoas precisam de um serviço 
bancário, mas que não são obrigadas a arcar com um custo alto por isso, seja na aquisição de um 
crédito, seja para ter uma conta bancária. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas 
bibliográficas que envolvem o estado da arte do assunto e do modelo de uma cooperativa 
financeira, bem como de uma Fintech no segmento que criaram inovações na área de serviços 
financeiros, com processo baseados em tecnologia. Neste artigo é abordado um breve histórico 

do cooperativismo no Brasil, bem como das Fintechs bancárias. Por fim, o presente estudo 
discorre sobre os possíveis benefícios que uma Fintech Cooperativista de Crédito, totalmente 
digital e de abrangência nacional, poderia trazer aos seus associados. A importância desta 
pesquisa está na atualidade do tema e da importância destes importantes instrumentos para o 
desenvolvimento econômico: o crédito e os serviços bancários. 
   
Palavras-chave: Cooperativas de Crédito. Juros alto. Fintech. Serviços Bancários. Startup. 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ANÁLISES FINANCEIRAS E A 
IMPORTÂNCIA PARA AS INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

ACCOUNTING STATEMENTS, FINANCIAL ANALYSIS AND THE 
IMPORTANCE FOR THIRD-SECTOR INSTITUTIONS 

 

MORAES, C. E. C. 
 
Os demonstrativos contábeis e as análises financeiras tem um papel muito importante na 
organização de uma empresa. As instituições do terceiro setor realizam trabalhos, que muitas 
vezes, são de responsabilidade do Estado e mesmo não tendo como foco principal o lucro, 
também necessitam de uma gestão financeira de qualidade. Este estudo tem como objetivo 

mostrar como a análise financeira baseada em demonstrativos contábeis pode ser utilizada como 
ferramenta para a tomada de decisões nas organizações do terceiro setor, bem como auxiliar na 
detecção de erros e fraudes. A metodologia utilizada é baseada em uma pesquisa bibliográfica 
classificada como qualitativa descrevendo brevemente a gestão financeira e as relações 
contábeis nas empresas do terceiro setor. Os demonstrativos contábeis destacados no estudo 
abordam a análise financeira, assim como as práticas e técnicas contábeis podem melhor apurar 
os fatos. Conforme o conteúdo teórico, conclui-se que a gestão financeira e as ferramentas 
contábeis são de suma importância para o crescimento e desenvolvimento das instituições do 

terceiro setor, visto que as análises a partir dos demonstrativos fornecem informações para a 
tomada de decisões. 

 
Palavras-chave: Análise Financeira. Terceiro Setor. Tomada de Decisão. 

 

 
GESTÃO ESTRATÉGICA E AUDITORIA EM EMPRESAS PÚBLICAS 

STRATEGIC MANAGEMENT AND AUDITING IN PUBLIC COMPANIES  

 

DIAS. E, P; OLIVEIRA. A. L. P 
 
A Gestão Estratégica de Pessoas é o equilíbrio imperativo nas disposições, pois procura perceber 
os colaboradores e a conjuntura no qual estão implantados, alicerçando e compactando num 
singular horizonte a satisfação de cada um dos abarcados ao mesmo momento em que alavanca 
as modificações e tomadas de disposições que as organizações tanto precisam.Com os progressos 
tecnológicos, a abdicação da verticalização assinalada pelo exemplo de compradores cada 
ocasião mais exigentes, as empresas vão procurando dia após dia o refinamento em campos 

impactante como ambiente, informática, automação, benchmarking, entre outros, entretanto 
ocasiona como decorrência no ambiente interno das organizações uma ampla modificação 
mental e física de todos os cooperadores da organização autônoma da disposição hierárquica 
acastelada. Os cooperadores mesmo em atuação são seres vivos sujeitos a pretextos e anseios, 
pois da mesma maneira que um empregado é aconselhado e concentra e sente o choque 
contraproducente desse contestamento por parte de seu superior, pode e é apropriado de 
experimentar a contentamento, ação e potência da consolidação de um amplo interesse para a 
organização, por isso a empresa em geral vem transformando o refletir empresarial de ativo para 
sistemático ou por procedimentos, onde cada seção ou domínio será respeitável na fase 

consequente. Com isso, o bem mais precioso das organizações – as pessoas deixam de serem 
rotuladas como meros robôs, planejados para atuar e adotam um desempenho essencial e 
determinante no cenário mercadológico.  
 
Palavras-chave: Organizações. Gestão Estratégica de Pessoas. Cenário Mercadológico. 

Equilíbrio. Mudanças.  
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A UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS FINANCEIROS PARA GERENCIAR  
O RISCO DE PREÇO NA COMERCIALIZAÇÃO DE COMMODITIES  

COM DESTAQUE PARA O CAFÉ 

THE USE OF FINANCIAL DERIVATIVES TO MANAGE PRICE RISK IN 
COMMODITIES MARKET WITH COFFEE HIGHLIGHT 

 

PAIM, J.A.; NETO, G.T. 
 
O Brasil está entre os principais produtores e exportadores de commodities do mundo, com 
destaque no ranking mundial no qual o Brasil lidera na produção e exportação de açúcar, café e 
suco de laranja. Ter conhecimento sobre as técnicas de plantio, colheita e prevenção de pragas é 
muito importante, contudo, o agronegócio é algo bem mais extenso e complexo. O objetivo deste 
artigo foi evidenciar os riscos das operações comerciais com commodities, em especial o café, 

com foco no risco de preço, devido a volatilidade do mercado que é influenciado por inúmeros 
fatores externos como: política, economia, biologia, astronomia, entre outros fatores que podem 
comprometer o investimento na produção/comercialização do produto. O artigo trouxe as opções 
de derivativos financeiros disponíveis aos operadores deste tipo de mercado, que reconhecendo 
os riscos da operação, buscam entre as opções legais disponíveis no mercado, a melhor estratégia 
para seu tipo de negócio. Com base na pesquisa bibliográfica foi possível identificar as 
vantagens, desvantagens e regras de cada tipo de hedge, com isto foi possível fazer a gestão de 
risco do negócio, que deu mais segurança ao investidor que não quer perder seus investimentos. 

 
Palavras-chave: Commodities. Derivativos Financeiros. Café. Hedge. Risco de Preço. 

 

 

 

APOIO DA CONTABILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES  
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

SUPPORTING ACCOUNTING IN DECISION-MAKING OF 
 MICRO AND SMALL BUSINESSES 

 

SILVA, L. D.; FONTEQUE, G. 
 
Com a expansão tecnológica surgem diariamente dezenas de novas empresas em nosso País, e 
por traz destas pequenas empresas, também deve existir um grande planejamento. Com a 

competitividade e as pressões existentes muitas empresas acabam encerrando suas atividades e 
um dos motivos que contribuem para o fracasso do empreendimento é o despreparo dos gestores 
na área administrativa. As dificuldades encontradas pelas micro e pequenas empresas 
independem da região na qual estão estabelecidas, portanto a contabilidade juntamente com o 
contador são de suma importância na análise das informações geradas para a tomada de decisões 
gerenciais. O objetivo deste trabalho é a promoção de informações a todos que estão no início 
da atividade empresarial. Trabalhando com planejamento, controle, e auxilio da contabilidade é 
possível alcançar além dos objetivos propostos pela empresa. A metodologia deste trabalho está 

baseada em pesquisas em livros, artigos de revistas científicas e sites. Os resultados alcançados 
demonstraram a importância da contabilidade para o desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas na atualidade.  No Brasil a maioria das empresas são micro e pequenas empresas 
tornando as importantíssimas para a economia do País, pois são grandes geradoras de empregos 
e riquezas, contribuindo significativamente com o aumento do produto interno bruto – PIB, mas 
devido a falta de planejamento, seu encerramento ocorre logo nos primeiros anos de vida. 
Geralmente, por falta de conhecimento, informação, ou de assessoria contábil, os pequenos 
empresários deixam de se beneficiar com as informações geradas pela contabilidade que poderão 
ser de suma importância na gestão do negócio. 
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Palavras-chave: Controle. Micro e Pequenas Empresas. Organização. Planejamento. 

 

 

CUSTOS DA QUALIDADE E NÃO QUALIDADE  
NA PRODUÇÃO DE BENS 

QUALITY COSTS AND NOT QUALITY  
IN GOOD PRODUCTION 

 

OLIVEIRA, L. C. F.; ALBANEZ, W. 
 
Os custos da qualidade e da não qualidade na produção de bens representam um fator 
determinante de competitividade no cenário econômico. A presente pesquisa se direciona, entre 
demais interessados, às empresas que buscam suporte para promoção de políticas que garantam 
sua permanência e fomentem seu crescimento no mercado, através da valorização da qualidade. 

O estudo possui o intuito de promover uma postura confortável no contexto econômico às 
organizações que assumirem a gestão da qualidade como uma oportunidade. A metodologia 
adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas, associando textos que mencionam conceitos e 
estratégias elaboradas por entendedores dos assuntos relacionados. O estudo demonstra que a 
estruturação do sistema de produção de bens, aparada pelos elementos que quantificam os custos 
da qualidade e não qualidade tende a atingir o equilíbrio entre estas variáveis e produzir com 
custos e qualidade compatíveis a satisfação do consumidor. 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade. Competitividade Empresarial. Custos da Produção. 

 

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: CONCEITOS E PROPOSTA DE 
GESTÃO FINANCEIRA AUTOSSUFICIENTE 

FINANCIAL SUSTAINABILITY: CONCEPTS AND PROPOSED SELF-
SUFFICIENT FINANCIAL MANAGEMENT 

 

OLIVEIRA, P. V. M.; ALBANEZ, W. 
 
O trabalho estabelece a associação entre sustentabilidade e gestão financeira, seja em termos de 
resultados operacionais ou em termos de valor agregado tem como objetivo expor como a 

sustentabilidade pode ser aplicada na gestão financeira e comutada em uma grande vantagem 
operacional e, por conseguinte, modelo de gestão. Por intermédio de pesquisas bibliográficas, 
evidenciou-se que, quando as organizações são aliadas às práticas de gestão sustentável, suas 
possibilidades de sucesso são aumentadas. Contudo, observa-se que o número de empresas 
adeptas a gestão financeira sustentável e atitudes sustentáveis é minúsculo em relação a 
quantidade de empresas existentes, portanto, propõe-se maior empregabilidade sobre o modelo 
de gestão sustentável de recursos financeiros e como estes agregam na capacidade da empresa 
se manter ativa e de enfrentar momentos emergenciais através de controles, indicadores e 
práticas, que impactam diretamente na sobrevivência da organização. 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão Financeira. 
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AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO  
DE FRAUDES NO SETOR BANCÁRIO 

INTERNAL AUDIT AS INSTRUMENT OF REDUTION FRAUD  
IN THE BANKING SECTOR 

 

CUSTÓDIO, R. A. 
 
A auditoria é uma técnica contábil muito importante dentro das empresas. No setor bancário ela 
é crucial para que haja confiabilidade nas informações prestadas aos interessados nos resultados 
da instituição financeira, pois por meio da auditoria é possível detectar falhas sistêmicas, erros 
processuais e até mesmo fraudes contra o patrimônio da entidade. Este artigo foi desenvolvido 

baseado em pesquisa bibliografia. Consideramos, portanto, que a auditoria interna trabalha com 
o intuito de fiscalizar os processos e dessa forma contribui para reduzir as perdas de uma 
instituição bancária, e serve como pilar de apoio para tomadas de decisão da alta administração, 
que consegue identificar pontos a desenvolver nos procedimento da empresa e se há a 
necessidade de realizar mudanças nas rotinas realizadas.  
 
Palavras-chave: Auditoria. Confiança. Fraudes. Instituições. 

  
 

 

A IMPORTÂNCIA DA DRE EM UMA ANALISE   
GERENCIAL DE UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA  

 THE IMPORTANCE OF DRE IN AN ANALYSIS  
MANAGER OF A FOOD INDUSTRY  

  
BEGUETTO, B. R.; MENDONÇA, H. G.; MEDEIROS, J. S.; MELLO, D. A.  
 
O principal objetivo que levou a elaboração deste trabalho é mostrar a importância do relatório 
contábil-DRE em uma análise gerencial para chegar à conclusão se a organização está utilizando 
da melhor forma possível seus procedimentos, técnicas e informações contábeis em suas tomadas 
de decisões. Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado pesquisas bibliográficas em 
livros e artigos, junto com a elaboração de um estudo de caso em uma indústria alimentícia 
situada na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Onde o método aplicado foi uma análise vertical 

sobre a Demonstração do Resultado do Exercício. O resultado encontrado após a análise não foi 
satisfatório, gerando um saldo negativo, por isso, constatamos que deve ser revisto todas as 
despesas operacionais do período, para melhores resultados futuramente.  
  
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Relatórios Contábeis. Demonstração do Resultado do 

Exercício. Tomada de Decisões.  
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O CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
NO DIREITO À SAÚDE 

JUDICIAL CONTROL OF PUBLIC  
HEALTH POLICIES 

 
SILVA, A. R. 
 
O direito à saúde é tutelado pela Constituição Federal de 1988 e é considerado um direito 
fundamental que deve ser garantido pelo Estado por meio de políticas públicas. A questão que 
se enfrenta é: o Poder Judiciário poderia realizar o controle de políticas públicas? Ao fazer isso 

não estaria ferindo o princípio da separação dos poderes?  O artigo demonstra a importância e o 
papel do Judiciário no que tange a aplicação do direito sanitário diante da ausência e da 
ineficiência das políticas públicas. Este trabalho teve por objetivo definir a possibilidade do 
controle jurisdicional de políticas públicas em saúde. Para a confecção deste artigo foi adotado 
o método dedutivo – hipotético, por meio de uma revisão de bibliográfica. De modo geral, o 
judiciário tem legitimidade para realizar o controle jurisdicional de políticas públicas em saúde, 
o qual tem a obrigação de se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de 
modo a garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Por fim, dentro do Estado 
Democrático de Direito e das reais circunstancias sociais a que se encontra o Brasil, o controle 

de políticas públicas realizadas pelo Poder Judiciário é antes de qualquer análise um instrumento 
de justiça social e de minimização de desigualdades.  
 
Palavras-chave: Justiça Social. Mínimo Existencial. Princípio da Separação de Poderes. 

 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS MUDANÇAS A RESPEITO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE MENTAL E NAS DIRETRIZES DA POLÍTICA 

NACIONAL SOBRE DROGAS 

CRITICAL ANALYSIS ON CHANGES ABOUT NATIONAL MENTAL 
HEALTH POLICY AND NATIONAL DRUG POLICY GUIDELINES 

 
CAMPOS, A. 
 

Atualmente no Brasil os problemas relacionados a drogas e saúde mental no que tange a saúde 
pública além de possuírem grande relevância pois também influenciam diretamente na segurança 
pública, são contemporâneos, o que causa divergências a respeito de qual seria a medida Estatal 
mais benéfica e eficiente para o saneamento desta demanda quando se refere ao tratamento de 
pessoas com  distúrbios psíquicos e dependentes químicos respeitando direitos fundamentais e 
com o principal objetivo de reinserção social. O presente trabalho tem o intuito de demonstrar 
de maneira aprofundada os impactos sociais relacionados a nota técnica número 11 de 2019 
publicada pelo Ministério da Saúde onde se destaca as estratégias e diretrizes de tratamento que 
servirão de base para o tratamento de indivíduos com problemas mentais e dependentes químicos 

em todo o Brasil dentro da saúde pública e buscando compreender como realmente será efetivado 
na prática.  Alicerçado nos avanços da psicologia representado principalmente pela luta 
antimanicomial onde se tem por base a Lei 10.216/2001, o trabalho busca identificar possíveis 
afrontas a direitos e princípios fundamentais que garantem dignidade e buscam a reinserção 
social mais eficaz e menos agressiva possível ao sujeito, através do tratamento de redução de 
danos por exemplo. A metodologia utilizada se faz principalmente da analise bibliográfica da 
nota nº11/2019 do ministério da saúde incluindo as resoluções e portarias citadas na mesma, não 
obstante sendo levado em consideração as opiniões de profissionais ativos na área clínica da 

psicologia, resoluções e código de ética do Conselho Federal de Psicologia, será compreendido 
pela pesquisa através da análise do documento as mudanças no tratamento de dependentes 
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químicos e pessoas com transtornos mentais e verificar possíveis contradições com os avanços 
dos direitos fundamentais no Brasil e da luta antimanicomial. Através desses estudos será 

possível identificar de maneira evidente quais serão as estratégias e diretrizes propostas pela nota 
nº11/2019, a estrutura da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e quais serão os serviços da 
RAPS direcionados aos sujeitos em detrimento da peculiaridade de cada tipo de sujeito, no que 
se refere inclusivamente a necessidade desses serviços e a localização geográfica destes tomando 
atenção especial ao funcionamento e objetivos dos leitos psiquiátricos já existentes e a ampliação 
prevista na referida nota. Neste sentido o trabalho demonstrará se o Ministério da Saúde através 
dessa nota está alinhado com os princípios e objetivos da Psicologia contemporânea a respeito 
do tratamento de indivíduos com dependência química e transtornos mentais e se a nota respeita 

e permite a promoção dos direitos e princípios fundamentais alinhados a nossa constituição e 
também os direitos conquistados pela luta antimanicomial. 
Palavras-chave: Saúde Mental. Luta Antimanicomial. RAPS. Ministério da Saúde. 

Dependentes Químicos 

 

 

 

O CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE: PREJUÍZOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

THE CONTRACT IN JOB INTERMITTENT:  
LOSSES SOCIAL SECURITY 

 

VILLAS BOAS, E. R. 
 
O contrato de trabalho intermitente teve seu “ab ovo” na lei 13.467/17, a também denominada 

“reforma” trabalhista. Essa espécie de contrato consiste na prestação de serviços de forma 
descontínua e habitual, desconfigurando o conceito de empregado previsto no artigo 3º da CLT. 
O seu pagamento é com base nas horas do salário mínimo ou não podendo ser inferior ao valor 
das horas dos outros subordinados. Onde o colaborador recebe o valor referente às horas 
trabalhadas durante o mês, sendo totalmente possível que sua remuneração mensal seja inferior 
ao salário mínimo, ou até mesmo sem salário. Pois para que labore, o subordinado depende da 
comunicação por parte do empregador que pode consequentemente demorar horas, dias e até 
meses. Com isso existem vários questionamentos sobre essa nova espécie de contrato, um deles 

é na questão previdenciária, visto que o empregador contribui para autarquia com base no 
recebido mensal a titulo de remuneração, e caso essa prestação seja inferior ao correspondente 
ao salário base, cabe ao subordinado complementar essa diferença para que o período trabalhado 
seja computado para fins previdenciários, caso contrário não há cômputo.   
 
Palavras-chave: Contrato. Contribuição Previdenciária. Trabalho Intermitente.  
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA MULHER DESDE A FASE POLICIAL 

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGY IN CASES OF DOMESTIC 
VIOLENCE AGAINST WOMEN SINCE THE POLICE PHASE 

 

SILVA, G. A.; PEREIRA, M. A. S 

 
O presente trabalho buscou abordar questões relacionadas à violência doméstica contra mulher, 
os traumas gerados por essa relação e a importância da psicologia nesses casos, fornecendo ajuda 
necessária para reconstrução da vida social e moral das vítimas. Houve enfoque nos tipos de 
violência, quais suas consequências e como o acompanhamento psicológico, desde a fase 
policial, com o registro do boletim de ocorrência, contribui para que a mulher possa se libertar 
do ciclo de violência, retomando sua vida de maneira saudável e independente. 
 

Palavras-chave: Mulher. Psicologia. Violência.  

 

 

 

 

A PERSISTÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA  
NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

PERSISTENCE OF DEFENSIVE JURISPRUDENCE  
IN THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE 

 
MELO, I. N. J. de.; KURIBAYASHI, M. P. 
 
Jurisprudência Defensiva é como ficou reconhecida a nefasta prática adotada pelos tribunais 
brasileiros, notadamente as cortes superiores, do não conhecimento de recursos em razão do 
formalismo e excessiva rigidez em relação aos pressupostos de admissibilidade recursal. Essa 
prática, deveras reprovável, constrange as pretensões e os direitos individuais há décadas. Foram 

avaliados diversos recursos especiais e extraordinários para corroborar a existência de tal prática. 
Os resultados mostraram que há tempos os tribunais vêm extrapolando a observância do 
formalismo em detrimento dos méritos suscitados pelos recorrentes. Apesar do advento do Novo 
Código de Processo Civil de 2015, que buscou eliminar a prática da jurisprudência defensiva, a 
mesma além de perdurar na atualidade, adaptou-se e continua a inovar, prejudicando a segurança 
jurídica. 
 
Palavras-chave: Jurisprudência. Processualismo. Constituição. Direitos fundamentais. 

Recursos. 
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DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DO ABANDONO AFETIVO E 
MATERIAL: ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

MORAL DAMAGE ARISING OUT OF AFFECTIVE AND MATERIAL 
ABANDONMENT: JURISPRUDENTIAL ANALYSIS. 

 

GARDI, M. R. 
 
A presente exposição visa tratar da indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo. 
Para integral desenvolvimento do trabalho, foram consultadas doutrinas dedicadas ao tema, bem 
como foi realizado uma análise jurisprudencial, elencando as principais correntes 
predominantes. A Constituição Federal elenca diversos direitos e deveres a todos, dentre eles o 

dever dos pais em amparar os seus filhos, assegurando a estes a assistência, cuidado, educação. 
A não observância e cumprimento desses direitos gera dano moral a pessoa lesada, visto que 
seus direitos da personalidade são violados, desta forma, deve ser aplicada ao causador do dano 
uma sanção, que é caracterizada como uma indenização por danos morais, sendo uma prestação 
pecuniária que visa sancionar o causador do dano, bem como ressarcir a pessoa lesada. A 
jurisprudência não é unânime sobre o assunto, determinada corrente jurisprudencial defende que 
não cabe ao Poder Judiciário estabelecer valores indenizáveis nas relações afetivas, já outra 
corrente, defende que é cabível a indenização por abandono, pois não se trata de um dever de 

amar, mas sim de cuidar, amparar 
 
Palavras-chave: Dano Moral. Jurisprudência. Abandono Afetivo. 

 

 

 

A QUARTA REVOLUÇÃO E A ADVOCACIA 4.0 NO BRASIL 

THE FOURTH REVOLUTION AND ADVOCACY 4.0 IN BRAZIL 

 
MONTEIRO, M. H. F.  
 
O trabalho de pesquisa tem como finalidade demonstrar o desenrolar da quarta revolução no 
que tange à área da advocacia no Brasil. Com o advento da inteligência artificial, processamento 

de dados e a internet das coisas começa surgir um movimento chamado advocacia 4.0. Com o 
avanço da tecnologia a advocacia vem recebendo alguns termos novos, metodologias de atuação 
inovadoras e seus costumes, que outrora eram tradicionais, estão sendo revistos. Desde o início 
da primeira Revolução Industrial as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade corroboram 
para a criação de novos modelos de comportamentos. Na advocacia, com o advento da revolução 
4.0, não é diferente. Embora o instrumento de labor do advogado seja o processo (lide), as 
ferramentas e recursos empregados assim como seu lugar de trabalho (escritório) estão sendo 
impactados pela nova era digital e tecnológica.  

