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Todos os resumos contidos neste livro foram reproduzidos de cópias fornecidas 
por seus autores, portanto o conteúdo apresentado é de sua exclusiva 
responsabilidade. Por assim ser, a coordenação do VII ENFOC � Encontro de 
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seus assessores ad hoc, não se responsabilizam por consequências decorrentes 
do uso de quaisquer dados, afirmações e/ou opiniões inexatas (ou que 
conduzam a erro) publicadas neste CD. 
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MENSAGEM DAS DIRETORIAS DA FACINTER, 
FATEC INTERNACIONAL E IBPEX 
 
 
A Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER, a Faculdade de Tecnologia Internacional 

� FATEC Internacional e o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão � IBPEX, 

promovem para a comunidade o VII ENFOC - Encontro de Iniciação Científica e Fórum 
Cientifico. O evento é destinado a despertar e aguçar a curiosidade, a criatividade e o sentido 

de pesquisa de alunos, professores e da comunidade, especialmente a acadêmica. 
 

Para nós esta é uma oportunidade em que os alunos podem se manifestar por meio dos 
trabalhos apresentados e, sobretudo, convivendo com pessoas do mundo científico e tendo 

contato com o mundo da ciência, da tecnologia e da pesquisa científica. Encontros desta 
natureza são essenciais para o despertar das motivações científicas e técnicas de nossos 
jovens. Estes, hoje, como jovens cientistas, estarão absorvendo novos conhecimentos e 
entrando em contato com os procedimentos relacionados aos métodos científicos, que 
constroem as verdades ontológicas do nosso mundo. 
 

Nessa oportunidade, as diretorias da FACINTER, FATEC Internacional e IBPEX convocam 

toda a comunidade acadêmica, professores e alunos, para participarem deste importante 

evento e os saúda, desejando que este e os próximos encontros sejam coroados do mais 
pleno êxito, como sempre acontece quando nossa comunidade é chamada para tornar real 
seu sonho de viver em uma sociedade do conhecimento e de ser uma grande e coesa 

comunidade solidária e forte como a força de sua juventude. 
 

 
 
Prof. Dr. Igor Hasselmann Marques 
DIRETOR ACADÊMICO DA FACULDADE INTERNACIONAL DE CURITIBA � FACINTER  
E FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL - FATEC 
 
 
Prof. Dr. Benhur Etelberto Gaio 
PRÓ-DIRETOR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
Profª. Me. Vilma Aguiar 
PRÓ-DIRETORA DE EDUCAÇÃO PRESENCIAL 
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NOTA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS ANAIS 
 
Os trabalhos publicados neste volume foram organizados levando-se em conta as seguintes áreas do 
conhecimento: 
 
� Ciências Humanas, Letras e Artes; 
� Ciências Sociais Aplicadas; 
� Ciências Jurídicas; 
� Ciências Biológicas e da Saúde; 
� Meio ambiente e Desenvolvimento. 
 
Primeiramente são apresentados os trabalhos da Iniciação Científica, relacionados aos trabalhos realizados 
na graduação de bacharelado, licenciatura e tecnologia. Posteriormente são apresentados os trabalhos do 
Fórum Científico, ligado aos cursos de pós-graduação. Para facilitar a busca, encontra-se no final do volume 
um índice por autor. O conteúdo e a forma dos resumos são de total responsabilidade dos autores e seus 
orientadores. Optou-se, desde os anais do VI Enfoc, a utilização de CD, que comparado ao formato 
impresso é um meio físico de menor impacto ambiental por não utilizar papel nem tinta, e é um veículo que 
vem sendo utilizado correntemente em eventos nacionais e internacionais. 
 
Prof.ª Me. Mónica Santos Pereira Defreitas e 
Prof. Dr. Paulo Henrique Battaglin Machado 
 
ORGANIZADORES DOS ANAIS DO VII ENFOC 
 

 
APRESENTAÇÃO DO VII ENFOC 
 
A divulgação da pesquisa científica e a existência desse espaço para debates, diálogos e trocas 
importantes para pesquisadores e público em geral, é o grande objetivo do Encontro de Iniciação Científica 
e Fórum Científico da Facinter, Fatec Internacional e Ibpex, que chega à sua sétima edição sem 
interrupção.  
 
A modalidade da Educação a Distância continua sendo um espaço importante em que pesquisadores de 
todo o Brasil têm a oportunidade apresentar seus trabalhos em tempo real na modalidade a distância. Este 
é o quarto ano que contamos com essa tecnologia, que está a serviço da  educação,  e tem se mostrado 
muito eficiente e fundamental para a  troca de conhecimento entre as diversas regiões do país.  
 
No VII Encontro foi incluída uma nova modalidade de apresentação, que é o formato �pôster�, uma opção a 
mais além da apresentação dos trabalhos apresentados nas bancas presenciais e EAD.  
 
No VII Encontro houve, ainda, a expansão do evento para outras cidades brasileiras, em que obtivemos 
sucesso com as exposições de trabalhos de alunos em formato pôster. O Enfoc chegou, além de Curitiba-
PR (Inscritos: 141 trabalhos, 90 na Iniciação Científica e 51 no Fórum Científico), a Macapá-AP (Inscritos: 
31 pôsters, 20 na Iniciação Científica e 11 no Fórum Científico), Recife-PE (Inscritos: 29 pôsters, 16 na 
Iniciação Científica e 13 no Fórum Científico) e Salvador-BA (Inscritos: 11 pôsters, 6 na Iniciação Científica 
e 5 no Fórum Científico), totalizando 212 inscritos.  
 
Este resultado é o fruto das pesquisas desenvolvidas ao longo da trajetória acadêmica dos nossos alunos e 
da comunidade que a cada ano tem prestigiado e legitimado o Grupo Educacional Uninter como um espaço 
de construção e disseminação do conhecimento. 
 
A todos os envolvidos, nossos agradecimentos. Aos apresentadores, nossos parabéns! 
 
 
Profª. Me. Mónica Santos Pereira Defreitas e 
Prof. Dr. Paulo Henrique Battaglin Machado 

 
 



 8 

SUMÁRIO  
MACAPÁ/AP � ANAIS DO I ENFOC 
Iniciação Científica � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes...................................................................................................................................... 9 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................... 16 
Ciências Biológicas e da Saúde ........................................................................................................................................ 17 
Fórum Científico � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................... 20 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................... 28 
Ciências Jurídicas ............................................................................................................................................................. 30 
Ciências Biológicas e da Saúde ........................................................................................................................................ 32 
Pesquisa em órgãos públicos � pôster 
Ciências Biológicas e da Saúde ........................................................................................................................................ 34 
Meio Ambiente e Desenvolvimento................................................................................................................................... 35 

CURITIBA/PR � ANAIS DO VII ENFOC 
Iniciação Científica � bancas presenciais e EaD 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................... 36 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................... 40 
Ciências Jurídicas ............................................................................................................................................................. 53  
Ciências Biológicas e da Saúde ........................................................................................................................................ 79 
Meio Ambiente e Desenvolvimento................................................................................................................................... 80 
Fórum Científico � bancas presenciais e EaD 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................... 83 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................... 87 
Meio Ambiente e Desenvolvimento................................................................................................................................... 89 
Pesquisa em órgãos públicos � bancas presenciais e EaD 
Meio Ambiente e Desenvolvimento................................................................................................................................... 91 
Iniciação Científica � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................... 93 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................... 96 
Ciências Biológicas e da Saúde ........................................................................................................................................ 98 
Fórum Científico � pôster 
Ciências Biológicas e da Saúde ...................................................................................................................................... 102 

RECIFE/PE � ANAIS DO I ENFOC 
Iniciação Científica � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................. 103 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................. 105 
Ciências Jurídicas ........................................................................................................................................................... 108 
Ciências Biológicas e da Saúde ...................................................................................................................................... 109 
Fórum Científico � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................. 112 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................. 115 
Ciências Jurídicas ........................................................................................................................................................... 119 
Ciências Biológicas e da Saúde ...................................................................................................................................... 121 