 
Palavras-chave: Advocacia 4.0. Quarta Revolução. Legaltech. Inovação.  
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A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  
EM CASOS DE DANOS AMBIENTAIS 

THE DISREGARD OF LEGAL ENTITY IN CASES  
OF ENVIRONMENTAL DAMAGE 

 

DOLCI, N. 
 
A preservação ao meio ambiente tem extrema importância para a sobrevivência dos seres 
humanos, tanto no presente como para futuras gerações. O presente estudo tem como enfoque 
demonstrar que empresas que causarem danos aos recursos naturais poderão sim ser 

responsabilizadas, e que caso não disponham de meios suficientes para ressarcir os danos, por 
meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, os sócios serão 
responsabilizados. Para tanto, foi desenvolvida uma análise do conceito de pessoa jurídica, 
exclusivamente na sociedade limitada, para de fato explicar como funciona a desconsideração 
da personalidade jurídica. Por meio de estudos doutrinários e artigos, o objetivo do trabalho 
demonstra a proteção constitucional que o meio ambiente tem, e lei própria que autoriza atingir 
patrimonialmente os sócios. 
 
Palavras-chave:  Pessoa Jurídica. Sociedade Limitada. Danos. Meio Ambiente. 

 

 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ SOB 
A ÓTICA CONSTITUCIONAL 

DISCIPLINARY REGULATION OF THE PARANÁ MILITARY  
POLICE UNDER CONSTITUTIONAL OPTICS 

 
GRANDE, R. G. 
 
O RDE (Regulamento Disciplinar do Exército) adotado como Regulamento da Polícia Militar 
do Estado do Paraná (PMPR) é norma instituída com finalidade de regulamentar as transgressões 
disciplinares e dispor sobre normas relativas a punições disciplinares, comportamento militar 
das praças, recursos e recompensas militares, assim impondo obrigações e restringindo direitos. 

Fundado por decreto do Presidente da República e também adotado no Paraná por decreto do 
Governador do Estado, a norma legal tipifica genericamente condutas militares e dispõe sobre 
tema cautelado à lei ‘strictu sensu’, ao dispor sobre penas privativas de liberdade, sofrendo, 
portanto, de vícios materiais e formais, devido à ofensa ao Princípio da Reserva Legal. Desta 
forma, o RDE, labuta na inconstitucionalidade, uma vez que o cerceamento da liberdade por 
cominação legal, em razão da natureza fundamental do ‘status libertatis’, é constitucionalmente 
reservada ao Congresso Nacional.  
 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Polícia Militar. RDE. Reserva Legal. Transgressão 
Disciplinar Militar. 
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CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

CONDEMNATION FOR MOTHER FAITH 
TO THE BENEFICIARY OF FREE JUSTICE 

 
LEMOS, R.P. 
 
Com o advento da Reforma Trabalhista (Lei Ordinária nº 13.467/2017), foram instituídos novos 
dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho, entre eles, o instituto da Litigância de Má-
Fé, que anteriormente era aplicado ao Processo do Trabalho de forma supletiva, com o Código 

de Processo Civil. O legislador teve como claro objetivo diminuir as demandas insignificantes 
ou sem justo direito que acabavam causando o abarrotamento da Justiça, que demandava tempo 
e gastos com essas demandas, e não analisavam as verdadeiras causas de direito. Dessa forma, 
apostou na condenação à litigância de má-fé, para evitar aventureiros do direito, bem como 
responsabilizar toda parte envolvida no processo que tenha como interesse levar o Estado ao 
erro, causando prejuízo a outrem. Assim, além dos polos ativos e passivos, empregados ou 
empregadores, testemunhas também podem ser punidas diretamente no processo. Nesse sentido, 
mesmo que não auferisse renda o suficiente, aquele que for beneficiário da justiça gratuita, mas 
for condenado como litigante de má-fé no processo, responderia por perdas e danos. 

  
Palavras-chave: Litigância De Má-Fé. Perdas E Danos. Reforma Trabalhista. Justiça Gratuita. 

 

 

 

DA ALIENAÇÃO PARENTAL AO SISTEMA JUDICIAL 
 COMO FERRAMENTA ESSENCIAL DE ALIJAMENTO  

FROM PARENTAL ALIENATION TO THE JUDICIAL  
SYSTEM AS ESSENTIAL THROW OUT TOOL 

 

LAMPARELLI, D.C.; CRUZ, T. O. M. 
 
A Alienação Parental trata-se da destruição da figura de um dos genitores perante o filho, é um 
instituto frequentemente observado nas disputas judiciais em âmbito familiar, consequência 

causada pela desavença ou separação dos pais, que demonstram e empregam isso através da 
conduta para com a criança. Nesta toada, o presente trabalho objetivou discutir como o Poder 
Judiciário atua frente às alegações baseadas em falsas memórias, implantadas pelo ente 
alienador. Abordou-se, assim, a predominância de gênero nos polos ativo e passivo do 
fenômeno, bem como quais os métodos preventivos e repressivos tomados pelos magistrados a 
fim de que o conflito seja evitado. Tendo em vista o caráter interdisciplinar da pesquisa, foram 
utilizadas doutrinas tanto no campo da Psicologia, como no Direito, objetivando o auxílio nas 
principais características e embates do instituto. Por fim, foram abordadas algumas possíveis 

soluções, tais como a mediação, a guarda compartilhada e a elaboração de planos parentais, bem 
como a análise de casos concretos, amparando o caráter empírico do estudo. 
 
Palavras-chave: Alienação Parental. Disputas. Falsas Memórias. 
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO NO EMPREGO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO 

METODOLOGIA  DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO  
CURSO  DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ASSESSMENT INSTRUMENTS IN 
THE USE OF REALISTIC SIMULATION AS METHODOLOGY TEACHING 

AND LEARNING COURSES  IN NURSING 
 
VILELA, A. L. C; SOUZA, N. C.; SILVA, D. A.  
 
Considerando-se a importância do instrumento de autoavaliação do sistema respiratório foi 
elaborado referido instrumento para uso no processo ensino aprendizagem em relação a área 
específica do sistema respiratório. O Instrumento foi ajustado por um júri de especialistas quanto 
à clareza de enunciado, pertinência e organização das questões. Este estudo ocorreu em duas 
etapas, resultando na construção de um instrumento. Os itens obtiveram índice de aprovação de 
100% após os ajustes sofridos que possibilitaram  ao aluno um ótimo aprendizado, maior 

confiança e segurança no tocante a sua  experiência prática. É fato que tal instrumento para 
classificação de desenvolvimento do aluno, para uso amplo, válido e confiável  fora submetido 
a um processo de validação. 
 
Palavras-chave: Instrumento. Simulação. Sistema Respiratório, Validação. 

 

 

 

PAPEL DA ENFERMAGEM REFERENTE ADESÃO AO TRATAMENTO DE 
DIABETES E OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DOS USUÁRIOS 

ROLE OF NURSING REGARDING ADHESION TO TREATMENT OF 
DIABETES AND THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USERS 

 

ROSA, A.P.V.; SOUZA, J.L.M.; OLIVEIRA, M.H.L.; MILLANI, H.F.B. 
 
Esse artigo tem o intuito de trazer uma revisão bibliográfica sobre o diabetes e, ressaltar a 
importância do profissional enfermeiro para auxiliar dessa patologia, que vem se mostrado de 
alta complexidade e atualmente afeta grande parte da população brasileira. O diabetes é uma 
doença de caráter metabólico, onde há desarranjos ligados a insulina que inicialmente tem o seu 
funcionamento interferindo principalmente no metabolismo dos carboidratos, causando 
sintomas pouco perceptíveis, fazendo assim uma patologia de diagnostico muitas vezes tardio. 

O diabetes e uma doença crônica que é classificado: O tipo I que é caracterizado por um erro no 
sistema imune onde há uma destruição das células pancreáticas impedindo a produção de 
insulina, no tipo II acontece uma perda de efetividade da insulina, associada a fatores ambientais 
como estilo de vida. Também o diabetes gestacional que é ocasionado a um desequilíbrio 
hormonal considerado comum na gestação que se devidamente tratado não causara problema 
nem para a mãe nem para o bebe. Para todos os tipos indaga-se a adesão dos portadores ao 
tratamento ao nível de Saúde Público. Outra questão que será observada, são os sentimentos dos 
portadores de diabetes, no momento do grupo de orientação, uma vez que a equipe de 
enfermagem poderá desenvolver ações nestes sentidos. 

 
Palavras-chave: Adesão. Diabetes. Enfermagem. 
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE OS CUIDADOS PALIATIVOS 
E COMO PODEM INFLUENCIAR A QUALIDADE DE VIDAS DOS 

PACIENTES 

NURSES 'PERCEPTION OF PALLIATIVE CARE AND HOW THEY CAN  
INFLUENCE THE QUALITY OF PATIENT LIVES 

 

COSTA, B. R.; SILVA, E. C. M.; COIMBRA, J. R. 
 
Os cuidados paliativos são uma assistência ao paciente sem possibilidades de cura e de sua 
família, com o objetivo de proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida. A equipe 
multidisciplinar formada por um médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e um 

profissional da área da reabilitação, devem respeitar as crenças e autonomia do paciente, 
garantindo a ele um final de vida com qualidade. Porém, a certas dificuldades encontradas pelos 
enfermeiros nestes cuidados, como enxergar a morte como algo natural, ou em avaliar o grau de 
dor do paciente, que acabam prejudicando a assistência e causando maior sofrimento ao paciente 
neste seu fim de vida. O presente trabalho terá como objetivo entender o cuidado do enfermeiro 
e as dificuldades que estes encontram rotineiramente com pacientes em cuidados paliativos, 
visando mostrar que a falta de conhecimento sobre estes cuidados, podem prejudicar a qualidade 
de vida dos pacientes. 

 
Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados Paliativos. Qualidade de Vida 

 

 

 

A VISÃO DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE HUMANIZAÇÃO  
DA ASSISTÊNCIA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

THE HEALTH TEAM'S VIEW ON HUMANIZATION  
OF ASSISTANCE IN READY CARE UNITS 

 

SILVA, B. N. B.; PINTO, A. A. M.; ROCHA, I. R.; OLIVEIRA, D.C.; SILVA, K.; 

FURLAN, P. 
 
Humanizar é o ato de se tornar humano, ter tolerância, ser sociável demonstrando características 
do que é humano. Ao se trabalhar na saúde é importante pensar em como atender quem procura 
pelo cuidado em saúde, principalmente na área de urgência/emergência, devido a necessidade 

de um atendimento rápido e eficaz, porém sem deixar de ser humanizado. Este estudo tem como 
objetivo procurar compreender a concepção de humanização da assistência dos profissionais que 
trabalham na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de um município do interior do estado de 
São Paulo nas situações de urgência/emergência, como as dificuldades em se colocar isso em 
prática. O método empregado foi uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, por meio 
de um instrumento com perguntas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas e 
posteriormente transcritas. Ficou claro  que para ocorrer uma melhora no atendimento à saúde 
da população, é preciso que ocorram mudanças nas estruturas e na organização dos vários pontos 
da rede de atenção a saúde, assim como o atendimento dos serviços de urgência precisa estar 

amparado por toda a rede, na qual cada um atue dentro das suas competências de resolutividade. 
 
Palavras-chave: Atendimento. Humanização. Emergência. Urgência. 
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LEVANTAMENTO DOS FATORES ASSOCIADOS À VACINAÇÃO 
INFANTIL – UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

SURVEY ON THE FACTORS RELATED TO INFANT VACCINATION –  
A PUBLIC HEALTH PROBLEM 

 
SOUSA, E.I.; KAWAUCHI, M.Y 
 
O Programa Nacional de Imunizações (PIN), criado em 1973, gerou um grande avanço no 
controle de doenças no Brasil, atingindo uma cobertura vacinal em torno de 95%, diminuindo a 
morbimortalidade e aumentando a expectativa de vida. Contudo, desde 2016 a cobertura vacinal 
vem sofrendo uma queda gradativa, principalmente em relação a vacinação infantil, fazendo 

com que doenças imunopreveníveis voltem com facilidade devido ao trânsito de pessoas ao 
redor do mundo. Uma das maiores dificuldades atualmente tem sido entender essa mudança de 
comportamento dos pais, que talvez podem ser influenciados pelo excesso de informação das 
mídias, por questões contextuais e até mesmo específicas. Entender esse quadro para reverter a 
situação se torna imprescindível para a Saúde Pública. Este estudo objetivou contribuir para 
esse entendimento. 
 
Palavras-chave: Vacinação Infantil. Anti-Vacinas. Queda Da Vacinação, Imunização 

 

 

 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
E A QUALIDADE DE VIDA 

STUDENTS GRADUATING NURSING  
AND QUALITY OF LIFE 

 
FRENHAN, MARIANY; SILVA, DANIEL AUGUSTO 
 
Este estudo buscou compreender a percepção acerca da qualidade de vida em estudantes 
universitários do curso de enfermagem. Para tanto foi empregado o método de estudo 
transversal, exploratório, com abordagem quantitativa, a partir do qual o autor interpretou e 
analisou usando os software Statistical Package for Social Science (SPSS) para cálculo das 
análises descritivas e de comparação entre médias, por meio da ANOVA 1 fator e análise 
categorial por meio de Teste Exato de Fisher. Foi realizado através de entrevistas individuais 

com 43 participantes, com utilização de instrumento semiestruturado, elaborado pelos autores, 
para identificação de dados sócios demográficos e aplicação do Questionário WHOQOL-BREF, 
uma escala com 26 questões. Os níveis de qualidade de vida dos estudantes universitários estão 
vulneráveis por conta da tensão e desgaste durante a vida acadêmica com o preparo para 
ingressar no mercado de trabalho, observa-se que a mesma pode tornar-se um intermediário 
entre a saúde pessoal e o ambiente de trabalho. Com os estudos, são possíveis os planejamentos 
e realizações que contribuem para o desenvolvimento pessoal e principalmente profissional, 
pois para os estudantes e profissionais de enfermagem a qualidade de vida tem grande influência 
na assistência executada nos atendimentos aos enfermos e o aumento da qualidade de sua 

produtividade.  
 
Palavras-chave: Educação Superior. Enfermagem. Estudantes. Qualidade de Vida. Whoqol-

bref. 
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ESTIMATIVA DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDA E 
PROPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REUSO 

DA ÁGUA DE CHUVA NA EMPRESA PROJEX 

WATER VOLUME ESTIMATION AND PROPOSED 
INFRASTRUCTURE FOR RAINWATER REUSE IN PROJEX COMPANY 

 
MARTINI, A. B.; CAMARGO, A. T. S. C. 
 
A escassez e o desperdício de água tem sido um assunto recorrente há anos no mundo todo. O 
objetivo deste trabalho foi estimar o volume de água consumida na empresa Projex, localizada 
na cidade de Ourinhos/SP, e propor uma infraestrutura para reuso da água de chuva na mesma. 
O índice pluviométrico da cidade foi coletado através do fornecimento dos dados pelo Centro 

Integrado de Informações Agrometeorológicas, e o consumo de água da empresa foi coletado a 
partir dos dados fornecidos pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. Com estes 
dados, foi possível dimensionar o reservatório da infraestrutura proposta e calcular a redução 
mensal do consumo de água. Os resultados mostraram que é viável a implantação da 
infraestrutura para o reuso da água de chuva, o conjunto de dados mostra uma aplicação 
financeiramente e ecologicamente benéfico. A redução do consumo de água da rede fornecedora 
foi de aproximadamente 14% ao mês, o equivalente a 24.800,00 litros ou 2,24 m³ de economia 
mensal de água. Quanto a confiança do método, obteve-se o valor de 84%, uma porcentagem 

alta e satisfatória.  
 
Palavras-chave: Reuso. Água. Reservatório. Consumo. 
 

 

 

PISO PERMEÁVEL:  
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO PERMEÁVEL  

PERMEABLE FLOOR: 
ANALYSIS OF PROPERTIES OF THE PERMISSIBLE CONCRETE 

 
COSTA, V. A. C.; SOUSA, B. F. 
 

As ações públicas voltadas a drenagem urbana tem sido na maior parte das vezes ineficazes, 
devido ao fato de estarem transferindo o volume de água das chuvas de um ponto para outro, 
quando deveriam destina-las ao solo, permitindo que o ciclo hidrológico ocorra naturalmente. 
Neste contexto, este projeto de pesquisa visa analisar diferentes traços de concreto permeável 
de cimento Portland, com as características necessárias para produção de pisos permeáveis, que 
possibilitem a infiltração dos volumes de águas para o solo através do seu revestimento e 
permitam o tráfego de pedestres, o outro ponto do estudo será analisar se as diretrizes da NBR 
16416:2015 – Pavimentos Permeáveis de Concreto – Requisitos e Procedimentos, serão 

atendidas. Para realizar tal estudo, serão analisados em laboratório 2 traços com diferentes 
relações de água/cimento. Serão moldados e testados corpos de provas cilíndricos e prismáticos, 
para realização do ensaio de permeabilidade, resistência compressão simples e diametral. Os 
resultados demonstram que o traço de concreto permeável com desempenho satisfatório para 
utilização em calçadas foi o 1:3 com relação água/cimento 0,30, atendendo assim as diretrizes 
da NBR 16416:2015. 
 
Palavras-chave: Concreto Permeável. Traços. Infiltração. Drenagem Urbana. Permeabilidade, 

NBR 16416:2015 
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DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO E BIODIGESTOR PARA 
TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO E GERAÇÃO DE ENERGIA EM 

PROPRIEDADE RURAL SITUADA EM SÃO PEDRO DO TURVO-SP 

SEPTIC TANK AND BIODIGESTOR DIMENSIONS FOR DOMESTIC 
WASTE TREATMENT ANDE ENERGY GENERATION IN RURAL 

PROPERTY SÃO PEDRO DO TURVO-SP 
 

MOURA,B.V.; MARQUES, E.D. 
 
A falta de água tratada e saneamento básico é uma realidade vivida por uma parcela significativa 
da população que vive no campo. Aliado as dificuldades em se dar destino adequado aos 
resíduos, geram contaminação do solo e possível propagação de doenças de veiculação hídrica. 
Este trabalho teve como objetivo dimensionar um de tanque séptico e biodigestor na área rural 
de São Pedro do Turvo – SP, para tratamento de esgoto doméstico, além do uso do biogás 
resultante, para produção energética. A metodologia aplicada foi efetuada com dados obtidos em 
censos demográficos e os cálculos foram baseados nas diretrizes dispostas nas Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A partir dos resultados obtidos pode-se 
fazer uma estimativa de demanda enérgica para a propriedade em estudo. O tanque séptico e 
biodigestor avaliadas neste projeto apesentou-se como alternativa no tratamento de esgoto 
sanitário, nas áreas rurais, melhorando as condições de saneamento dos moradores. 

 
Palavras-chave: Saneamento Básico.Tratamento de Esgoto Doméstico. Fossa Séptica. 

Biodigestor. Biogás.Geração de Energia. 

 

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE VERTEDORES EM REGIÕES DE 
BAIXO ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE VAZÃO E NÍVEL 

SPILLING IMPLANTATION PROJECT IN LOW DROP REGIONS  
FOR FLOW AND LEVEL CONTROL 

 
SFEIR, C.R.; ROLLA, P.G.O.; GOMES, V.V.; LOGULLO, B.G. 
A implantação de vertedores em regiões de baixo escoamento proporciona a utilização da água 
em períodos em que o nível do rio não é suficiente para sucção por bombeamento, 
impossibilitando assim a sua utilização. Para tal implantação há necessidade de um estudo local, 
análise topográfica, contribuição de bacia hidrográfica, nível do rio, vazão (tomando necessidade 
de área da seção transversal, velocidade superficial e velocidade média). Os cálculos de vazão 

serão realizados considerando o método empírico utilizando-se de um pequeno flutuador de 
isopor e para determinar sua velocidade, considera-se o seu deslocamento por um percurso em 
um determinado período. É válido ressaltar a importância do detalhamento nos passos para a 
elaboração de projeto e implantação do vertedor proposto neste trabalho e a importância dos 
benefícios proposto por tal implantação, como por exemplo, reduzir a escassez no abastecimento 
de pequenas comunidades. 
 
Palavras-chave: Vertedor. Método Empírico. Bacia Hidrográfica. 
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FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO APLICÁVEIS ÀS OBRAS DE PEQUENO 

PORTE 

LACK OF OBSERVANCE FOR THE REGULATORY STANDARDS 
TOWARDS WORKPLACE SAFETY APPLICABLE TO SMALL SIZE 

CONSTRUCTIONS  
 

TIBURCIO, E. E. R.  
 
A Segurança do Trabalho na Construção Civil dirige-se à diminuição dos acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais, da mesma maneira que protege a integridade e a capacidade dos 
trabalhadores. Foram definidas 36 Normas Regulamentadoras a partir do Ministério do Trabalho, 
sendo a maioria delas inseridas na Construção Civil, ressaltando-se que estas normas não são 
observadas como deveriam, principalmente, em obras de pequeno porte, conceito que foi 

definido para este projeto de acordo com o número de empregados em cada obra. O objetivo do 
presente trabalho é analisar a falta de observância das Normas Regulamentadoras de Segurança 
do Trabalho na área da Construção Civil, em obras de pequeno porte, através de um questionário 
com perguntas de múltiplas escolhas, pelo qual serão avaliadas e prescritas as opiniões dos 
trabalhadores em relação à observância do cumprimento das Normas Regulamentadoras na 
Construção Civil e a utilização dos equipamentos citados na NR 6 em obras de pequeno porte, 
situadas na cidade de Jacarezinho-PR. Por fim, os resultados obtidos mostram que dos 20 (vinte) 
operários entrevistados, 74% disseram que as Normas Regulamentadoras de Segurança do 

Trabalho não são aplicadas e nem fiscalizadas, de maneira efetiva, nas obras de pequeno porte. 
Demonstrando uma realidade preocupante e que deve ser verificada junto aos órgãos 
competentes visto que essa ineficiência gera riscos aos trabalhadores.   
 
Palavras-chave: Observância. Normas Regulamentadoras. Construção Civil. Obras De Pequeno 

porte.  

 
 

O MÉTODO POLIOL: ESTUDO DAS ETAPAS DE SÍNTESE NA 

OBTENÇÃO DO COMPOSTO Co3O4 

THE POLYOL METHOD: STUDY OF SYNTHESIS STEPS 
 IN OBTAINING Co3O4 COMPOUND 

 
SANTOS, L. J. D.; DOS - SANTOS, M. E. 
 
Atualmente processos de síntese de materiais que sejam simples e de baixo custo são muito 
requeridos. O mercado tecnológico vem se expandindo a olhos vistos e a busca por materiais 
com desempenho inovadores é crescente. A nanotecnologia hoje é uma vertente poderosa e o 

meio científico e tecnológico, juntos, vêm se esforçando na investigação da estrutura, 
propriedades e processamento dos materiais, o que faz com que cada vez mais apareçam 
materiais com desempenho nunca antes visto no mercado. O controle da estrutura e 
propriedades pode se dar na etapa de obtenção dos materiais, daí a importância de entender 
todas as etapas de síntese. O método utilizado também é crucial na obtenção do produto final. 
O Método Poliol constitui uma rota excelente para a obtenção de materiais cerâmicos e possui 
muitas vantagens quando comparado a outras técnicas. Trata – se de uma forma simples de 
obtenção de materiais, de custo relativamente baixo, permite o controle da homogeneidade 

química do material, pode – se obter amostras monofásicas e de alta cristalinidade e, um dos 
pontos fundamentais, pode - se controlar as dimensões das partículas, permitindo a obtenção 
de materiais em escala nanométrica, que é atualmente a demanda do mercado. Este trabalho 

objetiva estudar a técnica de síntese do composto óxido Co3O4 identificando as etapas de 

reação, a função do poliol no meio reacional e quais reações químicas ocorrem ao longo de 
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todo o processo. Para efeito de comparação e identificação das etapas, a amostra na fase amorfa 
e cristalina, será investigada via Técnica de Difração de Raios X. 

. 
Palavras-chave: Método Poliol. Material Amorfo. Compostos Cristalinos. Co3O4. DRX. 

 

 

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS 
EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

ANALYSIS OF THE MAIN PATHOLOGIES 
IN FLEXIBLE PAVEMENTS 

 
FERRAZ, L.S. 
 
Atualmente grande parte das estradas e rodovias brasileiras que são pavimentadas apresentam 

algum tipo de problema, dentre eles as patologias dos pavimentos flexíveis, que é o tipo de 
pavimento mais utilizado em nosso país. O presente artigo apresenta um estudo de caso 
analisando as patologias encontradas nos pavimentos flexíveis no município de Carlópolis - PR. 
Através de normas do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), realizou-
se uma comparação e identificou-se os principais tipos de defeitos encontrados nas vias. O estudo 
foi realizado em um trecho da rua Benedito Salles, que faz parte da Rodovia Jayme Canet, e na 
rua Ataliba Leonel. Com o estudo, foram observados os principais tipos de patologias nas vias 
estudadas, e apresentadas alternativas para a manutenção e restauração das mesmas. Por fim, 

buscou-se contribuir com a melhoria nas vias, para que estejam em perfeitas condições de trafego 
e, assim, proporcionar facilidade no deslocamento, maior segurança e conforto a todos os 
usuários.  
 
Palavras-chave: Patologias. Pavimentos Flexíveis. Manutenção. Engenharia. 
 

 
 

PROJETO DE FUNDAÇÕES: DA INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO AO 
DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL 

FOUNDATION DESIGN: FROM SUBSOL RESEARCH  
TO STRUCTURAL SIZING 

 
MENDES, M. P. 
 
O projeto de fundação é um dos principais projetos a serem realizados para a adequada e segura 
execução de uma edificação. Este projeto permitirá definir qual o melhor tipo de fundação a ser 
executada, assim como seu detalhamento. A escolha correta do tipo de fundação tem por objetivo 
evitar patologias e recalques do solo que não estavam previstos. Para um adequado projeto de 
fundações, a etapa de investigação do subsolo é primordial. Ela engloba a definição do perfil 

estratigráfico, posição do nível d’água, além da estimativa dos parâmetros geomecânicos mais 
apropriados para o projeto. No Brasil, o ensaio de campo mais utilizado na investigação do 
subsolo é o ensaio SPT (Standard Penetration Test). Entretanto, com o avanço da tecnologia 

outras técnicas de investigação do subsolo veem sendo cada vez mais utilizadas nos projetos de 
fundações. Entre elas podemos citar o ensaio de Cone de Penetração (CPT) e o Dilatômetro 
Plano de Marchetti (DMT). Estes ensaios, de modo similar ao ensaio SPT, permitem a definição 
do perfil estratigráfico e estimativa de parâmetros geotécnicos. Neste projeto de pesquisa 
pretende-se realizar o projeto de fundações de um edifício hipotético, de apartamentos de quatro 

pavimentos e um subsolo. Para se realizar este projeto, ensaios SPT, CPT e DMT publicados 
serão utilizados considerando-os executados no local de implantação do edifício. A distribuição 
dos pilares e as cargas que chegam às fundações seguem as normas empregadas nos projetos de 
fundações executados no Brasil. Os principais objetivos dessa pesquisa são: possibilitar ao aluno 
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se familiarizar com as técnicas de investigação do subsolo existentes; escolher a partir da 
investigação realizada qual a melhor solução de fundações para a edificação estudada; avaliar os 

recalques devidos as cargas aplicadas no terreno, considerando diferentes metodologias 
empregadas na prática de projetos de fundação. 
 
Palavras-chave: Investigação do Subsolo. SPT. CPT. DMT.Projeto de Fundações. 

 

 

 

O MÉTODO DE RIETVELD: ESTUDO TEÓRICO E ANÁLISE DOS 
PARÂMETROS DO REFINAMENTO ESTRUTURAL 

RIETVELD METHOD: THEORETICAL STUDY AND ANALYSIS OF 
STRUCTURAL REFINING PARAMETERS 

 
PEREIRA, M. V.; DOS - SANTOS, M. E. 
 

Propriedades físicas, tais como eletricidade e magnetismo são extremamente dependentes do 
processamento dos materiais. Nesse sentido, o método de síntese escolhido influencia 
diretamente no estudo do comportamento de certos compostos frente a campos elétricos e 
magnéticos. A caracterização estrutural pode fornecer dados importantes no que tange o 
comportamento de certos materiais, sobretudo quando se trata de magnetismo, pois é fato que o 
caráter magnético dos materiais está diretamente ligado ao seu arranjo de cátions. A técnica de 
Difração de Raios (DRX) constitui uma ferramenta poderosa e de larga utilização, provando a 
efetividade do método de síntese e dando informações sobre o arranjo das espécies e de 

parâmetros estruturais. O Método de Rietveld (MR), uma ferramenta de modelamento 
matemático para refinamento estrutural, destaca-se no refinamento de estruturas que possuem 
distribuição catiônica e cujas propriedades físicas dependem deste arranjo. MR baseia – se na 
obtenção de um modelo matemático construído a partir de informações estruturais oriundas de 
um banco de dados e das informações estruturais do perfil de DRX. Tal modelo teórico permite 
que o refinamento seja feito até que parâmetros de qualidade do método sejam satisfatórios. Este 
trabalho propõe – se a estudar o Método de Rietveld e utilizar – se do Programa Fullprof Suite 
para realizar o refinamento estrutural do composto óxido Co3O4, o qual tem os cátions Co2+e 
Co3+ocupando posições específicas de uma estrutura espinélio e cuja compreensão de seus 

parâmetros estruturais reflete diretamente nas suas propriedades magnéticas. 
 
Palavras-chave: Método de Rietveld. Refinamento Estrutural.  Programa Fullprof Suite. 
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTAS DE MELHORIAS NA 
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA  

EVALUATION OF CURRENT SITUATION AND PROPOSED 
IMPROVEMENTS IN URBAN DRAINAGE INFRASTRUCTURE  

 

BRITO, P. V. P. B.; NAGATA, L. E. P., CORRÊA, A. A. P. S., CHRISTONI, L.  

F. 
 
Com o acelerado desenvolvimento urbano no Brasil, vêm sendo cada vez mais frequentes casos 
de inundações e alagamentos em áreas urbanas, onde o crescimento desenfreado associado à 
falta de planejamento das áreas de ocupação se torna um agravante preocupante dos problemas 
de drenagem. Em virtude da importância de um projeto e planejamento urbano de drenagem o 
estudo realizado e em torno da região na Av. Santino Brianezi próximo ao pontilhão da Rodovia 

Transbrasiliana (BR-153), localizada no município de Ourinhos (SP).  São evidenciados neste 
projeto científico, pelo desenvolvimento da rede de drenagem pluvial, para solucionar os 
problemas de inundações evidenciadas pela falta da drenagem adequada. O Trabalho foi 
realizado em parceria com o Órgão público responsável Superintendência de Água e Esgoto de 
Ourinhos (SAE), que forneceu uma parte da base de dados de cálculo e as plantas topográficas 
do local. Possibilitando assim a realização de um levantamento da área de 124,92 hectares e 
uma intensidade de chuva máxima de 134 mm com uma vazão de 15,08 m³/s. 
 

Palavras-chave: Drenagem Urbana. Áreas Urbanas. Crescimento. Inundações. 
 

 

 

 

ANÁLISE DA ADOÇÃO DA METODOLOGIA DE SEÇÃO T PARA 
PROJETO COM VIGAS EM CONCRETO ARMADO. 

ANALYSIS OF THE ADOPTION OF THE SECTION T METHODOLOGY 
FOR ARMED CONCRETE BEAM DESIGN 

 
MORAIS, P. V.; OLIVEIRA, E. F. 
 
No trabalho, foi realizado, de maneira analítica e descritiva, um estudo comparativo do 
comportamento estrutural da superestrutura de um projeto modelo, considerando o método de 

mesa colaborante para o cálculo de vigas, no qual a seção adotada possui geometria T. O 
objetivo foi mostrar de maneira simples os principais impactos e cuidados que devem ser 
tomados ao realizar esta consideração. Como resultado do presente trabalho, obtiveram-se 
reduções em área de aço de pilares, podendo chegar a 33,33% para as armaduras longitudinais. 
Houve também um atenuamento nos deslocamentos das lajes. Nas lajes 7 e 10 foi verificada 
uma redução máxima de 10%. Nas vigas, houve um enrijecimento e a necessidade de armadura 
de compressão, aumentando assim a área de aço. Concluiu-se que a utilização deste 
procedimento de cálculo pode ser utilizado de maneira a otimizar o projeto. 
 

Palavras-chave: Mesa Colaborante. Superestrutura. Seção T. Otimização. Concreto Armado. 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA PARA DETERMINAÇÃO 
DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE FALTAS MONOFÁSICAS EM LINHAS 

DE TRANSMISSÃO DE EXTRA ALTA TENSÃO 

DEVELOPMENT OF GRAPHIC INTERFACE FOR 
DETERMINATION OF POSSIBLE CAUSES OF 

SINGLE-PHASE FAULTS IN 
EXTRA HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES 

 

BERNARDES, G.; CLERICE, G.A.M.; FERNANDES, V.R.O.; MADALENA, 

L.A.G. 
 
Os curtos-circuitos monofásicos em linhas de transmissão de Extra Alta Tensão (EAT) estão 
entre os principais motivos de interrupção no fornecimento de energia elétrica. O veredicto sobre 
o agente causador dessas ocorrências, atualmente, não é definido de forma rápida. Assim, o 
objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma interface gráfica, utilizando o software 
MATLAB, de modo a apresentar os possíveis causadores dessas falhas. Para tanto, a partir de 
ocorrências reais, foi estabelecida uma relação entre valores da resistência de falta e suas possíveis 
causas, que podem ser descargas atmosféricas, aproximação da fase a pontos aterrados, presença 

de excrementos de pássaros nos isoladores, aproximação de vegetação aos condutores e 
queimadas. Definida tal relação e desenvolvida a interface, valores reais de ocorrências com 
causas conhecidas, foram utilizados para teste e constatação da eficiência do método. Dentre as 
ocorrências utilizadas nos testes, houve um acerto na classificação de 94,12%, com um erro menor 
que 4% na resistência de falta entre os métodos de localização utilizados e com uma variação 
média na distância menor que 5%. 
 

Palavras-chave: Resistência de Falta. Causas de Faltas Monofásicas Em EAT. MATLAB. 
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS A 
MEDICAMENTOS EM IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE DE SALTO GRANDE - SP. 

ASSESSMENT OF THE OCCURRENCE OF ADVERSE  
DRUG REACTIONS IN ELDERLY ATTENDED IN THE PRIMARY  

HEALTH CARE IN SALTO GRANDE - SP. 
 

SILVA, A. M.; SILVESTRE, A. C.; PEREIRA, A. C. S.; SILVA, P. H. S.; 

OLIVEIRA, R. G. S.; OBRELI-NETO, P. R.  
 
Reação adversa à medicamento (RAM) é uma resposta nociva e não intencional que ocorre a um 
medicamento, que ocorre em doses normalmente usadas no homem para profilaxia, diagnóstico, 
ou tratamento de uma doença, ou para modificação de uma função fisiológica. Esse estudo teve 
como objetivo avaliar a ocorrência de RAM envolvendo medicamentos potencialmente 
inapropriados para idosos na atenção primária à saúde. Foi realizado um estudo de coorte 
prospectivo, de abril a agosto de 2019, nas unidades de saúde da atenção primária (APS) do 

município de Salto Grande. Um total de 57 idosos atenderam aos critérios de inclusão e aceitaram 
participar do estudo. Foi verificada a ocorrência de RAM em 16 pacientes, sendo 12 RAM 
envolvendo medicamentos potencialmente inapropriados para idosos (7 RAM causadas pela 
amitriptilina, 3 RAM causadas pelo diazepam, 2 RAM causadas pela glibenclamida), e 4 RAM 
causadas pelos demais medicamentos (3 RAM causadas pela metformina, 1 RAM causada pelo 
captopril). A ocorrência de RAM foi significativa, sendo que a maioria das RAM envolveu 
medicamentos potencialmente inapropriados para uso em idosos. 

 

Palavras-chave: Farmacoepidemiologia. Reações Adversas à Medicamentos. Medicamentos 
Potencialmente Inapropriados em Idosos. 

 

 

USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA  
INTOLERÂNCIA À LACTOSE 

PROBIOTICS USE IN TREATMENT OF  
LACTOSE INTOLERANCE 

 
SILVA, A.C.F.; TEIXEIRA, L.L. 
 
A lactose é um dissacarídeo hidrolisado pela enzima intestinal lactase, liberando seus 
componentes monossacarídeos para melhor absorção na corrente sanguínea. Na ausência desta 
enzima, a lactose é fermentada no cólon causando a intolerância à lactose. Essa deficiência 

acomete vários indivíduos, em qualquer faixa etária, sendo a deficiência de enzimas mais comum 
existente no mundo, causa diversos desconfortos aos intolerantes. Objetivo desse trabalho foi 
avaliar a efetividade dos probióticos como terapia adjuvante no tratamento da intolerância à 
lactose. Os probióticos são microorganismos vivos que auxiliam na estimulação da enzima 
lactase no intestino delgado, proporcionando aos indivíduos uma melhora nos sintomas e uma 
maior qualidade de vida.  

 
Palavras-chave: Intolerância à Lactose. Lactase. Probióticos. 
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FREQUÊNCIA DE HEMOLISINAS ANTI-A E ANTI-B EM UMA 
POPULAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. 

FREQUENCY OF ANTI-A AND ANTI-B HEMOLYSIN IN 
A POPULATION OF UNIVERSITY STUDENTS. 

 
RIBEIRO, C.A.A; GATTI, L.L. 
 

Atualmente a transfusão de sangue e hemocomponentes, estão sendo considerados como 
tecnologias essenciais para muitos indivíduos, pois, quando utilizada de forma adequada em 
condições de morbidade ou mortalidade significativa, não tendo outras opções de tratamento, ou 
seja, sendo insubstituível, podem salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. Entretanto, a 
transfusão sanguínea e de hemocomponentes, necessita de atenção, pois podem levar a 
complicações agudas ou tardias, como o risco de hemólise intravascular, entre outras 
complicações clínicas. Visto que, anticorpos da classe IgG ativos a 37ºC são usualmente referidos 
como hemolisinas, onde os mesmos ativam o sistema complemento fortemente, isto é possuem a 
capacidade de promover hemólise (potencialmente hemolíticos), e desencadear reações 
transfusionais ao receptor. Portanto, objetivo do estudo é identificar a frequência e titulação de 

hemolisinas, bem como classificar o sistema ABO e Rh em estudantes do Centro Universitário 
de Ourinhos (UNIFIO). Foi possível observar que 43% das amostras do tipo sanguíneo O, 
10,11% destas foi possível verificar a presença de hemolisinas, e 5,05% foram considerados 
doadores “O” perigosos. Assim, conclui-se que 5,05% de uma população de estudantes 
universitários continham altos títulos de hemolisinas, demonstrando o quanto é necessário 
realizar o monitoramento de doadores sanguíneos, para a identificação dos doadores “O” 
perigosos. 
 

Palavras-chave: Hemolisinas. Reações Transfusionais. Doadores “O” perigosos. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O USO DOS TERMOGÊNICOS NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS 

TERMOGÊNICAS E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO 

LITERATURE REVIEW ON THE USE OF THERMOGENICS IN THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY: MAIN THERMOGENIC SUBSTANCES 

AND THEIR EFFECTS ON THE ORGANISM 
 

MAINARDES, F.G.; TEIXEIRA, L.L. 
 
Os suplementos termogênicos também conhecidos como ergogênicos, são amplamente 
consumidos devido à sua capacidade de aumentar a taxa metabólica basal, facilitando a perda de 

peso. Atualmente a auto utilização de suplementos alimentares resulta em um número 
significativo das vendas em farmácias, drogarias e estabelecimentos especializados, sendo mais 
utilizados por praticantes de atividade física e por indivíduos que estão em sobrepeso e que 
procuram atingir a perda de peso de forma rápida e eficaz. Entretanto parte dos indivíduos são 
instruídos de forma errônea ou não buscam orientação de um profissional qualificado para 
instruir sobre o uso destes suplementos e muitas vezes acabam usando indiscriminadamente, o 
que pode ser prejudicial à saúde, acarretando sérios efeitos colaterais. Portanto, o objetivo do 
presente estudo será realizar uma revisão na literatura sobre o uso das principais substâncias 

termogênicas na indústria farmacêutica aliado aos seus efeitos no organismo. 
 
Palavras-chave: Termogênico. Suplemento Alimentar. Cafeína. Efedrina. Chá Verde. 

Sinefrina. Carnitina. Assistência Farmacêutica. Farmacêutico. 
Comercialização. Drogaria.  
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO 

RATIONAL USE OF MEDICINES: A REVISION 
 

OLIVEIRA, G. M.; RUEDA, I. M.; MOMESSO, L. S. 
 
O termo uso racional de medicamentos ocorre quando o paciente recebe o medicamento de 

forma adequada às suas necessidades, por um período adequado ao menor custo para si e para 
a saúde pública. O uso de forma irracional e a automedicação podem atrapalhar o tratamento de 
determinadas patologias, gerar gastos desnecessários, além de produzir efeitos tóxicos às 
pessoas. Os objetivos do presente levantamento são informar e conscientizar as pessoas sobre o 
uso racional de medicamentos. Assim, a conscientização e a orientação podem ajudar na solução 
de eventuais dúvidas, além de diminuir a prática da automedicação e promover o uso de forma 
consciente e racional dos medicamentos. 
 
Palavras-chave: Automedicação. Uso racional de medicamentos. Medicamentos. Saúde 

Pública. 

 

 

 

PREVALÊNCIA DA XEROSTOMIA NA COMUNIDADE DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

PREVALENCE OF XEROSTOMY IN THE UNIVERSITY CENTER OF THE 
INTEGRATED COLLEGES OF OURINHOS 

 
POZZA, G.O.; KAWAUCHI, M.Y. 
 
Uma dos sintomas bucais mais frequentes na população idosa refere-se a sensação de boca seca, 
denominada xerostomia. Muitas vezes, esta sensação encontra-se relacionada à fatores 
sistêmicos, como doenças crônicas e consequentemente como efeito colateral das medicações 

utilizadas, além de consistir numa alteração esperada do envelhecimento normal. A literatura 
descreve  dois termos bastantes relacionados – a xerostomia e a hipossalivação. Ambas 
apresentam consequências indesejáveis à cavidade bucal e ao sistema digestório, pois a saliva 
participa de uma serie de funções importantes para a integridade dos dentes e do periodonto, 
além de participar de outras funções do organismo como da digestão inicial dos alimentos. Há 
algum tempo, percebe-se um aumento no consumo de antidepressivo pelos jovens e, espera-se 
consequentemente um aumento da xerostomia nesta população. Desta forma, elaborou-se este 
estudo de prevalência na população de alunos, professores e colaboradores do Centro 

Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos – apresentação de resultados parciais. 
 

Palavras-chave: Boca Seca. Xerostomia. Saliva. Prevalência.  
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A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO: UM PROBLEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA 

THE PRATICE OF SELF-MEDICATION: A PUBLIC HEALTH PROBLEM 
 

RUEDA, I. M.; OLIVEIRA, G. M.; MOMESSO, L. S. 
 
A automedicação ocorre quando um medicamento é utilizado sem a prescrição ou orientação de 
um profissional da saúde. A falta de conhecimento pode acarretar sérios agravos à saúde como 
a resistência a antibióticos, interações medicamentosas e em casos mais sérios pode levar ao 

óbito. O uso racional de medicamentos auxilia no nosso bem-estar e como consequência 
aumenta os gastos com à saúde pública. Os objetivos do presente levantamento são relatar e 
conscientizar as pessoas sobre a prática da automedicação, bem como suas vantagens e 
desvantagens, impactando assim na saúde geral da população. É necessário conscientizar as 
pessoas que a automedicação pode acarretar danos irreversíveis à saúde das pessoas, portanto, 
o uso de medicamentos somente deve ocorrer sob orientação de um profissional. 
 
Palavras-chave: Automedicação. Uso racional de medicamentos. Medicamentos. Saúde 

Pública. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL QUÍMICO DE AMOSTRAS COMERCIAIS DE 
PRÓPOLIS DE Apis mellifera (PRÓPOLIS MARROM) E E Baccharis 

dracunculifolia (PRÓPOLIS VERDE) 

CHEMICAL PROFILE EVALUATION OF COMERCIAL SAMPLES OF 
PROPOLIS FROM Apis mellifera (BROWN PROPOLIS) AND FROM 

Baccharis dracunculifolia (GREEN PROPOLIS) 
 

OLIVEIRA, J.; MOMESSO, L. S. 
Os dois principais tipos de própolis mais conhecidos e estudados são a própolis marrom e verde, 
produzidas respectivamente por abelhas da espécie A. mellifera e a espécie de planta Baccharis 
Dracunculifolia, conhecida popularmente como alecrim-do-campo. Ambos são uma mistura 
complexa de substâncias e possuem atividades antimicrobiana, anti-inflamatória e 
anticarcinogênica. Os objetivos do presente trabalho são avaliar o perfil químico de ambas as 

própolis. Foram adquiridas comercialmente uma amostra de cada própolis, submetidas à 
extração e analisadas quanto a composição química por meio de reações de identificação e 
análises cromatográficas. De acordo com o perfil cromatográfico, ficou evidente uma maior 
complexidade de substâncias na própolis marrom e conforme os testes químicos, foi possível 
observar a presença de flavonoides, flavona, flavonóis, flavononas, alcaloides de taninos 
condensados. Esses dados ilustram o grande potencial terapêutico de ambas as própolis. 
 