SALVADOR/BA � ANAIS DO I ENFOC 
Iniciação Científica � pôster 
Ciências Biológicas e da Saúde ...................................................................................................................................... 125 
Fórum Científico � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................. 128 
Ciências Sociais Aplicadas ............................................................................................................................................. 129 
Ciências Biológicas e da Saúde ...................................................................................................................................... 130 
Pesquisa em órgãos públicos � pôster 
Ciências Humanas, Letras e Artes .................................................................................................................................. 137 

Errata Anais VI ENFOC/2009 ........................................................................................................................................ 138 

Índice por autores ......................................................................................................................................................... 139 



 9 

MACAPÁ / AP ANAIS � I ENFOC 2010 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA PÔSTER 

Ciências Humanas, Letras e Artes 
INTERDISCIPLINARIDADE: UMA NOVA ATITUDE DOCENTE 

Autor(es): Elma Lima de Amorim; Gilcélia Teles Viana; Irani da Silva Lopes 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER 
Curso: Pedagogia 
Orientadora: Yollanda Karoline Costa Sousa 
E-mail: elmaamorim@bol.com.br 

O presente artigo visa explicar a grande importância do desenvolvimento da interdisciplinaridade 
nas escolas como recurso alternativo de ensino-aprendizagem. O trabalho interdisciplinar procura 
em sua essência mostrar a importância de atividades que visem uma integração de todas as 
disciplinas do currículo comum, bem como uma integração dos professores e alunos para sua 
realização, ou seja, uma construção coletiva do novo conhecimento. Assim a presente pesquisa 
tem como finalidade principal divulgar a aplicabilidade dos conteúdos exigidos em sala de aula de 
uma nova maneira, despertando a atenção dos alunos a partir de atividades mais dinâmicas e 
interativas, em suma poderão trabalhar a interdisciplinaridade a partir de projetos inovadores de 
temas atuais, tal como a Gripe Suína (Influenza H1N1), Dengue, entre outros. Para tanto, 
utilizamos na execução desta pesquisa dados obtidos em bibliografias sobre a temática escolhida, 
bem como através de artigos eletrônicos. Portanto a pesquisa realizada de caráter qualitativo, 
uma vez que procura explicar a interdisciplinaridade a partir desse suporte teórico, buscando 
conhecer e analisar as contribuições da mesma no processo ensino/aprendizagem. Os resultados 
alcançados mostram que trabalhando com profissionalismo e ética conseguiremos a partir do 
comprometimento de todos (professores, pedagogos e alunos) alcançar objetivos antes nunca 
explorados. Poderemos lidar e trabalhar a interdisciplinaridade em sala de aula a partir de projetos 
inovadores que visem à integração e comunicação de ambos os conteúdos que serão repassados 
aos alunos o que, todavia principalmente vão possibilitar um diálogo maior entre o corpo docente, 
supervisão pedagógica e alunos. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino-aprendizagem. Professores. Alunos. Projetos.  
 

mailto:elmaamorim@bol.com.br
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A CORPORIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE PODER NA PRÁTICA DOCENTE: UM 
ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

Autor(es): Anni Ellen Barbosa Marques 
Instituição: Universidade Federal do Amapá � UNIFAP 
Curso: Pedagogia 
Orientadora: Ana Claudia Peixoto de Cristo   
E-mail: marques_unifap@yahoo.com.br 

Na interface da teoria pós-estruturalista, este Trabalho de Conclusão de Curso discute as relações 
de poder na Universidade. O problema central consiste em investigar como se corporificam as 
relações de poder na prática docente na Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. Consoante 
ao problema, os objetivos buscam a compreensão do fenômeno abordado por meio da análise 
dos mecanismos de poder, da observação destes na prática do professor e da discussão de 
saberes necessários ao profissional da educação. O percurso metodológico é realizado através da 
pesquisa qualitativa e adota o estudo de caso como método, tendo como instrumentos de coleta 
de dados a pesquisa bibliográfica, a entrevista semi-estruturada com dois docentes e quatro 
discentes do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e a análise de documentos oficiais do 
Ensino Superior e da UNIFAP. Apropriando-se das teorizações de Michel Foucault, Tomaz Tadeu 
da Silva, Corazza, Deleuze, Guattari, entre outros, o estudo explora a concepção de educação e 
sujeito, a finalidade da Universidade e o papel docente, os conteúdos curriculares, as 
metodologias de ensino, a avaliação e a relação professor-aluno. O resultado da investigação 
possibilita a constatação, em Foucault, do poder não como um objeto, mas como uma rede de 
relacionamentos. As pesquisas demonstram que a prática docente não corresponde às 
expectativas e necessidades levantadas pelos discentes, reproduz as hierarquias sociais, exalta 
os poderes e saberes do professor como imperativo sobre os alunos. Assim, enfatiza-se a 
necessidade de novos saberes docentes na busca por alternativas pedagógicas que derrubem os 
muros impostos pelos mecanismos arbitrários de poder. 

Palavras-Chave: Relação de Poder. Educação. Docência. 
 

mailto:marques_unifap@yahoo.com.br


 11

A CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO INTERDISCIPLINAR NAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Autor(es): Elizabete Belo Lobato 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Pedagogia 
Orientadora: Yollanda Sousa 
E-mail: bethbelo@oi.com.br 

A discussão sobre a interdisciplinaridade tem ocupado lugar de destaque nos mais diversos níveis 
e setores educacionais. Já há algum tempo, a situação da escola, do ensino e da aprendizagem 
desperta o interesse mundial, visto que, a crise na educação é um fato. Após várias discussões 
sobre a formação integral dos alunos, é que as escolas aliadas à contribuição de grandes 
pensadores, nessa área, perceberam a necessidade de tornar o ensino mais compreensivo, 
interdisciplinar, de maneira a deixar claro aos alunos o sentido da separação das disciplinas 
específicas, assim como a formação do todo. Para isso o pedagogo ou professor deve 
desenvolver na sua formação, a contextualização dessas partes, e, posteriormente pôr em prática 
com seus alunos. Para tanto, precisamos que a instituição escolar seja capaz de produzir uma 
educação valorizando essa temática, incentivar os professores a fazerem valer essa iniciativa. 
Neste pressuposto, objetivamos realizar pesquisas buscando compreender como ocorre o 
processo interdisciplinar nas séries iniciais do ensino fundamental, analisar os seus aspectos, 
valendo-se da comparação das ideias dos autores no assunto em questão. Esta pesquisa, trata-se 
de uma investigação bibliográfica numa abordagem qualitativa e explicativa, pretendendo 
investigar sobre a contextualização da interdisciplinaridade nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Os resultados esclareceram que contextualizar o ensino dos conteúdos de uma 
determinada disciplina, correlacionando-os aos de outras, facilita a ocorrência do processo ensino 
aprendizagem, no que concerne tanto ao professor desenvolver o seu trabalho, quanto aos alunos 
das séries iniciais entenderem como se processa o mesmo. Apontamos como solução uma 
educação voltada para a interdisciplinaridade, mas de forma contextualizada, dando ênfase ao 
ensino como um todo, sabemos que não é tarefa fácil, mas possível. 
 
Palavras-chave: Formação. Professor. Alunos. Interdisciplinaridade. Contextualização. 
 

mailto:bethbelo@oi.com.br
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MARABAIXO: A FESTA E SEUS SÍMBOLOS 

Autor(es): Carla Cristina Mafra Ribeiro; Edmilson Franklin Furtado 
Instituição: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Curso: Licenciatura e Bacharelado em História 
Orientadora: Verônica Xavier Luna 
E-mail: carlamafra2009@hotmail.com; prfcarlamafra@hotmail.com 

O ciclo do Marabaixo é uma manifestação popular que ocorre no espaço urbano de Macapá para 
homenagear as divindades da Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo a partir do Domingo 
de Páscoa durante dois meses. A população de Macapá já ultrapassou mais de 300.000 
habitantes e a grande maioria, não menos que 90% desses macapaenses, não assistem e não 
sabem o que realmente é o movimento folclórico do Marabaixo, os seus símbolos e os 
significados, quando acontecem, onde ocorrem, como se realiza e quem são os que o praticam. 
Pois, de fato a pouco material produzido sobre a história do Amapá como um todo, observa-se 
uma carência muito grande de pesquisas científicas relacionado com a história regional, inclusive 
há falta de interesse por parte do poder público em apoiar esses trabalhos como também a coleta 
e preservação de fontes que vise a construção de um arquivo público. O objetivo desta pesquisa é 
compreender o desenvolvimento do ciclo de como são organizadas as tarefas entre os membros 
participantes, sua culinária e bebidas tradicionais. Saber o período do evento, os ritmos musicais, 
qual a relação desta religiosidade com a crença católica, o vestuário típico, qual a participação das 
crianças dentro do território cultural estudado e perceber qual o papel desta cultura em nossa 
sociedade. A metodologia utilizada foram entrevistas com festeiros do Laguinho e Santa Rita, 
pesquisas em trabalhos sobre a temática, artigos de jornais e análises de fotografias concedidas 
pela Fundação de Cultura do Estado do Amapá � FUNDECAP, da internet e de arquivos familiar. 
As informações obtidas com os representantes do Marabaixo apresentaram diferenças quanto às 
celebrações, a participação das crianças e ao apoio do estado ultrapassando a expectativa, tendo 
como base trabalhos anteriores executados no local, utilizando traçadores com características 
diferentes daqueles aqui utilizados. 
 