Palavras-chave: Apis mellifera. Baccharis dracunculifolia. Própolis. Própolis verde.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO  
DE JARACATIÁ (JACARATIA DIGITATA) 

EVALUATION OF ANTIMICROBIAN ACTIVITY OF  
JARACATIÁ EXTRACT (JACARATIA DIGITATE) 

 

PELEGRINI, K.; FERREIRA, J. J.; PINTO, G. F. S. 
 
O uso inadequado de medicamentos contribui para o surgimento de microrganismos resistentes 
aos antibióticos disponíveis. O presente estudo objetivou avaliar o potencial antimicrobiano in 
vitro do extrato de acetato de etila de folhas de Jacaratia digitata (Caricaceae), conhecida como 
Jaracatiá, nas cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Coletaram-se folhas de 
espécimes de jaracatiá na região rural de Santo Antônio da Platina, PR, para preparação do 

extrato de acetato de etila. Os testes de susceptibilidade bacteriana foram realizados através do 
método de difusão em disco. O extrato de acetato de etila de J. digitata inibiu o crescimento de 
bactérias Gram - positivas e Gram – negativas. Os resultados confirmaram a capacidade de 
inibição do crescimento bacteriano in vitro pelo extrato de folhas de J. digitata. 
 
Palavras-chave: Jaracatiá. Bactérias. Antibiograma. Endêmica. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA EM SANEANTES DOMISSANITÁRIOS  
COM AÇÃO ANTIMICROBIANA 

EFFICACY EVALUATION IN DOMISSANITARIAN  
SANITIZING WITH ANTIMICROBIAN ACTION 

 
GONÇALVES, M.S.; GEMEINDER, J.L.P.; GEMEIDNER, A.C.S. 
 
Os saneantes domissanitários são produtos destinados à higienização e desinfecção de objetos 
inanimados e/ou ambientes domiciliares, coletivos e/ou públicos, tanto para fins domésticos 
quanto para fins profissionais, possuindo uma ampla ação contra a atividade antimicrobiana. 
Foram adquiridas quatro amostras em supermercados, onde deveriam indicar em seu rótulo os 

microorganismos aos quais teriam ação antimicrobiana. Foram avaliadas as informações 
constantes nos rótulos das amostras, o pH e avaliação da atividade antimicrobiana pelo método 
de difusão frente aos microorganismos Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Na avaliação 
dos rótulos, todas as amostras continham as exigências da legislação. No teste de pH, observou-
se que as amostras analisadas, compreendem ao Grupo de Risco II, saneantes domissanitários 
com atividade antimicrobiana. Na avaliação da atividade antimicrobiana, as amostras, sem 
diluição, demonstraram- se efetivas frente aos microorganismos testados. Observou-se que 
todos as amostras analisadas continham os princípios ativos originados de compostos de 
quaternário de amônio e derivados fenólicos. Esses princípios ativos têm como característica, 

inibir a capacidade de crescimento das bactérias analisadas. Conclui- se que as amostras 
analisadas apresentam atividade antimicrobiana satisfatória sem diluição prévia, sugere-se 
novos testes para forma diluída, uma outra forma de uso informada nos rótulos. 
 
Palavras-chave: Desinfetantes. Efetividade antimicrobiana. Avaliação. 
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ESTUDO DO PERFIL FITOQUÍMICO DE  
JACARATIA DIGITATA (POEPP. & ENDL.) SOLMS 

STUDY OF THE PHYTOCHEMICAL PROFILE OF  
JACARATIA DIGITATA (POEPP. & ENDL.) SOLMS 

 

PELEGRINI, K.; FERREIRA, J. J.; PINTO, G. F. S. 
 
Plantas medicinais são rica fonte de obtenção de moléculas com potencial terapêutico, e um 
vasto celeiro de moléculas a serem ainda descobertas. O presente estudo teve como objetivo 
identificar as principais classes de metabolitos secundários presentes em extratos de folhas de 
Jacaratia digitata (Caricaceae). Para tanto, folhas completamente expandias de J. digitata 

foram coletadas na região rural de Santo Antônio da Platina, PR, e os extratos de metanol, 
acetona e acetato de etila preparados. A prospecção fitoquímica qualitativa dos extratos ocorreu 
por meio de reações químicas que resultam no desenvolvimento de cor ou precipitado. Assim, 
alcalóides e saponinas foram detectados. 
 
Palavras-chave: Jaracatiá. Screening. Drogas Vegetais. Compostos Orgânicos. 
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES 

MATH LITERACY: SOME REFLECTIONS. 
 

ALBERTINI, A. C.; LIMA, M. A. M. 
 
No cenário atual que estamos vivendo, apesar dos avanços nas pesquisas e nas propostas atuais 
sobre o ensino de matemática, observamos que muitas crianças ainda demonstram não gostar e 

ou se sentem impotentes diante das atividades matemáticas, acham que ela é difícil e nem tentam 
aprender. Consideramos que um dos motivos para isto, seja a formação insuficiente dos 
professores, para trabalhar os conceitos matemáticos de modo que as crianças consigam aprender 
e comecem a se envolver com as atividades matemáticas. Esse artigo tem como objetivo refletir 
sobre o processo de alfabetização matemática das crianças. Essa pesquisa foi realizada por meio 
de referenciais teóricos, a partir dos estudos realizados por  Ana Teberosky, Liliana Tolchinsky 
e Ocsana Danyluk. Com a realização desse trabalho foi possível, compreender, como é dado o 
processo de aquisição da linguagem matemática pela criança e quais suas dificuldades, podendo 

assim considerar os erros das crianças como algo significativo e construtivo. 
 
Palavras-chave: Alfabetização matemática. Escrita numérica. Apropriação da escrita.  

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATPC: QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES 
PARA PRÁTICA DOCENTE E SUAS IMPLICAÇÕES EM SALA DE AULA 

CONTINUING ATPC TRAINING: WHAT CONTRIBUTIONS TO TEACHING 
PRACTICE AND THEIR CLASSROOM IMPLICATIONS 

 
CAMILOTI, F.D.; CARDOSO, P. R. M. B. 
 
Pensar em formação continuada de professores é preocupar-se com o futuro da educação 

brasileira tendo em vista que a concepção por nós adotada neste estudo é de que somos seres em 
constante desenvolvimento, os tempos mudam, as pessoas mudam e as concepções de ensino. 
Diante de  tais prerrogativas, é necessário que o professor  seja um profissional que esteja atento 
às mudanças e preparado para desempenhar seu papel com vistas a gerir suas aprendizagens a 
favor do outro. Assim, este estudo, de natureza bibliográfica, foi elaborado com o intuito de 
entender como a formação continuada in locu pode contribuir para o aprimoramento da prática 
docente. Em outros termos, quais as contribuições que as reuniões em Atividades de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (ATPC) têm nas práticas dos professores e o que isso implica em sala de 

aula. Para desenvolver o presente trabalho e atingir  os objetivos propostos, foi efetuado o estudo 
de várias fontes de renomados pesquisadores da área de formação de professores, especialmente 
no que diz respeito à formação continuada. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Formação de Professor. Práticas Pedagógicas.  
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AS RELAÇÕES DA METODOLOGIA ATIVA NA EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA COM AS IDEIAS DE JOHN DEWEY 

THE RELATIONSHIPS OF ACTIVE LEARNING METHODOLOGY IN 
CONTEMPORARY EDUCATION WITH JOHN DEWEY'S IDEAS 

 

REIS, J. D.;NICACIO, R.T. 
 
A presente pesquisa consiste em apresentar as concepções e ideias de John Dewey tendo como 
foco as ideias que se assemelham às atuais metodologias ativas aplicadas ao ensino 
possibilitando a relação entre teoria e prática por meio da qual o aluno é o centro do processo de 

ensino e aprendizagem. Com apoio nesse pensamento, a pergunta que norteou a pesquisa foi: 
Como o professor organiza uma aula significativa a partir das experiências propostas por John 
Dewey? Objetiva-se analisar um pouco sobre a biografia do filósofo, consequentemente como 
está a sala de aula atual, e por último como se aprende. O artigo se deu por meio de pesquisa 
bibliográfica. As principais referências que apoiaram essa pesquisa são, Mesquita [?], Mendonça 
e Adaid (2018), Cunha (2001) e Libâneo (2004) que trouxeram diferentes abordagens acerca do 
pensamento e obra de John Dewey e sobre o processo de ensino, sendo assim, possível 
compreender que o professor deve considerar todas as experiências e vivencias já adquiridas 
pelos alunos, para que, a partir de então, possibilitem aos mesmos interligar teoria e prática no 

seu cotidiano, planejando e desenvolvendo aulas significativas que coloque seus alunos para 
pensar, analisar e refletir, tornando-os críticos, autônomos e capazes de se desenvolver perante 
a sociedade.   

 
Palavras-chaves: Aulas Significativas. Desenvolvimento. Teoria. Prática. Aprendizagem.  

 
 

 

 

COMO A FAMÍLIA DE ALUNOS SURDOS CONSIDERA A LIBRAS COMO 
LÍNGUA MATERNA? E O QUE A ACEITAÇÃO OU NÃO IMPLICA NA 

APRENDIZAGEM DOS INDIVÍDUOS? 

TO WHAT EXTENT DOES THE FAMILY OF DEAF STUDENTS 
RECOGNIZE THE BRAZILIAN SIGN LANGUAGE AS MOTHER TONGUE? 

AND WHAT DOES THE ACCEPTENCE OR NON-ACCEPTENCE 
INFLUENCE THE LEARNING OF THESE INDIVIDUALS? 

 

PIRES, L.A.; REIS, M. R. 
 
Este trabalho tem como objetivo verificar se a família compreende a importância da pessoa com 
surdez aprender a Língua de Sinais – Libras, como sendo esta sua língua materna. Com a 

proposta da Educação Inclusiva no Brasil, é crescente a presença do público da educação especial 
no contexto escolar, vale ressaltar as pessoas com surdez. Com isso, se faz necessário à 
compreensão tanto da escola como das famílias a respeito de como se dá o desenvolvimento e a 
aprendizagem destes. Para efetivação deste trabalho, foi realizada uma busca de materiais 
bibliográficos onde foi abordada a importância do estudo, pois o tema é pouco difundido e 
merece ser estudado.  
 
Palavras-chave: Surdez. Educação do Surdo. Educação Inclusiva. Educação Especial. LIBRAS. 
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TRANSTORNO OPOSITIVO DESAFIADOR-TOD: COMO ESTE PÚBLICO 
É COMPREENDIDO NO CONTEXTO ESCOLAR PARA QUE, DE FATO, 

SEJA POSSÍVEL LEVANTAR HIPÓTESE DIAGNÓSTICA? 

OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER- ODD: HOW IS THIS PUBLIC 
UNDERSTOOD IN SCHOOL CONTEXT IN ORDER TO BE POSSIBLE 

DIAGNOSE THIS HYPOTHESIS IN FACT? 
 

CALEGARI, M. I. C.; REIS, M. R. 
 
Este trabalho traz algumas discussões acerca do Transtorno Opositivo Desafiador-TOD no 
contexto escolar no sentido de compreender e perceber a concepção dos professores e da 
coordenação pedagógica em relação ao aluno com suspeita deste transtorno. Como objetivo 
buscamos promover conhecimentos sobre as características específicas do transtorno e suas 
complexidades, afim de prevenir o fracasso escolar e exclusão destes sujeitos. Para tanto, foi 
realizada pesquisa bibliográfica, com o intuito de ressaltar a importância de se ter uma melhor 
compreensão sobre o Transtorno Opositivo Desafiador no contexto escolar, promovendo aos 

professores conhecimentos científico para melhor entender e atender esse público, considerando 
que atualmente há uma incidência relevante de levantamento de queixas dos comportamentos 
atípicos com a hipótese dos alunos terem o TOD. 

 

Palavras-chave: Transtorno Opositivo Desafiador. Educação Inclusiva. Diagnóstico. 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO: MÉTODO FÔNICO E  
CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA 

REFLECTIONS ON LITERACY: PHONIC METHOD AND  
CONSTRUCTIVE CONCEPTION 

 

DELAFIORI, S.; NICACIO, R.T. 
 
Essa pesquisa, ainda em andamento, aborda a alfabetização como tema por reconhece-la como 
um dos problemas mais persistentes da educação brasileira, sendo assim, neste trabalho traz-se 
uma reflexão sobre a história da alfabetização com enfoque nos métodos sendo enfatizada atual 
discussão sobre método fônico e concepção construtivista. O objetivo é apresentar a história de 
tentativas e fracassos que a alfabetização vem enfrentando durante quatro momentos da história 
e também apontar uma das possíveis causas pela qual o método fônico emerge nas propostas do 

novo governo brasileiro. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. História. Métodos. Construtivismo 
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ALFABETIZAÇÃO: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS INFANTIS 

LITERACY: ANALYSIS OF CHILD STRATEGIES 

PRADO, S. M. ; NICACIO, R.T. 
 
Os resultados das últimas avaliações externas mostram que 22% dos alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental chegam ao final do ciclo de alfabetização sem saber ler textos, apenas palavras. 

Partindo-se desse dado, questiona-se como esses alunos comportam-se durante as atividades de 
alfabetização na escola. O objetivo deste trabalho é identificar os aspectos facilitadores para a 
interação das crianças com as atividades de leitura e escrita propostas em sala de aula, assim 
como os aspectos dificultadores. Essa pesquisa, de tipo descritiva, com abordagem qualitativa 
foi dividida em dois momentos: primeiramente com a realização de uma revisão bibliográfica 
sobre as bases teóricas da Psicogênese da Língua Escrita, fruto do trabalho das pesquisadoras 
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky e, a partir disso, um estudo de campo, observando-se alunos 
de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental na realização de atividades de alfabetização. O presente 

trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, conclui, por ora, que os conflitos cognitivos 
mediados pelo professor são os principais impulsionadores no avanço do conhecimento da língua 
escrita. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Fracasso Escolar. Escrita. 
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TRATAMENTO DE FERIDA EM EQUINO – RELATO DE CASO 

EQUINE WOUNT TREATMENT – CASE REPORT 
 

CARVALHO, A.A.F.,SANTOS, O.F.; BRAMBILA JUNIOR, J.C.; AREVALO, 

JUNIOR, J.C.; SIQUEIRA, V.S.; MALDONADO, A. 

 
Se tratando de lesões traumáticas nos equinos, encontramos uma casuística representável, devido 
ao comportamento e ao ambiente em que habitam. Dentre as lacerações cutâneas, encontramos 
alguns desafios em seu tratamento, um importante auxilio para determinar um possível 
prognostico é a classificação da lesão, para então escolher a melhor opção de tratamento, tendo 

em vista que trabalhar de modo mais limpo possível é de extrema importância para ser associado 
a qualquer tipo de tratamento. O gás ozônio, é encontrado na atmosfera, porém, começou a ser 
estudado para uso terapêutico na Alemanha por volta de 1850, produzido artificialmente por um 
transformador através de descargas elétricas no oxigênio, relatando ações positivas na função 
bactericida, fungicida, viricida, aumenta a oxigenação, e circulação tecidual favorecendo 
respostas imunológicas entre, alguns autores falando sobre seu potencial analgésico além de 
vastos estudos sobre o O3. O uso coadjuvante do ozônio em tratamentos de feridas cutâneas tem 
sido alvo de estudos, podendo otimizar o crescimento tecidual. Tendo como objetivo, o sucesso 
no tratamento, e assim estudar a evolução do crescimento tecidual, e a eficácia da terapia 

adjuvante. 
 
Palavras chave: Tratamento. Lesões. Equinos. Ozônio. Feridas. 

 
 

 

 

A ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE PÚBLICA E SUA 
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DA SAÚDE ÚNICA 

THE ROLE OF THE VETERINARIAN IN PUBLIC HEALTH AND ITS 
IMPORTANCE IN THE CONTEXT OF ONE HEALTH 

 
NETTO, A. E. P.; CALDANA, L. F.; SILVA, D. A.; MARTTOS, A. G.; ONO, L.; 

BONATTO, N. C. M.; FERREIRA, V. G.; IGNÁCIO, F. S. 

 
As doenças zoonóticas ocupam uma grande parcela dentre todos os problemas que envolvem a 
saúde pública e seus mais diversos setores e locais de atuação, sendo que seu impacto é não 
somente em nível nacional, mas mundialmente. Recentes surtos e epidemias de algumas doenças 
com origem animal levam a enfatizar ainda mais a importância de se atentar a esse problema. 

Vários são os fatores que podem levar e contribuir fortemente para o aumento e difícil controle 
desse problema, sendo no Brasil alguns como a falta de saneamento básico, o clima tropical e a 
falta de informação da população. As origens dessas doenças podem ser diversas e incluem 
meios alimentares, manejo e contato direto com animais ou transmissão por vetores. Devido a 
esses fatores, as dificuldades em se controlar as zoonoses são imensas, devendo não ficar 
centralizadas em um ou poucos métodos de prevenção, sendo que é consenso entre estudiosos e 
organizações a prevenção e educação em saúde como fator chave para diminuição de riscos. 
Esse trabalho tem como objetivo levar informações a alunos ingressantes do curso de medicina 

veterinária sobre a atuação do profissional na saúde pública e sua importância dentro do conceito 
saúde única.  

 
Palavras-Chave: Bem-Estar Animal. Saúde Única. Zoonoses. 
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USO DO ÓLEO DE GIRASSOL OZONIZADO COMO POTENCIALIZADOR 
DA CICATRIZAÇÃO EM FERIDAS CAUSADAS CIRURGICAMENTE EM 
GATOS DOMÉSTICOS (FELIS SILVESTRIS CATUS) - RESULTADOS 

PARCIAIS 

 USE OF OZONIZED SUNFLOWER OIL AS A HEALING ENHANCER OF 
SURGICAL WOUNDS IN DOMESTIC CATS (FELIS SILVESTRIS CATUS) - 

PARTIAL RESULTS 
 

OLIVEIRA, B. B.; MORAES, N. K.; OLIVEIRA, S.L.; SILVA, M.P.C.; REIS 

FILHO, N.P.; ALMEIDA, B.F.M. 
 
A utilização clínica do ozônio é conhecida desde o século XIX e vem sendo estudada até os dias 
atuais. A ozonioterapia auxilia em tratamento de feridas extensas, infecções bacterianas, 
fúngicas, virais, lesões isquêmicas entre outras afecções, sendo conveniente em situações 
clínicas em que se deseja cicatrização rápida. O tratamento de feridas abertas é comum na rotina 
clínica veterinária, sendo que há necessidade de trocas de curativos diariamente. Tal prática é 
desafiadora quando se trata de pacientes felinos que, além de possuírem fisiologia de cicatrização 
mais lenta, também apresentam características comportamentais que dificultam a contenção 

física e a aplicação de bandagens. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a 
eficácia da aplicação do óleo de girassol ozonizado como agente potencializador da cicatrização 
em feridas causadas cirurgicamente em gatos. Para isso, foram utilizados 12 animais que, após 
a cirurgia de castração, foram submetidos a criação de duas feridas cirúrgicas de 8 milímetros 
na região do dorso, sendo uma delas tratada com óleo de girassol ozonizado e a outra tratada de 
forma convencional. Para avaliação das feridas, foram utilizados métodos clínicos e 
morfométricos como avaliação da inflamação, formação de tecido de granulação, presença de 
infecção e avaliação da área da ferida. O tratamento com óleo de girassol ozonizado não 

melhorou os parâmetros avaliados em nenhum dos momentos analisados em relação às feridas 
tratadas com solução fisiológica. Conclui-se que o óleo de girassol ozonizado não foi 
potencializador da cicatrização de feridas abertas em gatos.   
 
Palavras-chave: Ozonioterapia. Felino. Curativo. Cicatrização. 

 

 

 

DERMATITE GANGRENOSA EM AVES 

GANGRENOUS DERMATITIS IN BIRDS 
 

SILVA, B.L.; BATISTA, A.J.A.; VILELA, I.C.S.; SILVA, L.M.; PIRES, M.C.;  

VIEIRA, S.E. COSTA, I.B. 
 
A investigação evidenciou que a dermatite gangrenosa, que também pode ser chamada de 
dermatite necrótica, é uma infecção aguda de tecido subcutâneo de aves que se desenvolve 
rapidamente. A doença tem sido relacionada a variadas bactérias isoladas a partir de solução de 
continuidade existente na pele: Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium 
sordellii, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Do mesmo modo, é uma enfermidade que 
tem um desenvolvimento de curto período de tempo; após os primeiros sinais clínicos as aves 

podem vir a óbito no limite de 24 horas. Descobriu-se, igualmente, que essa doença inclui 
inúmeros microrganismos, sendo a principal causadora a Escherichia coli. Além disso, ela se dá 
por imunodepressão, fatores genéticos, forma de manejo e incubadoras infectadas, causando 
hemorragias musculares, edema subcutâneo e etc. sendo assim, deve-se utilizar antibióticos 
gram-positivos de amplo espectro como uma das formas de tratamento, mas nem sempre são 
eficazes e, por conta disso, é sempre importante fazer a limpeza e a desinfecção dos galpões 
entre cada nova colocação de lote das aves. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 



116 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

revisão de literatura sobre a dermatite gangrenosa. O estudo se desenvolveu com base em 
pesquisas realizadas por diferentes pesquisadores da área. 

 
Palavras-chave: Dermatite, Gangrenosa. Escherichia coli. Perdas. 

 

 

 

AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA EM CÃES SAUDÁVEIS 
SEDADOS COM MIDAZOLAM ASSOCIADO À OPIOIDES – RESULTADOS 

PARCIAIS 

ELECTROCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN HEALTHY DOGS HEADED 
WITH OPIOID-RELATED MIDAZOLAM - PARTIAL RESULTS 

 
AFONSO, C.A.; POSSIDONIO, G.; FERREIRA, M.A.; FLORIANO, B.P.; 

MARQUES, M.G. 
 
Devido às características comportamentais de alguns cães, faz-se necessária a utilização da 
contenção química para que seja possível realizar o exame eletrocardiográfico. Dentre os 
fármacos mais empregados nessas circunstâncias estão a associação dos opioides e 
benzodiazepínicos, já que proporcionam sedação adequada e são considerados seguros sob o 

ponto de vista cardiovascular. Porém, na literatura há poucas informações dos efeitos destes 
protocolos nas variáveis eletrocardiográficas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é 
avaliar os efeitos das combinações de midazolam e morfina ou butorfanol nos parâmetros 
eletrocardiográficos de cães saudáveis. Até o momento, foram utilizados 12 cães alocados em 
dois grupos de 6 animais que receberam protocolo de sedação pela associação do midazolam 
(0,3 mg/kg) a um opioide por via intramuscular, como segue: morfina (0,3 mg/kg) (TMM) ou 
butorfanol (0,2 mg/kg) (TMB). Os exames foram realizados antes da sedação e 20 minutos após 
a administração dos protocolos sedativos. Em ambos os tratamentos não foi observada nenhuma 

alteração do ritmo. No TMM houve aumento da duração da onda P e do intervalo PR com relação 
ao MB. Com relação à onda T, apenas um animal do TMM apresentou mudança de polaridade, 
sendo que no MB era positiva e no M20 tornou-se bifásica. Os demais parâmetros 
eletrocardiográficos não apresentaram diferença entre os momentos e tratamentos. Portanto, os 
resultados parciais inferem que a sedação com associação de midazolam e morfina ou midazolam 
e butorfanol, não alteram de maneira clinicamente relevante os parâmetros  eletrocardiográficos 
de cães hígidos.  
 

Palavras-chaves: Sedação. Morfina. Butorfanol.  Benzodiazepínicos. Eletrocardiograma. 
Canino. 
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POSSIVEIS ALTERAÇÕES METABÓLICAS ASSOCIADAS AO PERIODO 
GESTACIONAL EM VACAS – REVISÃO DE LITERATURA 

POSSIBLE METABOLIC CHANGES ASSOCIATED WITH  
SIGNS IN COWS - LITERATURE REVIEW 

 

FREITAS, D.B.; BATISTA, A.J.A.; SILVA, M.H.; 1TEIXEIRA, L.G.M.L.; 

CAMPARIN, O. A. C.; IGNACIO, F. S. 
A fêmea gestante passa por diversas adaptações no organismo em função da formação do feto e 
suas necessidades, isso associada a deficiências nutricionais pode-se gerar alterações 
metabólicas que tem por consequência algumas doenças. O perfil metabólico vem ganhando 
importância devido as doenças no período de transição de bovinos leiteiros, auxiliando no 
diagnóstico, prognóstico e prevenção e também no desempenho reprodutivo e produtivo. Esse 
trabalho tem por objetivo abordar as falhas metabólicas em vacas gestantes com a intenção de 

poder melhorar suas condições e suprir suas necessidades, para não se gerar um balanço 
energético negativo acarretando outros problemas. A intervenção nutricional correta e a 
prevenção de problemas futuros. O trabalho através de pesquisa bibliográfica visou esclarecer 
alterações metabólicas relacionadas a gestação, alimentação e suas justificativas.  
 
Palavras-chave: Gestação. Vacas. Alterações Metabólicas.  

 

ENDOCARDIOSE DE MITRAL: RELATO DE CASO 

MITRAL ENDOCARDIOSIS: CASE REPORT 
 

POSSIDONIO, G.P.; SCODRO, C.C.M.; GASPAROTO, F.C.;  

VENTRICI, G.B.A.; AFONSO, C.; MARQUES, M.G. 
 

A endocardiose de mitral é a cardiopatia mais comum entre os cães. Sua etiologia ainda se 
encontra pouco elucidada, porém sabe-se que algumas raças e faixas etárias possuem maior 
incidência. A hipertensão pulmonar pode estar presente em quadros mais avançados, levando a 
insuficiência cárdica congestiva e esquerda e piorando ainda mais o quadro clínico do animal. 
Este relato tem como objetivo descrever as principais alterações e condutas clínicas de um 
paciente portador de endocardiose de mitral e hipertensão pulmonar grave. O paciente 
apresentava sinais clínicos avançados de insuficiência cardíaca congestiva esquerda e direita. 
Foi realizado exame ecocardiográfico que comprovou o remodelamento cardíaco e a hipertensão 

pulmonar grave. A partir de então foi instituído o tratamento com diuréticos, iECAs, 
inodilatadores e sildenafl.  

 
Palavras-chave: Endocardiose. Insuficiência Cardíaca Esquerda e Direita. Hipertensão 

Pulmonar.  
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BLOQUEIO PARAVERTEBRAL PROXIMAL GUIADO POR 
ESTIMULADOR DE NERVOS PERIFÉRICOS EM OVINOS:  

RESULTADOS PARCIAIS 

PROXIMAL PARAVERTEBRAL BLOCKADE GUIDED BY PERIPHERAL 
NERVE STIMULATOR IN SHEEP: PARCIAL RESULTS 

 

COSTA, I. M.; OLIVEIRA, M. A; ABRASCIO, G. M. S.; SBARDELLA, R. A.; 

JULIÃO, G. H.; MOSCHINI, G. A. L.; CAMPOS, C. L; ABIMUSSI, C. J. X. 
 
A aplicação e efetividade do bloqueio paravertebral para diversos procedimentos cirúrgicos cuja 
abordagem é feita pelo flanco é amplamente conhecida. Atualmente, equipamentos podem ser 
utilizados para procurar respostas motoras decorrentes da neuroestimulação da área a ser 
abordada. Sendo assim, o presente estudo tem o objetivo descrever a utilização do estimulador 
de nervos periféricos como ferramenta de auxílio para a realização da anestesia paravertebral 
proximal em pequenos ruminantes. Três ovinos, raça Santa Inês, sexo e idade variados e peso 

53±2 kg foram submetidos a anestesia paravertebral proximal esquerda com lidocaina 2% sem 
vasoconstritor na dose de 3 mg/kg infiltrada entre os processos transversos de T13-L1, L1-L2 e 
L2-L3, com o auxílio de um estimulador de nervos periféricos. Previamente a realização do 
bloqueio anestésico, foram mensurados os parâmetros frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (f) e temperatura (temp) (MB), sendo este procedimento repetido 15, 30, 45 e 60 
minutos após a aplicação da medicação, caracterizando respectivamente M15, M30, M45 e M60. 
Como método de avaliação da efetividade do bloqueio foram realizados teste mecânico de 
pinçamento cutâneo e relaxamento da musculatura do flanco referente ao lado bloqueado. 

 
Palavras-chave: Ruminantes. Lidocaína. Anestesia Local. Laparotomia. 

 

 

 

ANALGESIA TRANSOPERATÓRIA DO TRAMADOL POR VIA  
EPIDURAL EM GATAS SUBMETIDAS À OVARIOHISTERECTOMIA  

ELETIVA – RESULTADOS PARCIAIS 

TRANSOPERATORY ANALGESIA OF EPIDURAL TRAMADOL  
IN CATS UNDERGOING ELECTIVE OVARIOHYSTERECTOMY –  

PARTIAL RESULTS 
 

FRANCO, I. G.; SOUZA, A. R.; FLORIANO, B. P.   
 
Poucos são os estudos que investiguem a analgesia transoperatória proporcionada pelo tramadol 
sem combinação com anestésicos locais em procedimentos intra-abdominais. O objetivo deste 
estudo é avaliar a qualidade da analgesia transoperatória conferida pelo tramadol por via epidural 
em gatas submetidas à ovariohisterectomia eletiva. Para esse fim, estão sendo utilizadas 20 gatas 

saudáveis, alocadas em dois grupos: GC, NaCl 0,9% 0,3 mL/kg; e GT, tramadol 1 mg/kg diluído 
até o mesmo volume final. Os animais são induzidos e mantidos com infusão contínua de 
propofol entre 0,4 e 0,8 mg/kg/min até o final do procedimento. As variáveis frequência cardíaca 
(FC), frequência respiratória (FR) e pressão arterial sistólica (PAS) são colhidas antes da 
anestesia epidural (MB), após a anestesia epidural (MAE), no início da incisão cirúrgica (MIC), 
no pinçamento do primeiro pedículo ovariano (MP1), no pinçamento do segundo pedículo 
ovariano (MP2), no pinçamento do coto uterino (MCU), ao início da sutura de cavidade 
abdominal (MIS) e ao final da sutura (MFS). A resposta nociceptiva em cada momento está 

sendo observada e é administrado o fentanil na dose de 2 g/kg IV caso haja alteração de 20% 
nas variáveis. Ao final, os dados serão analisados por meio de ANOVA com medidas repetidas 
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seguida de teste de Tukey ou teste de Friedman seguido de teste de Dunn. A relação entre o 
número de resgates analgésicos e os protocolos será avaliada por teste de qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher. Todas as análises serão realizadas sob 5% de significância. 

 
Palavras-chave: Dor. Opioide. Felinos. Anestesia De Neuroeixo. 

 

 

 

ACUMULADORES DE ANIMAIS: AMOR PATOLÓGICO 

ANIMAL ACCUMULATORS: PATHOLOGICAL LOVE  
 

ONO, L.; BONATTO, N. C. M.; MARTTOS, A. G.; FERREIRA, V. G.; NETTO, A. E. 

P.; SILVA, D.A.; CALDANA, L. F.; ALMEIDA, B. F. M. 
 
O acúmulo de animais é uma questão que vem recebendo cada vez mais atenção dentro da saúde 
pública, sendo relacionado como transtorno de acumulação de animais. O indivíduo que sofre 
do transtorno, tem grande número de animais em sua residência, e quando passa a ser um 

problema, é considerado portador de uma psicopatologia psiquiátrica chamada Animal 
Hoarding. Além do número de animais acumulados, o transtorno é definido como a incapacidade 
do indivíduo em oferecer cuidados aos animais, o que leva ambos a viver em condições 
insalubres. O objetivo do projeto, visa a identificação de possíveis acumuladores de animais, 
através do uso de questionários e palestras e as implicações relacionadas ao bem-estar animal, 
desenvolvendo medidas de conscientização à problemática voltada a saúde pública.  

 
Palavras-chave: Acumuladores. Animais. Saúde Pública. 
 

 

 

PRINCIPAIS CONDENAÇÕES DE CARCAÇA NO ABATE DE 
 AVES – REVISÃO DE LITERATURA 

MAIN CONDEMNATIONS IN CARCASS POULTRY  
SLAUGHTERHOUSES – LITERATURE REVIEW  

 
GARCIA, L.V.; SOUZA, G.G.; GARBELLOTTO, M.G.; AMBROSIM, J.P.;  

AMATTI, L.Z.; COSTA, I.B. 
 
As condenações de carcaças em linha de abate podem ocorrer desde desordens patológicas até 
as não patológicas. Considerando que as patológicas podem ser vistas como causas de 
enfermidades, já as não patológicas, são alterações decorrentes de falhas de manejo, como no 

momento da apanha, pendura e transporte, além de problemas tecnológicos encontrados nas 
linhas de processamento dos abatedouros. E, a partir destas alterações as carcaças podem ter 
condenação parcial ou total, visto que as principais totais são: caquexia, aspecto repugnante, 
sangria inadequada, aerossaculite, escaldagem excessiva, processos inflamatórios (artrite, 
dermatite, salpingite) e evisceração retardada, e as parciais: contusão/fratura, dermatose e 
contaminação. Consequentemente, treinamento e conscientização da equipe em relação as 
técnicas de manejo, podem implicar positivamente na diminuição de lesões de carcaças.  
 
Palavras-chave: Alteração de Carcaça. Condenação Parcial. Condenação Total. 
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HEMATOMA PENIANO EM BOVINO – RELATO DE CASO 

PENIAN HEMATOMA IN BOVINE – CASE REPORT 
 
BRAMBILLA-JUNIOR, L.C.; CARVALHO, A.A.F.; LOPES, G.V.R.; MIRANDA, M.P.; 

AREVALO-JUNIOR, J.C. 
 

O hematoma peniano é uma patologia que consiste na descontinuação da musculatura peniana e 
aumento de volume do órgão, podendo gerar grandes prejuízos econômicos e genéticos, pois 
pode tirar animais de alto valor melhorador dos planteis de monta. Tem diferentes causa como a 
monta prematura, altura da fêmea incompatível com a do macho, idade do reprodutor, entre 
outras. O tratamento é conservativo na maioria das vezes, devido ao auto custo do método 
cirúrgico. O objetivo do trabalho foi relatar um caso de hematoma peniano. E se o resultado 
obtido pelo método de tratamento conservativo é satisfatório se o animal for de regime de 
engorda. 

 
Palavras-chave: Reprodução Bovina. Patologias Reprodutivas. Aparelho Reprodutor Bovino.  

 

 

 

POLYOMAVIRIDAE – REVISÃO DE LITERATURA 

POLYOMAVIRIDAE FAMILY – LITERATURE REVIEW 

MIRANDA, M.P.; BRAMBILLA-JUNIOR, L.C.; STURION, T.T. 
 

Os Polyomavirus são pequenos vírus não envelopados com genomas de DNA de 

aproximadamente 5.000 pares de bases. As relações filogenéticas entre os poliomavírus, 

baseadas na sequência de aminoácidos do antígeno do tumor de grande porte da proteína viral, 

resultaram no delineamento de quatro gêneros: Alphapolyomavirus, Betapolyomavirus, 

Gammapolyomavirus e Deltapolyomavirus. Onde a grandes apresentações clínicas são 

observadas principalmente em pacientes imunocomprometidos, em que os membros desses 

gêneros podem infectar mamíferos e aves, e por recentemente apresentados em peixes. Alguns 

membros são patógenos humanos e veterinários conhecidos, causando infecção sintomática 

ou câncer em seu hospedeiro natural, porém em maioria dos casos, nos animais esse vírus não 

tem capacidade de desenvolver uma capacidade cancerígena igual na espécie humana. 

 

Palavras-chave: Poliomavirus JCV e BKV. Família Polyomaviridae. Infecção Viral. DNA 
Vírus. 

 

 
DIABETES MELLITUS EM CÃO - RELATO DE CASO 

DIABETES MELLITUS IN DOG - CASE REPORT 
 

SCODRO, M.C.C; POSSIDONIO, G; AFONSO, C.S.; LOPES, G.V.R.; 

FERNANDES, C.G.; VENTRICCI A.B.G; MARQUES M.G. 
 

O diabetes mellitus é uma endocrinopatia que, assim como em humanos, é comum em cães e 
gatos. Alterações do pâncreas endócrino podem estar associadas ao déficit parcial ou total de 
insulina, devido a incapacidade de secreção ou também à resistência de mecanismos que 
impedem sua ação. Esta doença acomete animais idosos e a maioria dos pacientes são obesos. O 



121 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

presente relato de caso tem como objetivo descrever as principais alterações clínicas de um 
animal diabético atendido no Hospital Veterinário Roque Quagliato, demonstrando o 

diagnóstico, terapêutica e monitoração do quadro por dosagens de frutosamina em uma cadela 
de 13 anos apresentando poliúria, polidipsia, emagrecimento progressivo e déficit visual há 3 
meses. Foram realizados exame físico e laboratoriais. O animal vem sendo tratado com dieta 
caseira específica e balanceada, dosagens de insulina NPH e monitoramento por meio de 
dosagens séricas de frutosamina. Para um melhor resultado, seria necessário realização da curva 
glicêmica.   
 
Palavras-chave: Insulina. Endocrinopatia. Frutosamina. 

 
 

 
RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO: RELATO DE CASO 

 ACCELERATED IDIOVENTRICULAR RHYTHM: CASE REPORT 
 

PIRES, M.C.; FERNANDES, C.G.; MARQUES, G.M. 

 
O Ritmo Idioventricular Acelerado (RIVA) é um distúrbio no sistema de condução elétrico cardíaco, 
identificado através da ausculta cardíaca aliado ao registro eletrocardiográfico. É comum na rotina 

clínica e de caráter benigno, na maioria das vezes esta patologia cessa ao ser retirada a causa de base. 
Não há indicação de tratamento terapêutico, e sim de um acompanhamento ao longo prazo, já que pode 
ocorrer uma evolução para taquicardia ventricular. No presente trabalho, buscou-se relatar o caso de uma 
cadela, sem raça definida, com 10 anos de idade, que apresentava RIVA associada a um processo 
neoplásico, relatando a sintomatologia, diagnóstico, tratamento e prognóstico da doença. 

 
Palavras-chave: Ritmo Idioventricular Acelerado. Processo Neoplásico. Eletrocardiográfico.  

 

 

 

FATORES ANATÔMICOS DA SÍNDROME DOS BRAQUICEFÁLICOS –  

REVISÃO DE LITERATURA 

ANATOMIC FACTORS OF BRACHICEPHALIC SYNDROME - 

LITERATURE REVIEW 

 

PALOSQUI M.D.; SILVA, M.H.; SOUZA, W.K.C.; VIEIRA, S.E.; BANDEIRA, 

C.G.; SILVA, B.L.; COSTA, I.B. 
 
Os cães braquicefálicos são os mais predispostos a desenvolverem problemas respiratórios, 
paralisia do nervo facial, hidrocefalia, prolapso da terceira pálpebra e dermatite da dobra cutânea. 
Os objetivos deste estudo são analisar os problemas que estes animais apresentam e observar em 

um caso clínico o que pode ser feito para a melhora dos sinais da síndrome. A pesquisa deste 
trabalho foi realizada no Google Acadêmico com descritores como “anatomia e 
braquiocefálicos. Os resultados observados foram que a intervenção cirúrgica foi a única solução 
para o problema, e que todos os braquiocefálicos são predispostos a apresentarem tais problemas. 
 
Palavras-chave: Pugs. Síndromes Respiratórias. Estenose de Narinas. 
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AVALIAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE (LBI) COMO 
POTENCIALIZADOR DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 

CIRURGICAMENTE INDUZIDAS EM GATOS DOMÉSTICOS 
 (Felis silvestris catus) – RESULTADOS PARCIAIS 

EVALUATION OF LOW INTENSITY LASER (LIL) AS A HEALING 
POTENTIALIZER OF SURGICALLY INDUCED WOUND IN DOMESTIC 

CATS (Felis silvestres catus) – PARCIAL RESULTS  
 

MORAES, N. K.; OLIVEIRA, B. B.; OLIVEIRA, S.L.; SILVA, M.P.C.;REIS 

FILHO, N.P.; ALMEIDA, B.F.M. 
 
O laser de baixa intensidade (LBI) atua nos processos reparação tecidual, além de promover 
efeitos terapêuticos de morfodiferenciação e proliferação celular, neoformação tecidual, 
revascularização, aumento da microcirculação local, permeabilidade vascular e até mesmo 
efeito anti-inflamatório e analgésico. O tratamento de feridas abertas é comum na rotina clínica 
veterinária, havendo necessidade de trocas de curativos diariamente. Tal prática é desafiadora 
quando se trata de pacientes felinos que, além de possuir fisiologia de cicatrização mais lenta, 

também apresentam características comportamentais que dificultam a contenção física e a 
aplicação de bandagens. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a eficácia 
da aplicação do LBI como agente potencializador da cicatrização em feridas causadas 
cirurgicamente em gatos. Para isto, foram utilizados 6 animais que, após a cirurgia de castração, 
foram submetidos a criação de duas feridas cirúrgicas de 8 milímetros na região do dorso, sendo 
uma delas tratada com LBI e a outra manejada de forma convencional. Para avaliação das 
feridas, foram utilizados métodos clínicos e morfométricos como avaliação da inflamação, 
formação de tecido de granulação, presença de infecção e avaliação da área da ferida. O 

tratamento com LBI causou discreta redução do tempo de cicatrização de feridas em felinos, 
sem causar diferença significativa quanto às demais variáveis. A utilização do LBI parece 
reduzir o tempo de cicatrização de feridas em felinos, porém mais animais são necessários para 
tal comprovação. 
 
Palavras-chave: Fototerapia. Felinos. Reparo Tecidual. 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO E BIOQUÍMICO DE GATOS 

OBESOS 

EVALUANTION OF THE HEMATOLOGICAL AND 
BIOCHEMICAL PROFILE OF OBESE CATS  

 

RAMOS, R. C.; MARTINS, T. O.; POSSIDONIO, G.; OLIVEIRA, P.L.; COSTA, 

L.R.;  BOLUSCO, M.R.M.; ALMEIDA, B. F. M.; MARQUES, M.G. 

 
A obesidade é uma doença caracterizada pelo acumulo excessivo de gordura, a qual acomete cerca 
de 35% da população felina. Além de diminuir a sobrevida, a obesidade está associada ao 
desenvolvimento de diversas enfermidades secundárias, como alterações cardiovasculares, diabetes 

mellitus, lipidose hepática, doenças do trato urinário inferior e neoplasias. Em outras espécies, a 



123 
XVIII CIC – Congresso de Iniciação Científica - Unifio 

literatura mostra que a obesidade está relacionada às alterações hematológicas e bioquímicas devido 
às mudanças dos diversos metabólitos sanguíneos e ao estado pró-inflamatório. Entretanto, mediante 

a literatura consultada, não há informações a respeito dos efeitos da obesidade no perfil hematológico 
e bioquímico de gatos domésticos (Felis catus). Portanto, o presente estudo tem como objetivo 
avaliar o perfil hematológico e bioquímico em diferentes graus de obesidade felina. 

 
Palavras chaves: Obesidade. Hemograma. Exames laboratoriais. Felis catus 
 

 

 
OCORRÊNCIA DE OOCISTOS DE Eimeria spp. EM AMOSTRAS FECAIS 

DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO PROVENIENTES DA REGIÃO DE 
OURINHOS-SP  

OCCURRENCE OF Eimeria spp. OOCYSTS IN FECAL SAMPLES OF 
PRODUCTION ANIMALS FROM THE REGION OF OURINHOS-SP 

 
VIEIRA, S. E.; GONÇALVES, G. S.; MENDONÇA, M. O.; BATISTA, A. J. A.; 

PALOSQUI, M.D.; PELISSARI, J. E.; COSTA, L.R.; OLIVEIRA, P.L.; 

BOSCULO, M.R.M.; BARROS, L.D.; ALMEIDA, B.F.M. 

 
A eimeriose é uma parasitose causada por protozoários coccídeos do filo Apicomplexa. Essa 
doença afeta, principalmente, animais jovens, com idade entre quatro semanas a um ano, 
causando perdas econômicas por todo o mundo. Assim como nos bovinos, nos ovinos também 

é causada por diferentes espécies, sendo poucas delas consideradas patogênicas. O quadro 
clínico é influenciado por vários fatores que incluem idade, competência imunológica do 
indivíduo infectado e a associação com outros patógenos. O objetivo deste trabalho foi realizar 
um levantamento da ocorrência de Eimeria spp. na região de Ourinhos nas espécies bovina, 
equina, ovina e caprina, a partir de análise retrospectiva dos exames parasitológicos realizados 
no Laboratório de Parasitologia do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. 
Para isso, foi realizado um levantamento retrospectivo dos exames parasitológicos realizados 
entre junho de 2017 e junho de 2019 no Hospital Veterinário “Roque Quagliato” da Unifio, 

Ourinhos-SP. Nesse período, foram coletadas fezes frescas de 1.305 animais, as quais foram 
encaminhadas ao laboratório de parasitologia para análise pela técnica Gordon Withlock. Foram 
examinadas amostras de fezes de 273 bovinos, 381 caprinos, 580 ovinos e 71 equinos. Foram 
encontrados oocistos de Eimeria spp. em 373 animais, correspondendo a 28,6% da casuística, 
sendo 30,3% das amostras ovinas positivas, 16,1% das bovinas, 2,8% das equinas e 39,6% das 
caprinas. Apesar de os oocistos de Eimeria spp. se apresentarem nas espécies bovina, equina, 
caprina e ovina, nota-se uma tendência de uma maior ocorrência nas espécies ovina e caprina 
representando 69,9% das ocorrências diagnosticadas na região de Ourinhos.  