Palavras �chave: Marabaixo. Cultura popular. Folclore. Identidade. Lugares de memória.    
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A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
PÚBLICO: DESAFIOS PARA A GESTÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DA CIDADE DE MACAPÁ 

Autor(es): Andrew Gonçalves da Costa; Romualdo Tavares de Oliveira 
Instituição: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Curso: Matemática 
Orientador: Romualdo Tavares de Oliveira 
E-mail: andrew_ap_stn@hotmail.com 

Embora, o livro didático ainda seja um elemento que, de uma forma ou de outra, historicamente 
sempre esteve (e está) presente nas salas de aulas de nossas escolas, ainda há muitos 
educadores do país que têm apresentado uma grande dificuldade no momento da escolha desse 
material didático, que muitas vezes é o único recurso disponível nas unidades públicas de ensino 
do país. Também é importante frisar que a Matemática enquanto componente curricular, ainda 
continua liderando os índices de retenção nas escolas públicas brasileiras. Esta realidade não 
difere no estado do Amapá. No entanto, vários estudos têm apontado a importância que o livro 
continua tendo, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio de escolas públicas e 
particulares. Desse modo, este trabalho buscou investigar o processo de escolha do livro didático 
de Matemática nas escolas de ensino fundamental II do município de Macapá. Participaram dessa 
pesquisa 12 professores de Matemática de 06 escolas do município de Macapá que atuavam na 
escola na época da escolha do livro didático de Matemática. Foi aplicado um questionário com 
questões abertas e fechadas que foram analisados numa abordagem quantitativo-qualitativa. 
Como resultado, verificou-se que, 80% dos professores possuem o ensino superior completo e 
20% ainda não concluíram o curso superior em Matemática. Quanto aos critérios de escolha: os 
professores disseram que são: a) as atividades propostas nos exercícios de fixação; b) disposição 
dos conteúdos; c) qualidade gráfica e; d) contextualização do conteúdo. Com relação ao tempo 
para a escolha do livro, 90% disseram que a escola não tem um tempo institucional para a 
escolha do livro e 10% afirmaram que havia um tempo específico para a escolha. 
 
Palavras-chave: Livro didático. Escolha do livro didático. Livro de Matemática. 
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O PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO NA CIDADE DE MACAPÁ 

Autor(es): Andrew Gonçalves da Costa; Romualdo Tavares de Oliveira 
Instituição: Centro de Educação Superior e Profissional do Amapá - CESPAP 
Curso: Pedagogia  
Orientador: Romualdo Tavares de Oliveira 
E-mail: romualdot2000@yahoo.com.br 

O livro didático, na maioria das escolas públicas brasileiras, é o único recurso pedagógico 
disponível para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, o MEC, desde 
1996, por meio do Programa Nacional do livro Didático (PNLD), viabilizou a participação dos 
professores das escolas públicas no processo de escolha do livro a ser utilizado na prática 
pedagógica docente. E embora o livro didático seja o recurso didático mais utilizado nas escolas 
públicas brasileiras, ainda percebe-se certa dificuldade durante o processo de escolha deste 
recurso por parte dos professores envolvidos nesse processo. Dessa forma, esta pesquisa teve 
como objetivo investigar o processo de escolha do livro didático de Geografia nas escolas públicas 
de ensino médio do estado do Amapá na cidade de Macapá. Para tanto, participaram deste 
trabalho 10 (dez) professores da disciplina de Geografia de 05 (cinco) escolas estaduais de ensino 
médio do estado do Amapá na cidade de Macapá que atuavam na escola na época da escolha do 
livro didático no ano de 2009. Foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas, 
onde os dados obtidos durante a pesquisa foram, posteriormente, analisados por categoria numa 
abordagem quantitativo-qualitativa. Os resultados revelaram 04 (quatro) os critérios utilizados 
pelos professores na escolha do livro didático: a) a abordagem metodológica dos conteúdos; b) 
livros com um número maior de exercícios de fixação; c) Organização gráfica e; d) livros que 
levem em consideração o contexto social e cultural dos alunos. Também, 80% dos professores 
afirmaram que a escola não tinha um tempo específico para a realização dessa ação, enquanto 
20% disseram que havia um tempo específico para a escolha do livro didático. 
 
Palavras-chave: Livro didático. Escolha do livro didático. Livro de Geografia. 
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TÍTULO- BULLYING: A EXPRESSÃO DA AGRESSIVIDADE EM SALA DE AULA 

Autor(es): Georgia dos Santos Sobral  
Instituição: Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
Curso: Pedagogia 
Orientador: Gildenor Carneiro dos Santos 
E-mail: geossobral@hotmail.com 

Estudos comprovam que diferentes formas de violência podem estar implícitas ou camufladas nas 
relações estabelecidas nas escolas. Essas expressões da violência podem ser muito difíceis de 
superar, por ser comuns que as pessoas tomem-nas como típicas ou inevitáveis. Diante da 
violência corrente,a investigação visa promover a reflexão acerca de um comportamento violento, 
trata-se do bullying, conjunto de atitudes agressivas intencionais e repetidas que ocorrem sem 
motivação evidente, comum nas relações interpessoais e que vem se expandindo entre 
estudantes. Devido às grandes conseqüências que suas ações têm sobre aqueles que sofrem, 
sofreram e/ou praticam o bullying, este estudo tem por objetivo refletir o que leva um aluno ou 
grupos de alunos a intimidar, humilhar, constranger ou perseguir um colega, provocando o seu 
sofrimento, tendo por base as percepções e compreensões dos docentes e discentes que fazem 
parte da comunidade escolar. A presente pesquisa optou por uma concepção do que é violência, 
a forma como se manifesta através de agressões e/ ou agressividade, seu desenvolvimento no 
contexto escolar e como ela pretende auxiliar no entendimento de um fenômeno complexo como é 
o caso do bullying. Na seqüência, conceitua o bullying, relata um pouco do seu histórico quem são 
os envolvidos e suas conseqüências. A averiguação constitui-se um estudo de natureza 
eminentemente qualitativo. No trabalho de campo os dados foram colhidos por meio das técnicas 
da observação, questionário e entrevista. Assim, a inquirição abriu possibilidades para se pensar a 
escola como espaço de mediação de conflitos e de convivência da diversidade cultural e social e 
representou um passo adiante no conhecimento do bullying, fornecendo insumos fundamentais 
para entendimento do comportamento dos alunos como uma forma de sociabilidade marcada 
pelas agressões.  
 