 
Palavras-chave: Parasitologia. Eimeriose. Apicomplexa. 
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AVALIAÇÃO CLINICA E RADIOLOGICA DE OSTEITE PODAL EM 
EQUINO ATLETA: RELATO DE CASO. 

CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EVALATION OF FOOD OSTEITES IN 
EQUINE ATHLETE: REPORT CASE. 

 
SIQUEIRA, V.S.; CARVALHO, A.A.F.; MELO, E.P.; MALDONNADO, 

A.;PEREIRA, L.A. 
 
A osteíte podal é uma das afecções que interferem negativamente no desempenho dos equinos 
e predispõe os mesmos a aposentadoria precoce. Esta enfermidade é caracterizada por uma 
condição inflamatória que resulta em desmineralização da falange distal, o que gera dor e 
consequentemente claudicação. A lesão pode ser primária, frequentemente resultante de traumas 

constantes sofridos pela sola do casco, ou apresentar-se como condição secundária a outras 
afecções. O presente trabalho relata sobre um equino atleta, da raça quarto de milha, de 9 anos, 
que apresentava claudicação bilateral de apoio grau dois (escala de 1 a 5), dos membros 
torácicos, que se agravava quando o equino era submetido exercícios físicos  em superfícies 
duras ou manejo do casco,   afetando negativamente seu desempenho em provas.  
 
Palavras-chave: Claudicação. Osteíte. Inflamação. 
 

 

 
EFICÁCIA DO BLOQUEIO PERIBULBAR UTILIZANDO 
LEVOBUPIVACAÍNA 0,75% EM FELINOS SAUDÁVEIS  

EFFECT OF PERIBULBAR BLOCK USING LEVOBUPIVACAINE  
0.75% IN HEALTHY FELINES 

 

COBO, Y. C.; AWAD, S. B.; FLORIANO, B. P. 
 
Com o passar dos anos, a participação da área anestésica na oftalmologia veterinária vêm 
ganhando cada vez mais destaque, porém ainda é pouco estudada em algumas espécies, como a 
felina. Este estudo tem como objetivo geral investigar a eficácia do bloqueio peribulbar 

utilizando levobupivacaína 0,75% em felinos saudáveis. Os animais que serão inclusos no 
estudo serão submetidos a avaliações clínicas antes do procedimento anestésico. Em seguida, 

serão anestesiados primeiramente com dexmedetomidina 5 g/kg associada à cetamina 10 
mg/kg, e após 15 minutos serão administradas doses adicionais de cetamina 2 mg/kg para 
auxílio da manutenção durante o procedimento. Com participação de um cirurgião treinado, os 
animais passarão orquiectomia eletiva, e ao fim da cirurgia receberão uma dose de meloxicam 
0,2 mg/kg. As injeções peribulbares serão feitas em dois grupos experimentais, sendo a 
levobupivacaína introduzida em um olho, e uma solução de NaCl 0,9% no olho contralateral do 
mesmo animal, ambas em mesmo volume, utilizando a técnica de punção única inferior. Após 
20 minutos da administração do agente anestésico, os animais serão novamente avaliados, agora 

a cada 20 minutos. Os principais parâmetros a serem avaliados serão: movimento conjugado 
dos olhos, integridade da visão e limiar de toque corneal por meio do reflexo pupilar e 
estesiometria. Ao final, serão realizados testes estatísticos para atestar normalidade (Shapiro-
Wilk), analisar tempo de duração de bloqueio (teste t pareado ou Wilcoxon) e complicações 
relacionadas à técnica (teste exato de Fisher) sob 5% de significância. O projeto foi elaborado 
para execução no prazo de 12 meses e os resultados serão divulgados por meio de publicação 
em periódico e apresentação em eventos científicos. 
 

Palavras-chave: Anestesia Local. Anestesia Oftálmica. Bloqueio Extraconal. Gatos.  
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PROJETO DE EXTENSÃO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO A ZOONOSES  

EXTENSION PROJECT: HEALTH EDUCATION WITH HIGH SCHOOL 
STUDENTS IN RELATION TO ZOONOSES  

 
NETTO, A. E. P.; CALDANA, L. F.; SILVA, D. A.; OLIVEIRA, A. G.;  

ROMERO, A. C. Z.; ALMEIDA, B. F. M. 
 
As doenças zoonóticas ocupam uma grande parcela dentre todos os problemas que envolvem a 
saúde pública e seus mais diversos setores e locais de atuação, sendo que seu impacto é não 
somente em nível nacional, mas mundialmente. Recentes surtos e epidemias de algumas 
doenças com origem animal levam a enfatizar ainda mais a importância de se atentar a esse 

problema. Vários são os fatores que podem levar e contribuir fortemente para o aumento e difícil 
controle desse problema, sendo no Brasil alguns como a falta de saneamento básico, o clima 
tropical e a falta de informação da população. As origens dessas doenças podem ser diversas e 
incluem meios alimentares, manejo e contato direto com animais ou transmissão por vetores. 
Devido a esses fatores, as dificuldades em se controlar as zoonoses são imensas, devendo não 
ficar centralizadas em um ou poucos métodos de prevenção, sendo que é consenso entre 
estudiosos e organizações à prevenção e educação em saúde como fator chave para diminuição 
de riscos. Esse trabalho teve como objetivo levar informações e descobrir o nível de 

conhecimento de alunos de diversas faixas etárias e idade escolar sobre zoonoses,qual a 
importância do médico veterinário na saúde pública e  algumas doenças de caráter zoonótico 
de interesse regional como febre maculosa, leishmaniose e toxoplasmose com enfoque nos seus 
métodos de prevenção e controle. Para isso foram feitas palestras didáticas e a distribuição de 
folders informativos relativos ao tema de interesse, além de um questionário com perguntas 
relativas aos temas. Os resultados mostraram que a experiência foi muito positiva, com grande 
interesse e participação por parte dos alunos durantes as palestras ,sendo interessante o 
planejamento de um trabalho contínuo nas escolas para que os alunos já tenham contato com 
temas relacionados a saúde animal e ambiental, procurando conscientizar e consequentemente 

prevenir futuros agravos  

 
Palavras-chave: Leishmaniose. Saúde Pública. Toxoplasmose. 
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AVALIAÇÃO DO ATRITO DE DIFERENTES  
ACESSÓRIOS AUTOLIGÁVEIS 

THE FRICTION EVALUATION OF DIFFERENT SELF-LIGATING 
ACCESSORIES 

 
CAMARGO, A. B. C. KAWAUCHI, M. Y. 

 
A movimentação dentária induzida ocorre devido à aplicação de força sobre a estrutura dentária, 
por meio dos dispositivos ortodônticos, promovendo alterações celulares no osso alveolar e 
resultando nessa movimentação. Sabe-se que, a depender da quantidade de força, efeitos 

indesejáveis podem ser observados e, existe um consenso de que forças intensas não devem ser 
utilizadas. Contudo, para quantificar uma força ideal para a movimentação sem custo biológico, 
muitos fatores devem ser levados em conta. Um desses fatores é o atrito gerado no sistema 
acessório-fio-ligadura. Idealmente, quanto menor este atrito menor a força requisitada para a 
movimentação. Desta forma, este estudo idealizou um modelo simplificado para avaliar o atrito, 
sem a presença de “binding” e de “notching”, em diversos tipos de acessórios. Foram utilizados 
trinta acessórios autoligáveis passivos e  trinta acessórios autoligáveis interativos de pré-molares, 
da prescrição ROTH, de cada marca comercial, a saber: Morelli, Orthometric e GAC-Dentisply. 
Foram avaliados, também, trinta tubos simples para primeiros molares e trinta para segundos 

molares da prescrição ROTH, de cada marca comercial, Orthometric e GAC-Dentisply. 
Preparou-se um dispositivo onde um fio de aço de seção retangular .016”x .022” da marca 
comercial Orthometric (vareta de 7 cm) foi inserido perpendicularmente a esta base. A avaliação 
consistiu na observação do deslize de cada acessório por este fio somente pela força da 
gravidade. Os resultados mostraram baixo nível de atrito nas marcas GAC-Dentisply e 
Orthometric. 

 
Palavras-chave: Atrito Estático. Bráquetes Autoligáveis. Acessórios Autoligáveis.   

 

 

 

 

 

HEPATITES A, B E C: IMPORTÂNCIA 
 PARA O PROFISSIONAL DENTISTA 

HEPATITIS A, B AND C: IMPORTANCE  
FOR THE DENTIST PROFESSIONAL 

 

DOS SANTOS, H. M. R.; GATTI, L. L. 

 
No Brasil, enfrentar o problema de saúde pública, que constituem as doenças transmissíveis 
endêmico-epidêmicas, continua sendo um grande desafio. Dentro delas, as hepatites são doenças 
infecciosas de diferentes agentes etiológicos, e de caráter cosmopolita. Podem ser causadas por 
vírus, bactérias e produtos químicos, são caracterizadas por serem infecções sistêmicas em que 
as manifestações predominantes são decorrentes da lesão e disfunção hepática. O termo Hepatite 
Viral habitualmente se refere aos vírus hepatotrópicos conhecidos, são eles: A, B, C, D, E, G; 
responsáveis por mais de 90% dos casos de hepatite aguda. As doenças conhecidas como 

“Hepatite A”, “Hepatite B” e “Hepatite C” são todas causadas por vírus, enquadrando-se como 
doenças virais, cada uma por um agente etiológico diferente. Elas têm maneiras distintas de 
transmissão e de tratamento. O objetivo deste trabalho, foi realizar uma revisão concisa sobre 
hepatites A, B e C, a partir de base de dados como Pubmed, Scielo e MedLine, abordando seus 
aspectos epidemiológicos e suas respectivas relações com a Odontologia, bem como métodos de 
prevenção a serem tomados. Diante desta pesquisa, conclui-se que, profissionais da saúde, 
principalmente Cirurgião Dentista, devem se aterem com as prevenções e cuidados necessários 
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com as hepatites B e C, devido as formas de transmissão destas, bem como também o grau de 
infectividade. 

 
Palavras-chave: Hepatites, Odontologia, Doenças Virais 

 

 

 

 

PADRONIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE DNA DE SALIVA 
PARA ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DA CAVIDADE ORAL 

STANDARDIZATION OF EXTRACTION AND PURIFICATION OF SALIVA 
DNA FOR ISOLATION OF ORAL CAVITY MICROORGANISMS 

 
DOS SANTOS, H. M. R.; GATTI, L. L. 
 
Helicobacter pylori é uma bactéria gram negativa conhecida por colonizar a mucosa gástrica 
humana, e tem sido fortemente associada com gastrite crônica, úlcera e carcinomas gástricos. 
Este microrganismo é adquirido principalmente pelas via oral-oral e fecal-oral. Sugere-se que a 
cavidade oral possa ser um reservatório da infecção baseado em várias técnicas moleculares, 
como a Reação em Cadeia da Polimerase, com resultados diversos. Este trabalho teve como 

objetivo: Padronizar a extração de DNA genômico de material biológico, saliva; Padronizar a 
Reação em Cadeia da Polimerase para amplificação de Material Genético do Helicobacter 
pylori; e Diagnosticar Helicobacter pylori através da técnica de PCR, a partir de material 
coletado da saliva. Os resultados encontrados não foram observados a presença de DNA 
bacteriano utilizando a metodologia de extração com fenol. Desta forma das 50 amostras 
analisadas, somente os controles apresentaram positividade, sugerindo a aplicação de uma 
metodologia mais específica para extração de DNA de saliva em relação à aplicada. 
 
Palavras-chave: Helicobacter pylori. Cavidade oral. Infecção gástrica. Padronização. DNA. 
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O ASSÉDIO SEXUAL: E AS CONSEQUÊNCIAS 
FÍSICAS E PSICOLÓGICAS 

SEXUAL HARASSMENT: AND THE PHYSICAL AND 
PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES 

 
NUNES, A. M.; CARVALHO, E. L. L 

 
Este estudo tem por objetivo contribuir para a produção de conhecimento e revisar a 
problemática acerca do tema assédio sexual, bem como identificar e apontar as consequências 
que o assédio pode causar na vida das vítimas, que em grande maioria são mulheres. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica de caráter analítico, foi fundamentado a partir de uma pesquisa 
realizada por meio do uso de artigos, sites confiáveis, livros, e periódicos, como jornais, revistas 

etc. Nos portais SciElo (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PePsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e 
Google Acadêmico. Foi possível compreender que o assédio sexual se consuma por atos e 
palavras, propostas de atividades sexuais, convites a festas íntimas, passeios ou qualquer 
insinuação desse gênero, elogios ostensivos a determinadas partes do corpo da vítima, além de 
conversas ou comentários acerca da preferência sexual. Com o presente estudo, concluiu-se que 
o assédio sexual causa sérios danos à saúde física e emocional das vítimas, as principais 
consequências são: estresse emocional, sentimento de culpa, perda do poder de concentração, 

transtornos de adaptação, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, perda de produtividade e 
falta de motivação. 
 
Palavras-chave: Assédio Sexual. Consequências. Violência. 
 

 
 

AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA EM INTERFACE COM A ESCOLA 

TEENAGE SELF-MUTILATION IN INTERFACE WITH SCHOOL 
 

BARTH, G.; PEREIRA, B. C. E.; RODRIGUES, I. A.; 4OLIVEIRA, F. S. 
 

A adolescência é um período marcado por diversas mudanças, sejam elas físicas, emocionais ou 
psicológicas. É também um período de desconstruções intensas e formação de novos olhares e 
construção de visão de mundo, as cobranças nessa fase geram intensos e diversos sentimentos, além de 
sofrimento psíquico, o que pode direcionar para a necessidade de expressá-los. Uma dessas formas de 
expressão é a automutilação. A fim de compreender esse quadro crescente na vida dos adolescentes e os 

aspectos psicológicos do mesmo, foi realizada uma revisão bibliográfica através de artigos científicos 
encontrados no Google Acadêmico e Scielo para maior entendimento do tema. 
 
Palavras-chave: Automutilação; Adolescentes; Psicologia. 

 

 
O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM AND THE PSYCHOLOGIST ACTING 
 

SEBRIAN, B. O.; SILVA, C. A. 
 
No presente estudo tem como abordagem o sistema prisional brasileiro e todo o contexto que o 
perpassa, sendo assim, um sistema falho e com crises, em que privar um sujeito de liberdade em 
qualquer circunstância não seria o melhor direcionamento, em que teria que ocorrer em situações 
mais graves, onde o sistema prisional brasileiro tem mais de 574 mil pessoas reclusas e há 

perguntas de quais são as prioridades realmente desse sistema que retira tantas pessoas do resto 
da sociedade. O objetivo deste artigo é discutir sobre a importância da atuação da Psicologia no 
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sistema prisional brasileiro. A metodologia de pesquisa utilizada para a produção do presente 
artigo realizou-se a partir de pesquisa bibliográfica em que engloba livros, periódicos, artigos, 

entre outros materiais que abordem sobre o tema em questão na área da Psicologia Jurídica. Os 
resultados indicam que apesar de considerarmos um sistema que passa por diversas falhas e 
dificuldades, o profissional de psicologia vem para auxiliar nesse processo de objetivando 
oportunizar aos detentos o acesso aos seus direitos básicos e contribuir para seu processo de 
ressocialização. 
 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Psicologia Jurídica. Atuação Da Psicologia. 
 

 
 
 

RELACIONAMENTO ABUSIVO E SUAS PERCEPÇÕES 

ABUSIVE RELATIONSHIP AND THEIR PERCEPTIONS 
 

ASSIS, A. C. L; MANZATO, A. C; ESTEVO, B. L. C; FERREIRA, L. C. D. 
 
A presente pesquisa justifica-se pela importância de se discutir sobre a questão de 
relacionamentos afetivos que são abusivos, onde há o sofrimento que este tipo de relacionamento 

causa, porém falta o reconhecimento de que se trata de uma relação tóxica e prejudicial. Tem se 
como objetivo esclarecer e informar sobre relacionamento abusivo e como a cultura e a 
normatização de papéis tem influência nos relacionamentos, verificando as diferenças existentes 
na visão de homens e mulheres sobre relacionamentos afetivos e quais são as percepções sobre 
os diversos tipos de abusos e violências presentes em um relacionamento abusivo, tais como: 
violência psicológica, sexual e física. Buscou-se também, explanar a padronização romântica e 
condicionada à papéis determinados pelo gênero nos relacionamentos, apontando como esta 
relaciona-se com a banalização de agressões e sua influência nos relacionamentos abusivos. 
Buscou-se ainda discorrer sobre o conceito de ciúme e a romantização deste, elucidando a 

toxidade que este pode ter nas relações. Por fim abordou-se a relação álcool-agressividade. Este 
estudo ocorreu através da revisão de literatura e para conhecimento dessa realidade, foi realizada 
pesquisa de campo por meio de questionário com alunos de diversos cursos com questões abertas 
e de múltipla escolha a respeito da temática apresentada. De acordo com os resultados 
apresentados, percebe-se que há a visão por ambos os sexos de que nossa sociedade é patriarcal, 
contudo, este reconhecimento é maior por parte das mulheres, dentre outras coisas percebeu-se 
também que há maior tolerância por parte delas para atitudes abusivas de seus parceiros, por já 
serem atitudes culturalmente impostas em nossa sociedade. 

 

Palavras-chave: Patriarcal; relacionamento abusivo; ciúme. 
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AS PATOLOGIAS DO VAZIO E A VIVÊNCIA DO TÉDIO NA CLÍNICA 
CONTEMPORÂNEA: ATRAVESSAMENTOS SOCIAIS E  

PERSPECTIVAS PSICANALÍTICAS 

THE EMPTINESS PATHOLOGIES AND THE BOREDOM EXPERIENCE IN 
CONTEMPORARY CLINIC: SOCIAL CROSSINGS AND 

PSYCHOANALYTICAL PERSPECTIVES 
 

FERREIRA, B. C.; FARIA, G. R.; NUNES, A. M.;MOURA, F. A. M.; 

CASADORE, M. M. 
 

O presente estudo propõe discutir sobre a temática do tédio e do vazio narcísico na sociedade 
contemporânea, a qual é demarcada pela desumanização do trabalho, supressão da subjetividade 
e autenticidade, crescente individualização e vínculos fragilizados, produzindo o que 
denominamos como “patologias do vazio”. Tem como objetivo esboçar uma inter-relação entre 
as questões subjetivas, que se apresentam como demandas clínicas contemporâneas, e 
determinantes culturais e sociais que incidiriam nessas manifestações. A partir de um 

levantamento essencialmente teórico e calcado em análises qualitativas, foram tecidas 
considerações à luz da teoria psicanalítica e de atravessamentos socioculturais, traçando uma 
ligação entre o sentimento de tédio em uma sociedade estritamente narcísica, da performance e 
do cansaço, e uma subjetividade empobrecida, apática e de vínculos extenuados, que propagam 
tentativas incessantes do preenchimento do vazio provocado pela lógica capitalista.   
 
Palavras-chave: Tédio. Sociedade Contemporânea. Vazio; Psicanálise. Subjetividade.   

 
 
 
PSICANÁLISE E REDUÇÃO DE DANOS: APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS. 

PSYCHOANALYSIS AND DAMAGE REDUCTION: 
POSSIBLE APPROACHES 

 
PROENÇA, C. S. QUIRINO, E.; FREIRE, M.B. 
 
O uso de substâncias psicoativas encontra-se em toda a história da humanidade, desde práticas 
místico-religiosas até o processo de industrialização com a implementação de diversos tipos de 
medicamentos com efeitos múltiplos, de modo que o uso de tais substâncias nem sempre foi 
considerado “um problema de saúde”. Com o processo de criminalização e patologização do 

uso, diversas políticas de cuidado se desenvolveram no século XX até os dias atuais. Dessa 
maneira, o presente artigo buscou investigar quais são as aproximações possíveis entre a 
Redução de Danos (RD) – estratégia de cuidado ao uso prejudicial de álcool e outras drogas -, e 
a teoria psicanalítica no olhar a estes sujeitos. Trata-se de um recorte de um Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em andamento. Para a Psicanálise, a toxicomania configura uma 
tentativa de amortecimento do sofrimento produzido por uma estética de vida colocada por um 
arranjo, ou seja, como um sintoma do laço social. O tratamento psicanalítico visa, assim, ao 
sujeito desejante, à produção de novos significantes não-alienados. Para a Redução de Danos, o 

uso prejudicial de álcool e outras drogas deve ser olhado para além do “comportamento 
compulsivo”, pois a centralidade do cuidado deve estar no sujeito, seus desejos e possibilidades 
e não na substância.  Há, portanto, similaridades entre tais teorias: ambas não possuem um viés 
biomédico; não se utilizam da abstinência como a principal prática e têm um olhar para o sujeito 
e a sua subjetividade; - objetivando respeito ao seu desejo e a promoção de qualidade de vida.  
 
Palavras-chave: Psicanálise. Redução de Danos. Toxicomania. 
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CONSTRUÇÃO DO LUGAR DA MULHER BRASILEIRA ATRAVÉS DA 
MÍDIA IMPRESSA: UMA ANÁLISE DA REVISTA MANEQUIM. 

CONSTRUCTION OF THE BRAZILIAN WOMAN’S PLACE THROUGH THE 
PRINTED MEDIA: AN ANALYSIS OF THE MANEQUIM MAGAZINE 

  
OLIVEIRA, D.N.; PEREZ, D. K. 
 
A mídia é uma das responsáveis pela construção da realidade, sendo ela quem determina o que 
deve ser noticiado e o que não deve se tornar notícia. Entretanto, o que compõe tais notícias, 
muitas vezes faz parte dos interesses masculinos, considerados universais, enquanto as 

informações do interesse da mulher acabam sendo deixadas de lado, ou veiculadas em pequenas 
partes. Dessa maneira, a mídia impressa feminina, é um importante veículo midiático que leva 
em consideração o interesse feminino, se tornando um dos poucos modelos para o público 
feminino. O presente artigo visa compreender quais discursos às mídias impressas, mais 
especificamente a revista Manequim, fomentam a fim de entender quais representações sociais 
da mulher são veiculadas por ela. Para tanto foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma 
pesquisa documental. Utilizou-se da Teoria das Representações Sociais - TRS e da análise de 
discurso para compreender quais representações sociais da mulher tal revista propagou para suas 
leitoras e seu público em geral. Nas análises, foi possível encontrar discursos que corroboram 

com as representações sociais de mulheres brancas, louras, jovens, magras, heterossexuais, 
casadas ou prestes a se casar, com filhos ou que desejam ter filhos, donas de casa, que dispendem 
tempo para o cuidado do lar, dos filhos e do marido. Conclui-se que as representações sociais da 
mulher veiculada pela revista em questão não representa a realidade brasileira, mas sim, um ideal 
de corpo que muitas vezes aprisiona suas leitoras. 
 
Palavras-chave: Revista Manequim. Feminismo. Mídia. 

 

 

 
A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE E O PROCESSO 

 DE SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA 

THE CONSTRUCTION OF MASCULINITY AND  
THE PROCESS OF PRIMARY SOCIALIZATION 

 

ANTONIO, E. S.; MIRANDA, N. V. H. R. 
 
Na cultura ocidental predomina um modelo de masculinidade que afirma uma superioridade do 
masculino em relação ao feminino. Ancorado em aspectos biológicos, esse modelo é 
denominado masculinidade hegemônica. Para compreender o seu processo de emergência, é 
preciso compreender os elementos que sustentam esse discurso, em um processo que não é 
natural, mas de construção histórica e social. Dessa forma, os processos de socialização são 
fundamentais para compreensão das relações assimétricas de gênero, sobretudo a socialização 

primária, que ocorre fundamentalmente no âmbito familiar e na primeira infância, produzindo 
as representações sociais mais arraigadas nos sujeitos.  

 
Palavras-chave: Construção da Masculinidade. Masculinidades. Socialização Primária. 

Psicologia Social. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ARTE À PSICOLOGIA ESCOLAR E 
EDUCACIONAL 

ART CONTRIBUTION TO THE ACADEMIC AND  
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

 
COUTINHO, G. F.; OLIVEIRA, G. V.; FARIA, G. R.; ANDRADE, G. P.; 

SILVA, E. S.; MONTEIRO, M. S.; FLAUSINO, G. M.; PROENÇA, C. S.; 

MACHADO JÚNIOR, L. B. S. 
 
Há muito tempo, o estudo da arte em suas diversas vertentes vem sendo de interesse da 
psicologia, no que diz respeito a sua utilização como ferramenta de trabalho. Buscou-se através 
deste estudo, caracterizar como a arte (em todas suas formas), é utilizada atualmente como 
instrumento indispensável, no que tange o trabalho feito pelo profissional em psicologia dentro 
das instituições escolares. Mediante conceitos importantes para esta abordagem crítica, o artigo 

trás levantamentos histórico sobre as condições em que a psicologia foi introduzida na escola; 
como a arte contribui para a função do psicólogo escolar; questões acerca de críticas embasadas 
no discurso de análise institucional de Foucault, e suas contribuições para pensarmos qual olhar 
este que o psicólogo deve ter ao adentrar no território escolar. A relevância deste estudo, deriva-
se do fortalecimento deste trabalho, e da efetividade que estes atingem ao se basearam em 
métodos artísticos que visam a liberdade de expressão. 
 
Palavras-chave: Arte. Educação. Psicologia. 

 

 
 
 

ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DO SUICÍDIO NA ATUALIDADE 

ANALYSIS OF THE IMPACTS OF SUICIDE IN THE PRESENT TIME 
 
LOPES, A.J.; ROSA, E.R.F.; OLIVEIRA, G.H.; PEREIRA, T.F.B.; CAMPOS, 

D.; MICHELETTI, L.R.; SILVA, J.C.O. 
 
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de combater o estigma em relação ao suicídio, tendo 
em vista o elevado número de mortes prematuras decorrentes de tal fenômeno no Brasil e no 

mundo. Tem-se como objetivo, analisar a visão dos jovens universitários do Centro Universitário 
das Faculdades Integradas de Ourinhos UNI-FIO em relação à temática, a fim de promover 
reflexão sobre a importância da discussão do problema como meio de prevenção e promoção da 
saúde. O estudo buscou discorrer sobre o caráter multifatorial do problema, os fatores de risco e 
sua relação com transtornos mentais. A metodologia empregada recorreu à pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo para a coleta de dados em relação ao tema, sendo realizada 
através de aplicação de um questionário com quatorze questões fechadas e três questões abertas, 
aplicadas em sete cursos da instituição. Trata-se de uma abordagem exploratória quantitativa e 

qualitativa para o levantamento e análise dos dados. De acordo com a pesquisa, verificou-se que 
a maioria dos jovens universitários admitiu conhecer alguém que tenha tentado ou cometido 
suicídio e que a faixa etária mais afetada pelo problema é a mais jovem, entre 15 a 29 anos, o 
que coincide com os dados mundiais e nacionais. Pôde-se perceber também que tal fenômeno é 
predominante no sexo masculino o que também coincide com os dados nacionais e da maioria 
dos países. Ainda constatou-se que a maioria dos entrevistados considera relevante a discussão 
do tema por se tratar de uma questão de saúde pública. 
 

Palavras-chave: Suicídio. Atualidade. Jovens. Prevenção. 
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PSICOLOGIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM UMA DELEGACIA DE  

DEFESA DA MULHER 

PSYCHOLOGY AND VIOLENCE AGAINST WOMEN: REPORT OF 
INTERNSHIP EXPERIENCE AT A WOMEN'S DEFENSE POLICE 

STATION 
 

CIPOLLA, G. R.; MORAES, I. E. C.; PINTO, L. B.; SILVA, C. A. 
 
O presente artigo apresenta a experiência de alunas do último ano de psicologia do Centro 
Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO) que realizaram um estágio 
institucional na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de uma cidade no interior do Estado de 
São Paulo, na qual efetuam plantões psicológicos semanais com objetivo de realizar o 
acolhimento de mulheres e crianças que chegam à instituição para realizar denúncia contra 
agressores. Através deste, fez-se possível reconhecer os fatores que levaram a criação de referida 

instituição, além de que evidencia as expectativas e realidades do sistema de denúncia das mais 
variadas formas de violência praticadas contra as mulheres e crianças e de reconhecer como a 
psicologia pode ser inserida e fazer parte do projeto proposto. Os acolhimentos são realizados 
de forma individualizada e em local reservado, utilizando-se da abordagem do aspecto 
psicológico da situação vivenciada pelas mulheres, a fim de contribuir para a decisão da 
efetivação da denúncia contra o agressor e buscar vias acessíveis de ressignificar os episódios 
vividos. Diante da demanda apresentada e reconhecida nos acolhimentos, iniciou-se o projeto da 
criação de um grupo socioeducativo que visa reunir em um centro de saúde específico mulheres 

vítimas de violência atendidas na DDM com o objetivo de fortalecimento mútuo e interação de 
vítimas que passam pela situação de violência. 
 
Palavras-chave: Delegacia de Defesa da Mulher. Estágio Institucional. Psicologia. Violência 

Contra a Mulher. Violência Doméstica. 

 

 
 

PERSPECTIVA PSICANÁLITICA DE DEPRESSÃO NO IDOSO 

PSYCHOANALYTIC DEPRESSION PERSPECTIVE IN THE ELDERLY  
 

BARTH, G.; KOBORI, E. T. 
 
Este artigo propõe investigar a gravidade e a ocorrência da depressão em idosos. Para isto, 
realizamos alguns apontamentos, apoiados nos manuais de diagnóstico. Tivemos como objetivo 
investigar, sobre a depressão em idosos, fazendo alguns apontamentos comparados aos manuais 

de diagnósticos perante aos entendimentos da prática da psicologia, pontuando a importância do 
processo terapêutico nesse momento. Após a definição desta patologia, fizemos alguns registros 
que diferenciasse esta patologia, do luto e da melancolia com base na psicanalise e nos descritos 
de Freud. Nesse estudo no apoiamos em material bibliográfico como, livros periódicos e artigos 
científicos de autores que tratam sobre a depressão no idoso com enfoque na psicanálise. 

 
Palavras-chave: Depressão. Patologia. Idoso. 
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POSSIBILIDADES PARA A PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 
NO COMBATE AO PRECONCEITO  

POSSIBILIOR THE ACADEMIC AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY IN 
COMBAT AGAINST PREJUDGEMENT 

 
COUTINHO, G. F.; OLIVEIRA, G. V.; FARIA, G. R.; ANDRADE, G. P.; 

SILVA, E. S.; MONTEIRO, M. S.; FLAUSINO, G. M.; PROENÇA, C. S.; 

MACHADO JÚNIOR, L. B. S. 
 
No início, o objetivo do trabalho da Psicologia Escolar no Brasil era o atendimento clínico e 
individual em quaisquer intervenções relacionadas à escola. Com o surgimento da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a Psicologia Escolar e Educacional foi 
reestruturada, deixando de lado a prática clínica e atuando dentro da escola juntamente com a 
equipe pedagógica para não só um entendimento melhor das instituições, mas tendo como intuito 

traçar métodos de trabalho a partir das demandas surgidas dentro da instituição para se realizar 
um trabalho com todos aqueles que se fazem presentes dentro do ambiente. Este artigo tem como 
objetivo expor as discussões e experiências realizadas pelos estudantes de Psicologia das UniFIO 
do Núcleo de Estágio em Psicologia Escolar e Educacional. Dentre as várias discussões 
debatidas, o foco deste artigo é o preconceito e as suas diversas formas, já que este se faz muito 
presente na rotina escolar, discutindo a importância do papel do psicólogo e do posicionamento 
da escola a cerca dessa situação, principalmente a inclusão e as suas diferentes formas de 
inserção.  

 
Palavras-chave: Combate. História. Preconceito. Psicologia.  
 

 
 
 

PARTO HUMANIZADO: ATUAÇÃO DA MULHER ENQUANTO  
SUJEITO DE DIREITO 

HUMANIZED BIRTH: THE ACESS OF WOMEN  
AS A RIGHT SUBJECT 

 
RODRIGUES, I. A.; OLIVEIRA, F. S. 
 
O parto é um momento caracterizado por diversas mudanças na vida da mulher e de todos que 

estão participando desse processo. Ao pensar na gravidez, automaticamente é feita a relação com 
o médico e contexto hospitalar, entretanto, os partos realizados dentro das instituições não são a 
única opção para a mulher, em contrapartida, além do parto normal, existe o parto domiciliar – 
prática crescente no Brasil. Independente da escolha, a assistência proporcionada a gestante deve 
ser integralmente humanizada, investigando quais as vontades dela enquanto sujeito de direito. 
A fim de compreender a prática do parto humanizado, os aspectos emocionais da gestante e as 
leis que protegem essa prática, foi realizada uma pesquisa bibliográfica através do Google 
Acadêmico e Scielo para maior compreensão do tema. 

 
Palavras-chave: Parto. Mulher. Direito. Humanizado. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: TRANSMISSÃO GERACIONAL E A 
NATURALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE  

VIOLÊNCIA E SUBMISSÃO 

DOMESTIC VIOLENCE: GENERATIONAL 
TRANSMISSION AND NATURALIZATION OF 
VIOLENCE AND SUBMISSION BEHAVIORS 

 
MORAES, I. E. C.; PEREZ, D. K. 
 
A violência doméstica contra a mulher não recai apenas sobre a vítima de forma direta, 
podendo interferir em todo o contexto familiar. A naturalização de condutas violentas em 
crianças e adolescentes que vivenciam situações de violência em seus ambientes familiares, 
gera comportamentos agressivos e de submissão que podem ocasionar no estabelecimento de 
relacionamentos abusivos e violentos na vida adulta. O presente estudo visou compreender de 

que forma a violência doméstica presenciada por esses indivíduos e os valores de desigualdade 
são internalizados, instaurando-se sutilmente nos seus relacionamentos, podendo chegar à 
situação extrema de um feminicídio, independentemente da possibilidade de sanção social ou 
legal, como previsto na Lei Maria da Penha. Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando 
referências das filósofas Hannah Arendt e Marilena Chauí juntamente com o arcabouço teórico 
da psicanálise à luz da Terapia Familiar Psicanalítica. Concluiu-se que a naturalização tem um 
enraizamento social que ocorre através da vivência familiar, sendo necessário problematizar 
aspectos relacionados ao desenvolvimento das subjetividades de homens e mulheres e 

desconstruir padrões de conduta, quebrando a propagação de valores patriarcais que culminam 
nos relacionamentos abusivos. 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Naturalização da Violência. Psicanálise. 
Relacionamento Abusive. 

 
 
 

CARACTERIZAÇÕES GERAIS SOBRE O SUICÍDIO 

GENERAL CHARACTERIZATIONS ABOUT SUICIDE 
 
BRANDINI, S. I.; MACHADO JÚNIOR, L. B. S. 
 
Todo ato que cause algum dano físico, provocado por um sujeito e que seja voltado à ele próprio, 
pode ser considerado suicídio, independente de seu grau de letalidade. Porém, em seu extremo, 
um sujeito pode chegar a tirar sua própria vida. Como o suicídio é, ainda hoje, visto como um 
tabu, pouco se fala sobre o assunto, pois se acredita que apenas o fato de falar sobre suicídio 
pode causá-lo, o que é conhecido como "Efeito Werther". Para quebrar este e demais 

preconceitos, esta pesquisa levantará dados bibliográficos dissertados por autores influentes, 
bem como dados estatísticos que mostrem a proporção deste fenômeno. Será disposta a 
importância em falar sobre a ideação suicida (pensar sobre o suicídio) e sobre o fenômeno em 
si, e que as razões que podem influenciá-lo são as mais diversas e particulares de cada sujeito 
que o enfrenta. Com isso, fugiremos de preconceitos e ideias equivocadas que cercam este 
fenômeno desde seus primórdios.  
 
Palavras-chave: Suicídio. Ideação Suicida. Efeito Werther. 
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ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS DA AUSÊNCIA 
DOS PAIS NA VIDA DOS(AS) FILHOS(AS): RELATO DE EXPERIÊNCIA 

JUNTO AO NASA 

SOME PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF THE PARENTS 
‘ABSENCE IN THE CHILDREN’S LIFE: EXPERIENCE REPORT TO THE 

NASA 
 

YAMAMOTO, M. T. M.; OLIVEIRA, J. G. S.; PEREZ, D.K.; ANDRÊO, C. 
 
O presente artigo busca olhar para a relação entre a ausência dos pais e algumas consequências 
psicossociais para a vida dos filhos, a partir da experiência de estágio em Psicologia com grupo 
de adolescentes e pais junto ao Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente (NASA). 
Partindo-se da hipótese de que muitos comportamentos dos adolescentes eram gerados, dentre 
outros fatores, pela ausência dos pais na rotina destes, pretendeu-se olhar para o que gerou essa 

ausência e apontar novas maneiras de diminuir essa distância afetiva, propondo algumas 
mudanças na rotina e diferentes atividades, de modo a possibilitar maior aproximação dos pais 
em relação aos filhos.  

 
Palavras-chave: Ausência dos Pais. Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente. Grupo 

com Adolescentes 

 

 

 

 
APROPRIAÇÃO CULTURAL DA CULTURA NEGRA: A ESTÉTICA DA 

MULHER NEGRA E AS VERTENTES DO RACISMO 

 CULTURAL APPROPRIATION OF BLACK CULTURE: THE AESTHETICS 
OF BLACK WOMAN AND THE SIDES OF RACISM. 

 

PAES, J.C.S.; MACHADO JUNIOR, L.B.S. 
 
O trabalho busca discutir acerca do tema apropriação da cultura negra, buscando entendê-lo, bem 
como suas vertentes. Discutimos como o racismo ainda é presente na nossa sociedade e como 
ele é algo tão naturalizado, buscando relacioná-lo com a apropriação cultural e suas 
consequências  para o povo negro, e como essas consequências prejudicam essa população. 
Busca discutir não apenas a questão da apropriação cultural, mas toda existência de uma luta que 
se tem por traz da estética da mulher negra, e essa apropriação que não é apenas a simbolização 

do uso de objetos de tal cultura, mas como isso se relaciona ao nosso dia a dia, e não paramos 
para questionar o porquê é visto como sendo algo positivo e valorizado em uma cultura e em 
outra (de sua origem) não é visto como tal. Analisamos também o papel do psicólogo com 
relação a isso, que é muito importante, compreendendo a sociedade em si e seus 
comportamentos: como o racismo e a discriminação trazem consequências a sociedade. 
 
Palavras-chave: Cultura. Racismo. Descolonização. Preconceito. Negro. 
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A POLÍTICA BRASILEIRA SOBRE DROGAS:  
UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

THE BRAZILIAN DRUG POLICY:  
A BIBLIOGRAPHIC RESEARCH 

 
SILVA, L. B.; FREIRE, M. B. 
 
Políticas sobre drogas são as ações do Estado as quais buscam controlar o cultivo, a produção, a 
comercialização e ao uso de substâncias psicoativas, bem como a formas de tratamento a 
usuários e punições a traficantes. O presente artigo objetivou discutir tais políticas no cenário 

brasileiro, bem como as definições do termo “droga”. A partir de uma pesquisa bibliográfica, 
buscamos a legislação brasileira e tratados internacionais relacionados as drogas, bem como a 
pesquisa em artigos científicos, publicações periódicas e em notícias jornalísticas, fatos 
relacionados a tais leis. Esta pesquisa trata-se de um recorte de um Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) em andamento. Iniciado no século XIX e fortemente propagada por todo século 
XX, os tratados internacionais de repressão e combate ao cultivo, a produção, ao tráfico e ao uso 
de substâncias psicoativas consideradas ilícitas, nortearam a elaboração das políticas 
proibicionistas brasileiras as quais perduram até atualidade. Fundamentadas no discurso médico-
jurídico, tais ações concentraram-se no encarceramento de contraventores – como forma de 

combate ao narcotráfico – e de usuários de drogas para tratamento em saúde. Pode-se perceber 
também que com a legalização das drogas, os investimentos em saúde poderiam ser acrescidos, 
visto que a necessidade de combate ao tráfico seria diminuída, buscando políticas que 
preconizassem a liberdade e a autonomia das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. 

 
Palavras-chave: Bibliografia. Drogas. Política. Saúde Mental. 

 
 
 

PSICOSSOMÁTICA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE A VISÃO MÉDICA/ 
PSIQUIÁTRICA E A PSICOLÓGICA. 

PSYCHOSOMATIC: A COMPARISION BETWEEN 
MEDICAL/PSYCHIATRIC AND PSYCHOLOGIGAL VISION 

 

PINTO, L. B.; KOBORI, E. T. 
 
A psicossomática surge de uma visão amplamente traçada por aspectos religiosos e 
supersticiosos, que considerava o homem como responsável por sua própria doença. A 
sistematização da medicina estabelece o corpo humano como uma unidade funcional, em que 
sintomas e a doença possuem relação como uma dificuldade moral, tendo a doença como punição 
visando a purificação e cura do paciente em seu aspecto moral. A fim de identificar de qual 

maneira é vista a psicossomática pelo viés médico/psiquiátrico, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, e a 
Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. 

 
Palavras-chave: Psicossomática. Médico. Psiquiatria. Doença. Diagnóstico. 
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FASCISMO: UMA ANÁLISE DO PASSADO PARA  
COMPREENSÃO DO PRESENTE 

FASCISM: AN ANALYSIS OF THE PAST TO 
 UNDERSTAND THIS MOMENT 

 
VASCONCELOS, J.M. YAMAMOTO, M.T.M.; MACHADO JUNIOR, L.B.S. 
 
Este trabalho terá como objetivo central delinear uma reflexão teórico-crítica a respeito do que 
é o fascismo, seu contexto histórico e suas características. Pretende-se analisar por meio da obra 
“Psicologia de massas do fascismo” de Reich, o papel da repressão sexual, bem como da família 

e da igreja, a identificação com a figura de autoridade e a escolha de um inimigo em comum. 
Conjuntamente com a contribuição de Arendt com suas obras “Eichmann em Jerusalém: um 
relato sobre a banalidade do mal” e “A origem do totalitarismo”, proporcionando uma reflexão 
a respeito da moral e da naturalização de práticas cruéis. Por fim foi realizada uma análise social 
baseada na obra de Stanley  “Como funciona o fascismo - a política do “Nós” e “Eles”” que traz 
o fascismo nos dias de hoje, as maneiras como se manifesta e conclui-se com as possíveis formas 
de combatê-lo.  
 
Palavras-chave: Fascismo. Totalitarismo. Repressão Sexual; Moral. 

 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA (O) PSICÓLOGA (O) NO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

THE IMPORTANCE OF PSYCCHOLOGIS T’S WORK IN THE SOCIAL 
ASSISTANCE REFERENCE CENTER 

 
SILVA. P.R.; BESSA, J. C. 
 
Este trabalho apresenta um breve resumo sobre a constituição da profissão de Psicologia no 

Brasil, bem como as mudanças de paradigmas dos conhecimentos a cerca dessa prática. Do 
mesmo modo, abrange sucintamente sobre trajetória da Assistência Social até a constituição do 
Sistema Único de Assistência Social, que organiza o serviço de Proteção Social Básica em sua 
principal ferramenta: o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Esse serviço tem o 
objetivo de trabalhar a prevenção e o desenvolvimento social nas áreas de vulnerabilidade e risco 
de um determinado território. Dessa forma, as (os) psicólogas (os) passam a fazer parte do corpo 
técnico dessa política social, enfrentando alguns desafios que implicam na sua atuação. Nesse 
sentido, o artigo tem como finalidade trazer uma reflexão sobre a importância da atuação dessa 
(e) profissional, de forma responsável, ética, com comprometimento e transformação social 

nesse âmbito do serviço. Para tanto, adotou o critério de uma pesquisa bibliográfica de caráter 
qualitativo a partir referências teóricos e técnicos.  

 
Palavras-chave: Psicóloga (o). Assistência Social. Proteção Social Básica. Subjetividade.  
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ANÁLISE DA ANSIEDADE INFANTIL NA  
OBRA DE MELANIE KLEIN 

ANANYSIS OF CHILD ANXIETY IN THE WORK  
OF MELANIE KLEIN 

 
DELFINO, P.T.; OLIVEIRA, F.S. 
 
Este estudo aborda a ansiedade infantil tendo como referencial teórico a psicanálise na 
perspectiva de Melanie Klein em seu compêndio de quatro volumes. Onde serão apontados: a 
teoria, os relatos, as intervenções e os diagnósticos propostos por Klein em sua obra sobre 

ansiedade infantil. A partir disso, foi possível desenvolver um panorama histórico da construção 
do pensamento e técnica de Klein - tendo em vista o conteúdo de sua teoria psicanalítica e, tais 
a posição depressiva e a posição esquizo-paranóide e com isso realizar a intervenção terapêutica 
adequada para cada sujeito (criança) que sofre de ansiedade. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica para descrever as fontes de pesquisa (as referências iniciais) e o processo 
de estudo, a proposta de seleção das leituras. A análise do material pesquisado foi efetuada de 
forma que se possa selecionar, refletir, descrever sobre tudo que se encontrou sobre a temática 
do assunto. A relevância desta pesquisa está na forma como Melanie Klein analisa a ansiedade 
como incentivadora e, ao mesmo tempo, possível inibidora, devido aos mecanismos de defesa 

que impedem a criança de desenvolver plenamente suas capacidades emocionais e cognitivas.  
 
Palavras-chave: Ansiedade infantil, Melanie Klein, Psicanálise. 