Palavras-chave: Bullyng. Violência. Escola.   
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Ciências Sociais Aplicadas 
INTERVENÇÕES PAISAGÍSTICAS NOS ESPAÇOS DE LAZER EM MACAPÁ: A 
PRAÇA VEIGA CABRAL 

Autor(es): Dandara Cryslene Ferreira Gomes 
Instituição: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientadora: Anelize Smith 
E-mail: dandaraggomes@hotmail.com 

O tema da pesquisa visou entender as diferentes intervenções históricas nas praças de Macapá e 
seus elementos de composição que formam o espaço público. Justificou-se esse estudo em 
função dessas áreas verdes estarem sofrendo, em vários graus, as conseqüências do 
crescimento urbano, do modo de urbanização, da intensificação do uso do solo e dos modos de 
vida diferenciados dos vários segmentos sociais. Os espaços públicos centrais, principalmente os 
�verdes�, necessitam ser revalorizados, através de diversas ações públicas, para desempenhar o 
seu papel na comunidade local. O objetivo da pesquisa consistiu em entender o processo de 
formação da Praça Veiga Cabral, analisar as diferentes formas de intervenções no espaço e 
propor um projeto paisagístico-arquitetônico de revitalização da Praça. Para a realização do 
estudo utilizou-se como metodologia a pesquisa de campo, com o objetivo de se fazer uma leitura 
do espaço, buscando-se identificar os seguintes elementos: traçado da praça; análise do entorno 
imediato; histórico da praça; vegetação (massa arbórea, espaços gramados); e a infra-estrutura 
do espaço (passeios, revestimentos, iluminação, drenagem e mobiliário urbano). Foram realizadas 
observações participantes, conversas informais, entrevistas, sendo privilegiado o ponto de vista 
dos usuários das praças. Os resultados evidenciaram que a Praça Veiga Cabral constitui um lugar 
de encontro, de bate-papo, de intensa dinâmica em função de sua localização (área comercial de 
Macapá). Constatou-se que são grandes as modificações realizadas na praça, particularmente no 
que se refere aos usos do espaço, dessa forma a revitalização da Praça estimula a saída do 
mundo privado para a praça, intensificando o convívio e a sociabilidade entre vizinhos e 
estranhos, contribuindo para o revigoramento do espaço público da cidade. Outros efeitos 
observados foram o controle da violência e a intensificação da economia dos bairros com o 
aumento de pequenos comércios voltados principalmente para alimentação e lazer. 
 
Palavras-Chave: Revitalização. Paisagismo. Praça Veiga Cabral. 
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Ciências Biológicas e da Saúde 
ESTUDO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS SOBRE OS EMBUÁS 
(ARTHROPODA: DIPLOPODA) NA APA DA FAZENDINHA EM MACAPÁ-AP, BRASIL 

Autor(es): Charles Dos Santos Barros 1 ; Suelen Dos Santos Barros 2 ; Karen Verona Cardoso 
Dias 2  
Instituição: UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú 1;  UNIFAP - Universidade Federal Do 
Amapá2;  PPGBIO - Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical 3 . 
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: David Figueiredo de Almeida 
E-mail: charlesbiologo@bol.com.br 

Os artrópodes Diplopoda, popularmente conhecidos como embuás, piolhos-de-cobra e gongolôs, 
são caracterizados pelo longo corpo cilíndrico com muitos segmentos, cada qual com dois pares 
de apêndices locomotores, estando divido nos tagmas cabeça, tórax e abdome. Mundialmente, 
são conhecidas cerca de 8.000 espécies (RUPPERT e BARNES, 2005), são encontrados em 
quase todo o mundo (HOFFMAN et al., 2002). Este trabalho teve por objetivo estudar as 
concepções de moradores da APA da Fazendinha, Macapá-ap, Brasil, a respeito destes 
invertebrados, no período de outubro de 2009 a julho de 2010. Os dados foram obtidos por meio 
de questionários abertos e fechados, com universo amostral de 28 participantes de ambos os 
sexos, de idade entre 28 e 89 anos, sendo 4% analfabetos. Após a análise dos dados, verificou-
se  a existência de mitos diversos em torno dos embuás como: podem causar a gravidez de 
mulheres em período menstrual (4% dos entrevistados), alimentam-se de sangue humano (18% 
dos entrevistados), são venenosos (36% dos entrevistados). Para a maioria (43% dos 
entrevistados), os embuás não têm nenhuma função na natureza e 36% dos entrevistados, os 
matam. Curiosamente, alguns dos entrevistados (4%) afirmaram usar embuás para fins 
medicinais. Assim, considera-se que o intrincado conjunto de comportamentos e pensamentos 
sobre os diplópodes é valioso para a sua conservação, contribuindo para a Biodiversidade e 
abrindo possibilidades para valorização dos embuás, tidos sem valor ou perigosos, como mostra 
este trabalho. 
 
Palavras-Chave: Etnozoologia. Concepção. Embuás. 
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ESTUDO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS SOBRE LEPIDOSIREN PARADOXA 
NA AREA DE RESSACA DO BAIRRO DOS CONGÓS (MACAPÁ-AP)        

Autor(es): Cássia Cilene Santos Souza1; Suelen dos Santos Barros2. 
Instituição: UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú 1 ;  UNIFAP - Universidade Federal do 
Amapá2 ; PPGBIO - Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical 3 . 
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: David Figueiredo de Almeida1, 2, 3 
E-mail: shubarros@hotmail.com 

A Lepidosiren paradoxa, popularmente conhecidas como moréia de água doce, é um peixe 
pulmonado, representante dos dipnóicos. Possui coloração preto-azulado ou cinza-azulado 
(STORER, T, L et al.,1986). Encontrada frequentemente na região amazônica. Por ser um grupo 
considerado de pouco interesse, suas relações com o ser humano são, freqüentemente, 
desprezadas.  Este trabalho teve por objetivo estudar os conhecimentos tradicionais sobre 
lepidosiren paradoxa na área de ressaca do bairro dos Congós, Macapá, AP-Brasil, no período de 
novembro de 2009 a março de 2010. Os dados foram obtidos por meio de questionários abertos e 
fechados com uma amostra de 30 participantes, na sua maioria do sexo feminino, (56,7%), com 
idade entre 16 a 60 anos. Após a análise dos dados, verificou-se que a lepidosiren paradoxa é 
conhecida pela população local como: moréia (66%), poraquê (20%), cobra (6,7%) e não 
souberam responder, 6,7%,sendo que 50% dos entrevistados não sabem para que servem as 
moréias, mas 33,3% gostariam de saber qual a sua utilidade para a natureza, 80% acreditarem 
que elas devem ser preservadas. Portanto, embora a Lepidosiren paradoxa exista em grande 
quantidade neste ambiente, a população desta área tem pouco conhecimento sobre esta espécie, 
e muitos a matam sem motivo. Logo, faz-se necessário um estudo aprofundado sobre este animal, 
para que o mesmo seja divulgado e haja a preservação desta espécie. 
 
Palavras-Chave: Etnozoologia. Moréia. Conservação. 
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LEVANTAMENTO DAS FORMIGAS PRAGAS EM RECINTOS ESCOLARES DE 
PREPARO DE ALIMENTOS (Hymenoptera: Formicidae) 

Autor(es): Luiz Rogério Almeida Palheta 
Instituição: UEMA - Universidade Estadual do Maranhão ( Pólo: Belém-PA)  
Curso: Ciência Licenciatura Habilitação em Biologia 
Orientador: William Leslie Overal 
E-mail: lupalheta16@yahoo.com.br   

As formigas exibem várias adaptações ao ambiente urbano e, às vezes, se tornam pragas de 
alimentos estocados ou até vetores mecânicos de patógenos. Para determinar quais as espécies 
de formigas que se encontram em recintos onde a merenda escolar é preparada, bem como os 
fatores que promovem ou inibem as suas populações, o presente trabalho levantou as formigas 
em julho 2006 a julho 2007 seis escolas de Belém, PA, com a utilização de iscas padronizadas e 
medição de fatores ambientais dos ambientes interiores. Pois é devido à propriação do ambiente 
que as formigas proporcionam seus habitats para assim condicionarem- se à sua sobrevivência, 
conseqüentemente reprodução e desenvolvimento. Dessa maneira, com indivíduos em larga 
escala, a situação torna- se prejudicial ao homem. Exemplares são coletados nas cozinhas em 
condições de isolamento, para a análise de cultura de formigas portadas pelos possíveis 
microorganismos. As análises de culturas microbióticas são feitas no Instituto Evandro Chagas. 
De posse das informações sobre as formigas e os recintos onde elas se encontram, avalia- se a 
eficácia de métodos de controle das populações, bem como avaliar o fator de risco que cada 
espécie representa para a saúde humana. Visou-se também a elaboração de uma apostila sobre 
as formigas urbanas e os métodos de seu controle em ambientes de preparo de alimentos para 
dessa forma conscientizar as pessoas do cuidado que se deve ter do contato desses seres com o 
alimento. 
 
Palavras-Chave: Formigas. Entomologia urbana. Vetores mecânicos de patógenos. Formicidae. 
Saúde pública.  
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MACAPÁ / AP ANAIS � I ENFOC 2010 
FÓRUM CIENTÍFICO PÔSTER 

Ciências Humanas, Letras e Artes 
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE CASO DO PAPEL DA TUTORIA 
FRENTE ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  

Autor(es): Yollanda Karoline Costa 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Pós-Graduação /Tutoria em Educação a Distância  
E-mail: yollandaksousa@yahoo.com.br 

Este trabalho tem por finalidade apresentar o papel da Tutoria diante da nova modalidade 
educacional por meio das inovações tecnológicas. Uma realidade resultante da sociedade 
capitalista globalizada que requer dos seres sociais qualificação profissional, economizando 
sempre tempo, pois como diz o ditado popular �tempo é dinheiro�. O tutor neste sentido torna-se 
um educador dinâmico e obrigatoriamente conhecedor dessa tecnologia educacional, no intuito de 
proporcionar aos educandos dos cursos a distância uma interatividade qualitativa, e assim 
proporcionando a este público uma formação profissional qualitativa. Tendo em vista que as 
perspectivas atuais da Educação têm de refletir o todo e não uma parte do todo, ou seja, o desafio 
educacional em nossa sociedade contemporânea está inserir o aluno no processo ensino 
aprendizado respeitando as diversidades deste aluno diante de sua realidade. Para tanto 
utilizamos de uma análise teórica, com base em bibliografias sobre a temática escolhida. Desta 
forma, podemos então concluir que a educação a distância tem colaborado neste sentido, 
principalmente com a figura do tutor, que acrescenta e por sua vez, realiza o diferencial na 
formação educacional superior. Colocando o alunado frente às tecnologias e a um dinamismo, 
elevando a qualidade do ensino. Neste sentido, homem ao longo da história de sua existência tem 
criado mecanismo que valorizem cada vez mais sua potencialidade. A sociedade moderna, por 
sua vez denominada de global e tecnológica, tem gerado seus efeitos. Logo, nessa dinâmica de 
aprender em meio às novas tecnologias, o tutor tem sido um personagem essencial, modificando 
e recodificando as estruturas educacionais. 
 
Palavras-chave: EaD. Tutoria. Inovações tecnológicas. 
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ANCIANOS 
EN LAS ORGANIZACIONES EN EL SIGLO XXI 

Autor(es): Maria de Luz Martins     
Instituição: Universidad Católica de Santa Fe  
Curso: Doutorado em Educação 
Orientadora: Norma Tamer 

A educação entendida como um processo de construção do conhecimento e de fixação deste e de 
outros valores cuja importância alcança a própria sobrevivência humana e, ao mesmo tempo se 
constituindo em um importante instrumento de formação de uma consciência crítica tanto 
individual quanto coletiva e que, quando aplicada às instituições de ensino, sejam elas de 
quaisquer tipos, natureza e dimensões, torna-se fator altamente relevante para a consecução dos 
objetivos organizacionais. Nesse sentido é fundamental que se tenha a exata noção do papel da 
educação de cada individuo (crianças, jovens e adultos) e no conjunto destes no seio das escolas 
para que se busque atingir, com sucesso, os objetivos organizacionais neste século. Tanto como 
instrumento de criação do conhecimento tanto como formadora de consciências críticas, é a 
educação que capacita os indivíduos para a percepção da realidade de si mesmos. Portanto, é a 
partir da percepção e realidade das crianças, jovens, adultos e idosos no interior das escolas, que 
se enseja o perceber coletivo organizacional, capaz de ser utilizado em prol de programas 
organizacionais, como por exemplo: programas ambientais, de conservação de energia, de 
redução de custos, e muitos outros. Daí se tem a noção exata de que somente pela via da 
educação, individual e coletiva, é que se podem formar consciências críticas capazes de dar as 
organizações, as condições para que estas cumpram, com sucesso, as suas obrigações 
organizacionais e aquelas de responsabilidades sociais, tão esperados pela sociedade.  
 
Palavras-chave: Educação. Consciência crítica. Paradigma. Mudança. Objetivos organizacionais. 
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A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA 
ANÁLISE INTERPRETATIVA 

Autor(es): Claudovil Barroso de Almeida Júnior 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Psicopedagogia Clínica e Institucional 
Orientador: Ademar Heemann 
E-mail: claudovilbarroso@bol.com.br 

O estudo sobre a temática o psicopedagogo e a educação especial, originou-se de uma pesquisa 
interessada na investigação do desenvolvimento do trabalho psicopedagógico dentro de um 
centro de educação especial. A presença do psicopedagogo poderá estar sendo contemplada no 
ambiente educacional inclusivo paulatinamente, através do atendimento de crianças com 
necessidades educacionais especiais, para com um caráter multidisciplinar, decorrente de 
parcerias, auxílios ou envolvimentos de outros profissionais - da área da educação, saúde e 
assistência social, mediante uma visão interacionista do homem, face ao ambiente que estar 
inserido, seja social, familiar e/ou escolar. Nesse sentido, o estudo justifica-se pela busca de uma 
compreensão do trabalho psicopedagógico desenvolvido junto à educação especial. Tem por 
objetivo analisar e refletir sobre o trabalho do psicopedagogo com paradigmas inclusivos no centro 
de educação especial e, apontar as contribuições psicopedagógicas na educação especial. 
Metodologicamente, a fundamentação teórica privilegia a perspectiva da análise crítico-dialética 
nos termos propostos por Lev Semynovitch Vygotsky. O estudo concentrou-se em uma revisão 
bibliográfica, para com um intuito de analisar o trabalho do psicopedagogo no centro de educação 
especial. Nesse sentido, o referido estudo subdividiu-se em: preparação � que compreende a 
discussão do objeto a ser estudado; execução � coleta dos pressupostos teóricos; socialização � 
análise dos pressupostos teóricos e produção do artigo científico. Sob a perspectiva da concepção 
sócio-interacionista, é de extrema relevância ressaltar a necessidade e a presença do olhar 
diferenciado do psicopedagogo no processo de ensino-aprendizagem da criança com 
necessidades educacionais especiais. Daí a proposta de que essa atuação deve ir além de uma 
ideia genérica da inclusão, ampliando-se numa dimensão interdisciplinar e multidisciplinar, 
supondo o apoio efetivo a essa criança na vida educacional e social. 
 
Palavras-chave: Psicopedagogo. Educação especial. Centro de educação especial. Criança com 
necessidades educacionais especiais. Dimensão interdisciplinar e multidisciplinar. 
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NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO APLICADAS À 
EDUCAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

Autor(es): Josilene Aline Soares Ferreira 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER  
Curso: Metodologia do Ensino de História e Geografia 
Orientador: Alvino Moser 
Co-orientador: Denis Marques de Oliveira 
E-mail: aline21ferreira@hotmail.com 

As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTIC) proporcionaram uma verdadeira 
revolução na sociedade pós-moderna, através da dinamização dos sistemas de comunicação e 
transporte, facilitando as relações sócio-econômicas e culturais. Passando a integrar também 
considerável parcela do espaço escolar em meio a muitas divergências de pesquisadores e 
especialistas em educação. Criando argumentos para uma análise concernente à incorporação 
progressiva das novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem, mediante a realização 
de um estudo de caso, considerando os programas governamentais de incentivo ao uso das NTIC 
e as teorias cognitivas da aprendizagem, tendo como foco como o aluno melhor aprende, 
conferindo-lhe um papel ativo em seu próprio processo de aprendizagem. Voltando-se a pesquisa 
para o ensino da geografia, por ser uma ciência que estuda a realidade da sociedade, suas 
transformações, como se estrutura ou organiza seu espaço diante de tais mudanças tecnológicas. 
Para a concretização desta pesquisa realizou-se uma revisão teórica, observações, entrevistas, 
aplicação de questionários a alunos e professores de geografia da Escola Estadual Profª. Cecília 
Pinto na cidade de Macapá-ap, tendo como objetivo perceber se as NTIC contribuem 
significativamente para a educação, ampliando as discussões sobre o assunto. Os resultados 
obtidos evidenciaram um discurso de aceitabilidade das NITC pelos professores, no entanto, o 
uso efetivo se constitui em um trabalho desafiador aliado à capacitação, dedicação, informação e 
ao conhecimento, sendo necessária uma mentalidade aberta a transformações no ensino, o que a 
maioria dos profissionais da educação não está disposta a realizar efetivamente, mesmo com a 
inteira disponibilidade dos alunos em aceitar e até solicitar aulas mediadas pelas novas 
tecnologias, haja vista que esses recursos fazem parte de sua realidade fora da escola. Assim, 
percebe-se como ponto chave para as mudanças a necessidade de gestores proativos que possa 
implementem ações nas escolas que incentivem a utilização das NTIC. 
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LÍNGUA INGLESA PARA SURDOS NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