 
 

MANIFESTAÇÕES PSICOSSOMÁTICAS EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO 

INTERIOR PAULISTA 

PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN COLLEGE STUDENTS FROM A 
POST-SECONDARY INSTITUTION IN THE INLAND OF SAO PAULO. 

 
FABRO, M.S.; MARQUES, S. B.; NAGAKI, T. F. 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as principais manifestações psicossomáticas que os alunos 
universitários desenvolvem durante a faculdade. Também, buscou-se saber, quais são as 
preocupações que mais se destacam entre os alunos. Além disso, outras questões como tempo 
médio gasto para chegar a faculdade, opinião sobre o trajeto percorrido e a frequência de sessões 
de psicoterapia, foram abordadas neste artigo. O método utilizado para a obtenção dos dados 
ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos, assim como, uma pesquisa 
de campo, utilizando-se de um questionário com oito questões fechadas e duas abertas. A 
pesquisa de campo foi aplicada aos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharias, 

Farmácia e Psicologia do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Refere-
se, portanto, a um estudo descritivo quantitativo e qualitativo realizado para a avaliação e 
verificação das informações e dados alcançados; com técnicas de amostragem probabilística, 
sistemática e estratificada. Segundo os resultados apresentados constatou-se que, as 
manifestações psicossomáticas mais predominantes entre os estudantes foram aumento do 
apetite, dor de cabeça e insônia. Notou-se ainda a ocorrência, em menor quantidade, de 
manifestações como gastrite, manchas na pele, aumento e perda de peso, perda do apetite, 
sudorese e queda de cabelo. Quanto às preocupações enquanto estudantes, as mais observadas 
dizem respeito à questão do tempo para revisar os conteúdos acadêmicos em casa, seguido, da 

conciliação entre estudo e trabalho, questões financeiras e adaptação à nova forma de 
aprendizagem.  

 
Palavras-chave: Estudantes. Manifestações. Psicossomática. Preocupações.   
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A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO  
CONTEXTO HOSPITALAR 

PSYCHOLOGIST'S INSERTION IN  
THE HOSPITAL CONTEXT 

 

PEREIRA, S.P.; SANTOS, A. L. 
 
O objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a inserção do psicólogo no 
hospital e suas atuais atribuições. A noção de nosocômio vem se modificando ao longo do tempo, 

decorrente do avanço da medicina e um grande crescimento populacional. Os resultados indicam 
que as instituições hospitalares muitas vezes mantém o paciente vulnerável em relação as 
questões psíquicas. Situações essas que poderão refletir no agravo da doença. O ambiente 
hospitalar afeta não apenas o paciente, mas toda equipe hospitalar e os familiares, que 
acompanham a internação. Há uma grande necessidade de incluir o psicólogo neste contexto 
podendo compreender as dinâmicas psíquicas em jogo pela dor da vulnerabilidade, doença e 
morte, podendo auxiliar tanto paciente, como familiares e equipe de atendimentos. Em função 
disso pode-se concluir que o trabalho do psicólogo no hospital auxilia o doente e lhe oferece 
uma escuta e incluindo as dimensões emocionais do tratamento, não sendo assim, apenas um 

espaço para tratar o sujeito físico, um número de prontuário, mais sim, colocá-lo em um modo 
ativo perante as mudanças de seu quadro.  

 
Palavras-chave: Hospital. Psicologia Hospitalar. Paciente. Internação.  
 

 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: PRÁTICAS DE ESTÁGIO E  
DESAFIOS NA ATUAÇÃO 

SOCIAL ASSISTANCE: INTERNSHIP PRACTICES  
AND CHALLENGES IN PRACTICE 

 
MORAES, A.C.M.S.; VASCONCELOS, J.M.; ZAVA, T.; PROVIDELLO, 

G.G.D. 
 
O objetivo central deste estudo foi delinear uma reflexão teórico-crítica a respeito das políticas 
públicas de Assistência Social, da implicação das práticas dos profissionais que atuam nesta área 
e da demanda de indivíduos que são assistidos por esta rede. Pretendeu-se discutir sobre as 
estratégias de exclusão que acontecem de forma tênue dentro dos serviços especializados no 
acolhimento dessa população que outrora se encontra às margens da sociedade. A realização 
desta pesquisa se constituiu através de estudos bibliográficos, elaborados por meio de livros, 
periódicos, artigos científicos e capítulos de livros que abordam a discussão acerca da 

subjetivação dos sujeitos marginalizados em relação aos serviços socioassistenciais, bem como, 
as experiências e observações das autoras no dia-a-dia das instituições. A análise dos dados foi 
realizada por meio do referencial teórico da Psicologia Social. Quanto ao tema apresentado 
verificou-se que as políticas públicas muitas vezes, centram suas ações de maneira generalizada, 
desconsiderando as peculiaridades individuais e sociais. Os profissionais precisam ter um olhar 
crítico e estarem abertos às possibilidades de intervenções, muitas vezes inovadoras, para que 
sejam evidenciados os detalhes que envolvem os aspectos micropolíticos, proporcionando novas 
maneiras de se prestar assistência necessária aos indivíduos e suas famílias.  

 
Palavras-chave: Assistência Social. Políticas Públicas. Subjetivação.  
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SAÚDE MENTAL DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS  

MENTAL HEALTH OF CORRECTARIAN AGENTS. 
 

EMILIANO, T. C. A.; SIQUEIRA, M. L. M.; SILVA, C. A. 
 
O trabalho do agente está exposto a inúmeros riscos e situações de estresse, pois tanto eles como 
a família correm riscos de sofrer violências e estão expostos ao risco de contrair doenças por 

conta da situação precária das penitenciárias do Brasil, assim sentem medo e insegurança tanto 
dentro como fora do seu local de trabalho. O objetivo da presente pesquisa foi apresentar 
reflexões sobre as situações vivenciadas pelos agentes penitenciários e apontar algumas 
consequências para a saúde mental desses sujeitos. Através de pesquisa bibliográfica buscou-se 
referenciais teóricos que abordassem o cotidiano dos agentes numa leitura da Psicologia Social. 
A discussão mostra que a exposição e os estresses cotidianos que estão sujeitos pode produzir 
medo, sensação de insegurança e interferir negativamente em sua saúde mental. Nesse sentido, 
faz-se necessário a oferta de cuidados psicológicos com os agentes penitenciários para que seja 

possível promover saúde mental e repensar seu cotidiano de trabalho. 
 
Palavras-chave: Agente Penitenciário. Saúde Mental. Psicologia Social. 

 

 
 

A ADOÇÃO TARDIA E A PRÁTICA DO PSICÓLOGO 

 
THE LATE ADOPTION AND THE PSYCHOLOGIST PRACTICE 

 
SEBRIAN, B. O.; OLANDA, A. C. F; BORDA, B. N.; LIMA, D. B.; 2SILVA, C. 

A.  
 
O presente estudo tem como abordagem a adoção e prática da psicologia presente em locais que 
trabalham com essa temática, atravessada por diversos preconceitos e mitos, principalmente no 
que diz respeito à adoção tardia, por ser um processo que possui ainda mais dificuldades. O 
objetivo deste artigo é discutir sobre a adoção, como também sobre a adoção tardia e o papel do 
psicólogo neste campo de atuação, em como ele contribui para esta área, considerando sua 
importância e relevância nos dias atuais. A metodologia utilizada para a realização deste artigo 
foi a partir de pesquisa bibliográfica, com artigos, livros, periódicos, entre outros materiais que 

puderam contribuir com o tema em questão na área da Psicologia Jurídica. Por fim, se entende 
que o papel do psicólogo é de extrema importância para a mediação entre adotante e adotado, 
bem como para esclarecer os mitos sobre a adoção tardia, e essencial na busca pelo melhor para 
a criança ou adolescente. 
 
Palavras-chave: Adoção Tardia. Psicologia Jurídica. Crianças e Adolescentes. 
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DIVÓRCIO E FILHOS: A ATUAÇÃO DO  

PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA 

DIVORCE AND CHILDREN: THE PERFORMANCE  
OF THE PSYCHOLOGY PROFESSIONAL 

 
OLIVEIRA, J.G.S; LIMA, D.F. 
 
O presente artigo fala sobre o divórcio, momento este que normalmente é permeado por muitos 
conflitos, dores. E, quando se é pai, fica ainda mais difícil, pois por vezes acaba-se esquecendo 
de olhar para as dores dos filhos, buscando apenas questões que favoreçam a si próprios, 
buscando-se muitas vezes atingir o ex-parceiro pelo que se está vivenciando. A psicoterapia, 

realizada por um psicólogo, sobretudo da área familiar, é de extrema importância neste período 
familiar.  

 
Palavras-chave: Divórcio. Família. Filhos. 
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1. INSCRIÇÕES 

Cada inscrição corresponde a somente um trabalho, que será entregue na forma de artigo, 

conforme normas mais atuais da ABNT (sendo o texto elaborado conforme NBR-14724 – 3a ed. 

– de 17/04/2011), para publicação científica, assim como também deverá estar baseado nos 

moldes das Normas para TCC, disponível no site da UNIFIO e também no modelo disponível no 

site do Congresso: http://www.cic.fio.edu.br/. Todos os trabalhos deverão ser apresentados 

pelo(s) participante(s) na forma de artigo completo no ato da Inscrição, que deve ser realizada 

para quem for apresentar trabalho a partir do dia 25/04/2019 até o dia 10/09/2019.  

 

Durante os três dias do evento (entre os dias 06 e 08 de Novembro de 2019), o trabalho deverá 

ficar exposto painel de 90 cm de largura por 120 cm de altura, que deverá permanecer em 

exposição na sessão de painéis do evento. IMPORTANTE: SOMENTE SERÃO 

CERTIFICADOS OS TRABALHOS QUE FIZEREM APRESENTAÇÃO DO 

TRABALHO EM BANNER, com ata de apresentação. Trabalhos sem apresentação no 

banner e portanto sem ata de apresentação, NÃO SERÃO CERTIFICADOS, mesmo que os 

referidos trabalhos estejam contidos no Livro dos ANAIS do Congresso.   

 

1.1 Dos prazos e taxas 

As inscrições, com o envio dos respectivos Trabalhos (em forma de artigo-Padrão ABNT), 

deverão ser efetuadas no período de 25 de abril até 10 de setembro de 2019, exclusivamente pelo 

sítio cic.unifio.edu.br   

O valor da inscrição é de R$ 60,00 (Sessenta reais) para cada trabalho inscrito. No ato da inscrição 

deverá ser impresso o Boleto Bancário e recolhido até o dia 11 de setembro de 2019.  

Em seguida, para efetivação da inscrição do trabalho, deverão ser reunidos os seguintes 

documentos: 

- 02 (três) cópias impressas do ARTIGO, conforme o modelo, conforme ABNT e disponível como 

modelo no site do Congresso – http://www.cic.fio.edu.br/ 

- 01 (uma) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

- Os participantes deverão anexar o Arquivo digitalizado em .doc ou em .docx, no momento 

de preencher a ficha de inscrição na página do Congresso, não precisando portanto entregar o 

CD. 

 

Todos estes deverão ser entregues, juntos, na Secretaria Geral no Campus da UNIFIO ou enviar 

via correio por SEDEX (Endereço: Rod. BR 153, Km 338 +400m, Bairro Água do Cateto, 

Ourinhos/SP, CEP – 19909-100). Serão aceitas as postagens que chegarem até o dia 11 de 

setembro de 2019 (Quarta-feira) no endereço citado. 
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No momento da entrega destes documentos, o requerente receberá um protocolo de inscrição 

(excetos aqueles enviados pelo correio) que deverá ser guardado em local seguro juntamente com 

o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. 

A taxa de inscrição no evento refere-se à: 

 Inscrição do trabalho no evento; 

 Publicação do Trabalho Online, na página do Evento 

 01 certificado de participação para o autor 01; 

 02 certificados gratuitos para orientadores (um para cada orientador apontado no ato da 

inscrição); 

 

IMPORTANTE: Não haverá devolução da taxa de inscrição aos autores dos trabalhos não 

aprovados na fase de pré-seleção. 

1.2 Da emissão de certificados adicionais e exemplares dos Anais adicionais 

No período de 25 de outubro de 2019 a 19 de novembro de 2019, estará aberto o período de 

solicitações de Certificado Adicional por trabalho. Neste momento, com exceção do autor 01 

apontado no ato da inscrição, os outros coautores poderão requisitar seus respectivos 

certificados. Para tanto, estes coautores, no período supracitado, deverão comparecer na 

Secretaria Geral da UNIFIO e protocolar requerimento, mediante o recolhimento de taxa de R$ 

20,00 (vinte reais) para cada certificado adicional em coautoria. Será gerada uma Guia de 

Recolhimento da solicitação conforme a seguir: 

Caso o Coautor desejar o Certificado e não a pasta do Congresso: 

- R$ 20,00 (Vinte Reais) para cada  certificado adicional. 

 

Caso o Coautor desejar receber o Certificado e também a pasta do Congresso: 

- R$ 60,00 para 01 certificado adicional + 01 exemplar da pasta do evento; 

 

No momento desta requisição será anotado no protocolo o número de inscrição do trabalho no 

evento. Este número estará disponibilizado no site oficial do evento 

(http://www.cic.unifio.edu.br) e será consultado no mesmo instante pelos atendentes da secretaria. 

 

3. TRABALHOS 

Serão aceitos nesta edição do evento somente artigos completos, sendo que o RESUMO será 

concomitantemente publicado na versão impressa dos ANAIS desta edição do evento, e o artigo 

na íntegra, será publicado na versão digital, disponibilizada no site oficial do evento – 

http://www.cic.unifio.edu.br 

 

 

3.1. Modalidades de conteúdo 
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Os trabalhos poderão conter conteúdos nas seguintes modalidades:  

1 - Relato de Caso,  

2 - Revisão de Literatura ou, 

3 - Artigos Científicos que envolvam e discutam resultados originais, obtidos a partir de trabalho 

de campo. 

 

3.1. Das normas de layout 

As normas para a apresentação dos trabalhos encontram-se no ANEXO I desse regulamento. As 

normas e modelos para confecção dos banners estão publicadas no site www.cic.unifio.edu.br.  

Apresentação Oral em Power Point - Para as apresentações em formato oral fica em aberto o 

layout para apresentação dos slides.  

A apresentação oral ocorrerá durante a programação do evento, em Anfiteatro da UNIFIO; 

conforme datas e horário preestabelecidos e indicados pelos coordenadores de cursos. 

 

IMPORTANTE: Mesmo aqueles alunos que farão apresentação oral em anfiteatro, deverão 

confeccionar o Painel em forma de banner, com dimensões de 90 cm largura por 120 cm de altura, 

que deverão ser expostos entre os dias 06 a 08 de novembro de 2019, na sessão de painéis do 

evento. 

 

 

4. PRÉ-SELEÇÃO 

Feita a inscrição do trabalho, este será submetido à verificação das normas específicas para 

elaboração (ABNT) e a pertinência do tema tratado, junto à Comissão Científica desta edição do 

evento. A Comissão divulgará os resultados, conforme o seguinte cronograma: 

 

- Inscrições: Entrega do Boleto de Inscrição Pago e 2 cópias impressas na secretaria e envio 

do artigo no site cic.unifio.edu.br – do dia 25 de Abril a 10 de Setembro de 2019. 

 

- 1a Divulgação dos trabalhos Classificados para correção e Aprovados Direto: 18 de outubro de 

2019. 

 

- Devolução dos trabalhos aos participantes para Correção: entre os dias 19 a 24 de setembro de 

2019 – Somente para os trabalhos que não forem aprovados direto. 

 

- Reenvio dos Trabalhos Corrigidos da 1a Divulgação: Entrega dos trabalhos corrigidos ao 

XVIII CIC (reenvio da correção no site cic.unifio.edu.br), após Correção Final: entre os dias 25 a 

28 de setembro de 2019 – Somente para os trabalhos que não forem aprovados direto na 

Primeira Divulgação de Resultados do Dia 18 de setembro de 2019. 

http://www.cici.fio.edu.br/
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- 2a Divulgação dos trabalhos Classificados no site cic.unifio.edu.br (estará divulgado por 

curso) após correção - 18 de Outubro de 2019. 

 

- Publicação dos Artigos na Página da Unifio: dia 06 de novembro de 2019. 

 

Nestas etapas, cada trabalho receberá uma classificação, podendo ser: 

 Não aceito; 

 Aceito com correções; ou 

 Aceito sem correções. 

 

4.1: Trabalhos não aceitos 

Para aqueles trabalhos que não forem aceitos pela comissão, o autor que realizou a inscrição 

poderá retirar, no último dia do evento o seu exemplar dos anais do evento, desde que apresentado 

o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. Não será devolvido nenhuma taxa já 

efetuada pelo referido autor de possível trabalho não aceito. 

 

 

4.2. Trabalhos aceitos com correções 

- Em 18 de setembro de 2019, quando publicada a primeira listagem de aprovação, os trabalhos 

estarão disponíveis para retirada na Secretaria Geral da UNIFIO. Um dos autores deverá realizar 

a retirada e realizar as correções anotadas na cópia impressa. 

 

- Feitas as correções, o trabalho deverá ser novamente entregue na Secretaria Geral da Unifio, até 

o dia 25 de setembro de 2019, devendo ser enviada a versão corrigida em formato Microsoft Word 

no site cic.unifio.edu.br e 01 cópia impressa deverá ser entregue na secretaria. 

 

- No dia 18 de outubro de 2019 (sexta-Feira) será atualizada a listagem no site cic.unifio.edu.br, 

sobre a nova situação de cada trabalho que estavam na situação “aceito com correções”. Neste 

momento a classificação poderá modificar para umas das seguintes situações: 

 Trabalho corrigido aceito; 

 Trabalho corrigido não aceito; 

 

5. DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos deverão estar apresentados em formato banner conforme as especificações do 

item 1 deste regulamento. 

No primeiro dia do evento, que ocorrerá no dia 06 de novembro de 2019; os trabalhos devem ser 

anexados junto às sessões de banners, que estarão instaladas nos corredores das centrais de aulas 

http://www.cic.fio.edu.br/
http://www.cic.fio.edu.br/
http://www.cic.fio.edu.br/
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da Unifio, onde será indicado o respectivo local de afixação de cada trabalho, bastando um dos 

autores realizar a fixação do mesmo. Todos os trabalhos deverão estar afixados nos locais 

indicados até às 19h:30min, com atenção especial aos cursos Diurnos (Agronomia; Direito; 

Medicina Veterinária; Odontologia e Psicologia), os quais disponibilizarão seus trabalhos, a partir 

das 13 horas do dia 07 de Novembro de 2019. 

 

 

5.1. Do credenciamento 

Entre as 13h até 20h, do dia 06 de novembro de 2019, serão realizados os credenciamentos dos 

inscritos. O autor 01 ou outro representante do mesmo grupo deverá comparecer na mesa de 

credenciamento (Localizada no Corredor do Bloco 3) para retirada da pasta de materiais e assinar 

a lista de presença no evento. 

 

 

5.2. Da presença dos autores 

Em todas as noites do evento, deverá estar presente um dos autores do trabalho junto ao seu 

respectivo banner para realizar a interação com os visitantes e com os demais expositores. A 

exceção aplica-se aos trabalhos da área de Medicina Veterinária (Curso Diurno); Direito (Curso 

Diurno); Odontologia; Psicologia (Curso Diurno) e Agronomia (Curso Diurno); onde, aos autores 

é facultativa a presença das 19h30 às 22h, mas obrigatória no turno da tarde, das 13h:30 às 16h:30 

em todos os dias do evento. 

MUITO IMPORTANTE: Caso não exista ao menos um dos autores presente nas datas e horários 

estipulados, o inscrito estará sujeito ao não recebimento do certificado, visto que desta maneira, 

não será lavrada ATA de Apresentação e trabalhos “Sem ATA de Apresentação”, “NÃO 

RECEBERÃO CERTIFICADOS”.  

5.3. Da avaliação dos trabalhos 

Todos os trabalhos passam por avaliação oral por um professor em qualquer um dos três dias do 

evento de forma ad hoc. 

Caso haja recomendação de que a apresentação do trabalho ocorra em Anfiteatro para um grupo 

de pessoas, esta será apresentada nas Sessões respectivas determinadas conforme recomendações 

desta comissão através do site oficial do evento (cic.unifio.edu.br). 

 

IMPORTANTE: Todos os trabalhos deverão obrigatoriamente expor o banner, mesmo que seja 

apresentado na forma oral em seus respectivos cursos, caso contrário não receberão certificados. 

A nota da avaliação será utilizada para realização de premiação (na forma de certificado) de 

honra ao mérito pela qualidade do trabalho de pesquisa. 

http://www.cic.fio.edu.br/
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Todos os trabalhos da área do Direito deverão ser apresentados em formato de banner para uma 

banca de professores durante o evento, com datas e horários a serem indicadas pela Coordenação 

de Curso de Direito e divulgadas pela Comissão organizadora do XVIII CIC. 

 

5.4. Da retirada do Certificado e Anais do evento. 

No Primeiro dia do evento (06/11/2019), todos poderão realizar a retirada da pasta com o material 

do evento (desde que anteriormente pago na inscrição), a partir das 13h:00min. Para as áreas de 

Medicina Veterinária (Curso Diurno);  Direito (Curso Diurno); Psicologia (Curso Diurno) e 

Agronomia (Curso Diurno), esta entrega acontecerá a partir das 13h do dia 07 de novembro de 

2019. 

 

 

6. DA RETIRADA DOS BANNERS EXPOSTOS.  

No último dia do evento (08/11/2019), os trabalhos (banners) poderão ser retirados de seus locais 

a partir das 22h. Os trabalhos de Medicina Veterinária (Curso Diurno); Direito (Curso Diurno); 

Psicologia (Curso Diurno); Odontologia e Agronomia (Curso Diurno); deverão continuar 

afixados para apreciação no horário noturno pelos visitantes e deverão retirar diretamente na 

Secretaria Geral da Unifio, a partir do dia 11/11/2019 (segunda - feira) a partir das 13h30 até no 

máximo dia 14/11/2019 (Quinta - feira), no horário até  20h00 deste dia  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

É dever de todos os docentes da Unifio, especialmente Coordenadores de Curso, conhecer e 

divulgar o XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica do Centro Universitário das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, bem como as disposições do Regulamento respectivo no âmbito de seu 

departamento – os prazos estabelecidos no presente regulamento são improrrogáveis. – Os casos 

omissos serão decididos pelo NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão e pela Comissão 

Organizadora de XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica da Unifio. 

Considera-se plausível a alteração do título do trabalho de pesquisa desde que recomendado pela 

equipe avaliadora da Comissão desta edição do Congresso. 

Para as situações não apresentadas neste regulamento, recomenda-se entrar em contato com a 

comissão organizadora através do formulário de contato constante no site cic.unifio.edu.br, ou 

através do e-mail: cic@unifio.edu.br 

 

Comissão Organizadora do XVIII CIC das FIO 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão 

 
 

mailto:cic.unifio.edu.br
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