Autor(es): Tulla Maria Esteves 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós Graduação e Extensão - IBPEX 
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Um dos objetivos da Constituição da República Federativa Brasileira é a promoção do bem de 
todos, sem preconceitos referentes à raça, cor, origem, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação possíveis (art. 3º, inc. IV). Ainda garante o direito de todos à educação. Esse direito 
visa �o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho� (art. 205º). Nesse caso, como é direito de todos à educação, alunos 
surdos são inseridos na escola observada desde 2002. Este artigo apresenta uma prática 
vivenciada numa escola de educação pública no estado do Amapá, com alunos do Ensino Médio 
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. O foco da pesquisa está direcionado nas 
atividades de Língua Estrangeira Moderna (Inglês) para Surdos durante o ano letivo de 2008, 
como relato de experiência, baseado em autores que discutem a inclusão do surdo no âmbito 
escolar, como MINETTO (2008), GÓES (1999), FERNANDES (1999) e PAN (2008). O objetivo da 
pesquisa é demonstrar uma proposta de trabalho para a pessoa surda inserida na classe regular 
de ensino, focalizando nas dificuldades enfrentadas tanto pela referida ausência de professores 
capacitados para efetivar o ensino especializado adequadamente quanto por uma demanda 
grande de estudantes surdos numa mesma sala, motivo este que urgiu a realização da pesquisa. 
Além disso, a constatação efetiva de que nenhuma educação é realizada de modo unilateral fez 
com que surgisse uma tentativa inovadora de se trabalhar de forma que a prática tornasse o 
ensino e aprendizagem, na perspectiva da inclusão escolar, mais humanizada mediante a 
comunicação entre ouvintes e não ouvintes. A finalidade do referido trabalho é instigar 
profissionais da educação e interessados à refletirem sobre a inclusão nas instituições 
educacionais, observando todas as necessidades da pessoa surda como sujeito de sua cultura. 
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Instituição: Instituto Latino Americano - ILAPEC 
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Orientador: Antônio dos Martírios 
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A noção de texto, bem como a natureza e os fatores envolvidos em sua produção e recepção 
aparecem nos estudos da Lingüística Textual a partir do final dos anos 60, quando começa a se 
constatar, conforme Harris (1996) citado em Sousa (2004), que a Língua não se apresenta apenas 
em palavras ou em frases independentes, mas em discursos seqüenciados, seja um enunciado 
reduzido a uma palavra ou a uma obra de 10 volumes, a um monólogo ou a um discurso político. 
Essa teoria, parafraseando Costa Val (1999), na medida em que busca discutir, consistência, 
essência e propriedades que distingue textos de não textos, merece ser reconhecida e 
considerada por todos que se interessam pelo trabalho com a expressão escrita na escola. Assim, 
a presente proposta de trabalho analisa a informatividade como fator pragmático para a 
textualidade, a partir de redações de alunos que fizeram Enem em 2008, visto que, a atual 
desenvoltura leitora de nossos alunos concludentes do ensino médio, vem apresentando sérios 
problemas relativos à imprevisibilidade e  à insuficiência de dados. Tal constatação, de acordo 
com Koch (2003), nos faz aceitar a perspectiva textual interativa que modernamente tem-se 
sugerido com muito louvor, o que não só resolveria o problema da integração entre os diferentes 
aspectos da funcionabilidade da língua na interação comunicativa, mas também libertaria o 
professor da tradição metodológica em que ele, muitas vezes, se deixa aprisionar pelo ensino de 
gramática como um fim em si mesmo. Toda esta discussão, conforme Costa Val (1999) servem 
para conscientizar professor e aluno de que o trabalho com produção textual utiliza recursos 
lingüísticos que permitem melhor viabilizar a intenção comunicativa, em face de fatores textuais, 
ideacionais e interpessoais, além de tal consciência também servir para torná-los mais eficiente no 
desenvolvimento de compreensão e produção de textos.  

  
Palavras-chave: Texto. Informatividade. Textualidade. 
 
 

mailto:sollange09@hotmail.com


 26

A ORALIDADE NAS AULAS DE INGLÊS DO ENSINO MÉDIO 

Autor(es): Heloisa Helena Miranda Melém  
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Curso: Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa e Estrangeira 
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As escolas particulares oferecem a disciplina Língua Inglesa, cujos objetivos contemplam a 
construção de competências discursivas e o desenvolvimento de habilidades orais e escritas. 
Essa clientela caracteriza-se pela heterogeneidade, ou seja, alunos fluentes em inglês e outros 
com pouco ou nenhum conhecimento do idioma. Observa-se a dificuldade que o professor possui 
em realizar atividades orais e avaliar essas habilidades, uma vez que o grande número de alunos 
por sala de aula não favorece uma abordagem mais freqüente e sistemática. O presente estudo 
investiga como as atividades orais em língua inglesa vêm sendo desenvolvidas no ensino médio 
em uma escola particular de Macapá, sua eficácia e fator de interesse junto aos alunos, a 
avaliação do professor, as propostas apresentadas no material didático e o desenvolvimento em 
sala de aula. Dessa forma acredita-se poder traçar um perfil que possa ser lido por professores, 
pedagogos e autores de livros, a fim de provocar reflexões acerca da questão. A metodologia 
utilizada adveio de pesquisa de campo, com a participação de alunos e professores do segundo 
ano do ensino médio. Para a coleta de dados foram utilizados questionários e posteriores 
intervenções para que houvesse melhor compreensão das informações fornecidas. O resultado 
deste estudo indica uma grande dificuldade encontrada por professores e alunos no tocante ás 
práticas da oralidade no ensino médio. Embora a maioria tenha consciência da importância da 
língua estrangeira, o número de alunos por turma, o desinteresse de alguns pela língua inglesa, a 
insegurança com relação à pronúncia, atividades desvinculadas do contexto social do educando e 
o desnivelamento no conhecimento do idioma alvo podem ser pontos preocupantes. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares Nacionais citam a 
importância do ensino de Línguas Estrangeiras Modernas para a formação do indivíduo, 
associando �a prática escrita e a comunicação oral contextualizadas�. 
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PROJETO ÉTICA E O PRECONCEITO COM O DIFERENTE 
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A reflexão sobre educação e diversidade cultural não diz respeito apenas ao reconhecimento do 
outro como diferente. Significa pensar a relação entre o eu e o outro. A escola é um espaço 
sociocultural em que as diferentes presenças se encontram. Mas será que estas diferenças têm 
sido respeitadas? Será que a garantia da educação escolar como um direito social possibilita a 
inclusão de todo tipo de diferença dentro desse espaço? A escola é um lugar privilegiado para 
discutir a questão do preconceito, da discriminação e do racismo com o objetivo de atenuar suas 
diversas manifestações. O propósito deste projeto é proporcionar aos (as) educandos (as) e à 
comunidade em geral atividades e situações que estimulem a inclusão social, isto é, a promoção 
de igualdade entre as pessoas na sociedade, independentemente de raça, cor, credo, cultura, 
comportamento ou opção sexual para uma abertura de consciência de que a realidade em que 
vivem é parte de um mundo complexo na qual o elemento universal subjacente e definidor das 
relações intersociais e interpessoais deve ser a ética, conforme ditam as Leis de Diretrizes e 
Bases da Educação. A metodologia utilizada são textos de revistas e jornais; matérias jornalísticas 
e propagandas; filmes e vídeos; letras de músicas; entrevistas; fotografias; gráficos e tabelas; 
produção de textos; ditados populares; dramatização e murais. Espera-se através deste trabalho, 
o reconhecimento da escola como reprodutora das diferenças étnicas, sociais e de gênero, 
investindo na busca de estratégias que atendam às necessidades específicas de alunos (as) nos 
níveis cognitivo, cultural e físico. O processo educativo pode ser uma via de acesso ao resgate da 
auto-estima, da autonomia e das imagens distorcidas, pois a escola é ponto de encontro e de 
embate das diferenças, podendo ser instrumento eficaz para diminuir e prevenir o processo de 
exclusão social e incorporação do preconceito pelas crianças, jovens e adultos. 
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A BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA NOS ANOS DE 2008 E 2009: IMPACTOS DA 
CRISE ECONÔMICA-FINANCEIRA 
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A Balança Comercial Brasileira sofre mudanças no volume das importações e das exportações 
nos anos de 2008 e 2009, devido à crise econômica mundial, iniciada nos EUA em meados de 
2007 e com consequências para o mundo todo. A explanação do histórico da Balança Comercial 
revela os anos em que o Brasil foi superavitário ou deficitário e quais fatores contribuíram para tais 
aspectos. O clima de incerteza diante do período de instabilidade econômica gera 
enfraquecimento nos investimentos, há a diminuição da produtividade industrial e tanto as 
exportações como as importações tem seu volume reduzido. Os principais países compradores e 
fornecedores do Brasil são destacados pela participação que ocupam no cenário nacional, bem 
como os principais produtos importados e exportados. A comparação das importações, 
exportações e o saldo comercial do ano de 2009 com o ano de 2008 permite avaliar as variações 
percentuais ocorridas e as categorias de exportação e importação. As projeções do comércio 
exterior para os próximos anos preveem um aumento das exportações e das importações 
brasileiras, com um saldo comercial menor. Os efeitos da crise econômica muda os parâmetros da 
Balança Comercial, através da busca de novos parceiros comerciais e produtos mais distintos. A 
situação da atual conjuntura econômica implica em uma mudança de concepções históricas, com 
vistas a um maior crescimento econômico brasileiro refletido no fortalecimento das exportações e 
importações. 
 
Palavras-chave: Balança Comercial. Exportações. Importações. Crise Econômica. 
 
 

mailto:repula@bol.com.br


 29
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O tema da pesquisa é: Aplicação da gestão de estoque, como diferencial competitivo, reduzindo 
gastos operacionais nas empresas varejistas na cidade de Macapá-AP. A gestão de estoque, até 
a pouco tempo relegada a uma simples atividade, sem muita importância para os rumos da 
organização, hoje é vista por muitos estudiosos como um diferencial competitivo em um mercado 
altamente concorrente. O problema está em manter o estoque de produtos a um nível que não 
ocasione sua falta e também não seja grande o suficiente para aumentar as despesas. Esse 
estudo justifica-se pelo fato da cidade de Macapá-AP, ser isolada geograficamente do Brasil, o 
acesso a esta só ocorre por via aérea ou fluvial, forçando o abastecimento a torna-se mais difícil, 
oneroso e demorado. O objetivo traçados foi: apontar como a utilização da gestão de estoque 
pode influenciar na redução dos gastos na organização. A pesquisa realizada foi de caráter 
bibliográfico, seguindo os seguintes critérios: Pesquisa de trabalhos científicos publicados em 
periódicos e artigos científicos, foram selecionados dezesseis autores que tratam sobre o assunto, 
em seguida foi confrontada suas idéias sobre o assunto, salientando os pontos comuns relevantes 
bem como o contraditório entre os mesmos. Analisando os autores pesquisados, foi observado 
unanimidade quanto a necessidade de se manter um controle de estoque, citam o controle de 
estoque como uma forma de redução de despesas e um diferencial competitivo para as empresas 
e que o sucesso de uma empresa depende diretamente de uma gestão de estoque eficiente. 
Concluindo, com aplicação de técnicas simples como: estoque mínimo, máximo e giro de estoque, 
torna-se possível conhecer o estoque atual direcionando a compra para as necessidades, 
reduzindo as despesas com desperdício de mercadoria e manutenção de grandes estoques. 
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A ACESSIBILIDADE DA PESSOA SURDA NOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM FACE 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ � 
AP 

Autor(es): Rodrigo Ferreira dos Santos 
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No Brasil estima-se que sejam aproximadamente 24,6 milhões de deficientes, dentre eles, 
segundo o IBGE, 170 mil são surdos. Todavia, apesar de possuirmos um grande número de leis 
que têm por objetivo a proteção e a garantia dos direitos das pessoas surdas, na prática, esse 
direito não está sendo assegurado. O estado tem um papel fundamental na garantia e no 
cumprimento das leis e dos princípios, principalmente o principio básico que rege as relações 
sociais, que é a dignidade da pessoa humana, visando garantir os direitos de todos que se 
sentirem prejudicados. No Brasil e especificamente na cidade de Macapá, os surdos encontram 
muitas barreiras para buscarem seus direitos. Este trabalho tem por objetivo mostrar o 
descumprimento de um princípio constitucional e a ineficácia das leis brasileiras no que tange a 
acessibilidade das pessoas surdas no município de Macapá e as dificuldades encontradas por 
estes na comunicação dentro dos órgãos da justiça de Macapá. Os dados obtidos compreendem 
os casos que ocorreram de janeiro de 2009 a junho de 2010 no tribunal de justiça do estado do 
Amapá, sendo fornecido por estes. Os dados populacionais foram retirados do último senso do 
IBGE. A metodologia utilizada para produção do presente artigo foi uma pesquisa bibliográfica e o 
estudo de caso. Constatamos que a realidade ainda não condiz com o que mostra nossas leis, 
entretanto os resultados obtidos confirmaram a falta de cumprimento das leis que dizem respeito à 
acessibilidade das pessoas surdas. Apesar de não termos o resultado esperado, atualmente a 
realidade do surdo que procura por seus direitos já vem mudando, devido a políticas públicas que 
o governo do estado do Amapá está implantando, tais como a qualificação dos profissionais de 
diversas áreas em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), e nas adaptações locais e no 
atendimento humanizado para essas pessoas.  
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Diante da importância da manutenção do meio ambiente e aproveitamento dos pneumáticos no 
final do ciclo de vida útil, nos questionamos se há responsabilidade jurídica dos órgãos ambientais 
no cumprimento das resoluções relacionadas ao recolhimento, acondicionamento e 
reaproveitamento dos mesmos na geração de matéria prima para confecção de produtos 
variados? Analisaremos nesta pesquisa o processo de sustentabilidade e preservação do meio 
ambiente, se os órgãos ambientais estão efetivando o cumprimento das resoluções estabelecidas. 
Quando chega ao final do seu ciclo de vida útil o pneu torna-se um grande entrave ambiental. A 
responsabilidade da sociedade civil e dos órgãos ambientais é extremamente indispensável para 
estabelecer medidas mitigadoras para implantação e administração de centros de reciclagem e 
reaproveitamento de pneus. A metodologia a ser utilizada serão as pesquisas adotadas de forma 
bibliográfica, levantamento documental e aplicada de campo. Temos a pretensão de realizar 
questionários a serem aplicados durante o processo de coleta de dados em órgãos 
governamentais, no sentido da análise prática das instituições responsáveis pela fiscalização 
quanto ao processo de responsabilidade ambiental e quanto às bases legais já pré-estabelecidas 
no processo de reaproveitamento desse produto, para constatação da obediência do que emana a 
lei bem como a legislação vigente para implantação da mesma. Nesse caso a pesquisa alcançará 
um caráter qualitativo e quantitativo. Deste modo, diante do contexto apresentado o trabalho se 
justifica, pois trará um questionamento em detrimento da responsabilidade social e de gestão 
pública quanto à aplicabilidade jurídica aos aspectos ambientais, na consolidação de ações 
efetivas para a manutenção do meio em que vivemos. 
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INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS ATENDIDAS NA UNIDADE MISTA DE 
AFUÁ (PA) EM 2007 
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As parasitoses intestinais constituem-se num grave problema de saúde pública, sobretudo nos 
países do terceiro mundo, sendo um dos principais fatores debilitantes da população. Os parasitas 
intestinais estão entre os patógenos mais freqüentemente encontrados em seres humanos. Teve 
como objetivo conhecer o perfil epidemiológico-laboratorial de infecção por parasitas intestinais 
em crianças de 0 a 9 anos do Município de Afuá-PA. A pesquisa foi realizada na Unidade Mista de 
saúde do município de Afuá, uma das ilhas do Arquipélago do Marajó, estado do Pará. Dentro do 
método de estudo de caso, com pesquisa de campo, do tipo quanti-qualitativa. Das 160 crianças 
consultadas no período de outubro a Novembro de 2007, 85 (53,1%) tiveram as amostras 
negativas. Das 75 (46,8%) amostras positivas, 32 (42,6%) crianças estavam infectadas com pelo 
menos um protozoário, 20 (26,6%) com pelo menos um helminto e 23 (30,6%) apresentaram 
infecção mista. Verificou-se que em virtude das condições preponderantes existem grandes 
facilidades da perpetuação dos ciclos de transmissão de doenças parasitárias intestinais, entre 
outras de veiculação hídrica. A presença de tais condições preponderantes coloca os moradores 
locais, sobretudo as crianças, em risco de contrair doenças infecciosas, havendo tendência para 
elevada prevalência entre a população do Município de Afuá. 
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ALIMENTAÇÃO E ESPORTE COMO QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 

Autor(es): Aparecida Magalhães Gomes da Silva; Cleonice Alves de Sousa; Simoneide 
Rodrigues Monteiro 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX 
Curso: Nutrição Clínica 
 
Este artigo aborda como tema a ser investigado a Alimentação e Esporte como Qualidade de Vida 
na Terceira Idade. Essa fase é mais uma etapa na vida do indivíduo, caracterizada pela 
progressiva perda de massa magra corporal e aumento do tecido adiposo, assim como mudanças 
na maior parte dos sistemas fisiológicos, tendo como conseqüência à redução do metabolismo. É 
importante considerar que as condições nutricionais do idoso e a prática de atividades físicas são 
fatores preponderantes na geração do seu bem estar. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o 
estado nutricional dos idosos em atividade física e orientar a alimentação. Assim, foram avaliados 
19 idosos, sendo todos do sexo feminino. A avaliação foi realizada em 05 etapas: (a) Reunião com 
o público alvo para informar sobre a pesquisa; (b) Aplicação de questionário para verificar 
patologias nos idosos e/ou na família; (c) Análise do estado nutricional dos idosos através da 
avaliação antropométrica para aferição do peso e estatura; (d) Avaliação de medidas de consumo 
alimentar através de um recordatório de 24 horas para descrição de todos os alimentos e bebidas 
ingeridas neste período; (e) Análise e avaliação dos resultados da pesquisa. Desse modo, é 
imprescindível que o idoso seja ativo e consuma uma dieta balanceada que contenha os 
nutrientes necessários para manter sua qualidade de vida. Os dados da pesquisa foram 
levantados no Centro Didático da Praça Chico Noé, em Macapá - AP, que funciona com as 
modalidades de natação, hidroginástica e futebol. Foram abordados tópicos referentes ao estado 
nutricional do idoso; o idoso ativo e atividade física e nutrição na prevenção de doenças durante o 
envelhecimento. 

Palavras-chave: Nutrição. Idoso. Esporte. Qualidade de vida. 
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MACAPÁ / AP ANAIS � I ENFOC 2010 
PESQUISA CIENTÍFICA DESENVOLVIDA PÔSTER 
EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 

Ciências Biológicas e da Saúde 
DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES EM QUALIDADE DE VIDA: UM LEVANTAMENTO 
NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM MACAPÁ 

Autor(es): Anni Ellen Barbosa Marques; Maria Teresa Queirós dos Santos 
Instituição: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Curso: Pedagogia/Psicologia 
E-mail: anni.marques@previdencia.gov.br; Teresa.queiros@previdencia.gov.br 

O Programa de Saúde e Qualidade de Vida, da Gerência Executiva do Instituto Nacional do 
Seguro Social em Macapá - INSS/AP realizou nos meses de novembro e dezembro de 2010, uma 
pesquisa diagnóstica, objetivando levantar o quadro patológico dos servidores e identificar ações 
de incentivo à qualidade de vida destes no local de trabalho. Para desenvolvimento das ações de 
pesquisa, considerou-se a perspectiva contra-hegemônica, de viés preventivo, apresentada por 
Ferreira e seus colaboradores, conhecida como abordagem da ergonomia da atividade, que busca 
remover os problemas geradores de mal-estar no trabalho. Participaram da pesquisa 70 
servidores, totalizando 50% do quadro efetivo da Instituição, através de respostas em questionário 
(contendo oito perguntas) e/ou participação em oficinas. Os dados foram apreciados mediante 
estudo bibliográfico e análise do conteúdo do discurso. Os resultados apontaram: 32% dos 
entrevistados acreditam que se deva priorizar investimentos institucionais em práticas e estilos de 
vida saudáveis, destes 17% destacaram atividades de massagem, 15% hidroginástica e 13% 
instrumentos musicais. Dentre as patologias identificadas 21% sofre com problemas decorrentes 
do estresse e 20% do sedentarismo, sendo que apenas 17% realizam ações de controle da 
doença (como acompanhamento médico, reeducação alimentar ou atividades desportivas). 
Recursos materiais e estruturais também foram apresentados como problemas em 34% das 
respostas. Concluiu-se com a pesquisa que a promoção da qualidade de vida no trabalho, 
perpassa pela qualidade total na empresa ou instituto em que o servidor/empregado desenvolve 
suas tarefas, sendo que a qualidade de vida total, não deve confundir-se com benefícios nem com 
atividades festivas. A qualidade de vida refere-se, essencialmente, com a organização da cultura. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Trabalho. Ações Preventivas. 
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Meio ambiente e Desenvolvimento 
CARACTERIZAÇÃO DE MATRIZES DE BURITI (Mauritia flexuosa L.) NO AMAPÁ 
TENDO EM VISTA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL 

Autor(es): Renê Lemos Aleluia 
Instituição: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: Raimundo Pinheiro Lopes Filho 
E-mail: renelemos@hotmail.com  

Várias espécies nativas dos Bioma Floresta Amazônica são classificadas como oleaginosas úteis, 
dentre essas o buritizeiro (Mauritia flexuosa L.), encontrado em todo o Estado do Amapá. Sua 
presença é comum nas veredas conhecidas em algumas regiões como comunidades aluviais. O 
buriti é uma espécie que necessita ter seu potencial produtivo conhecido e para tanto, um dos 
primeiros passos para obter esse conhecimento é selecionar matrizes para projetos futuros. O 
objetivo desse estudo foi iniciar o processo de domesticação de espécies, tendo como o primeiro 
passo a caracterização da produção de buritizeiros em ambientes naturais. Analisou-se 
semanalmente a produção de frutos de buritizeiros selecionados em três ambientes nativos 
(região do Pacui, Cerrado amapaense e várzeas do Mazagão), durante o período compreendido 
entre agosto de 2009 e julho de 2010. A metodologia empregada foi a avaliação da produtividade 
das plantas, mediante coleta de frutos maduros caídos no solo e a avaliação da produção de 
frutos nas diferentes regiões de ocorrência. Frutos e sementes coletados foram levados até os 
laboratórios da Embrapa Amapá onde foram pesados e medidos. Os frutos foram avaliados com 
relação às seguintes variáveis: nº de frutos por planta, peso de frutos, dimensões do frutos e das 
sementes e percentagem de germinação. A produção de frutos no período estudado foi constante, 
ocorrendo os picos de produção em fevereiro e março de 2010. As plantas das várzeas do 
Mazagão foram as mais produtivas (média de 2983 frutos.planta-1), por estarem em solos de 
várzeas onde os teores de umidade são sempre mais elevados quando comparados com os do 
região do Pacuí e do Cerrado. O índice de germinação variou entre as matrizes e em seis meses 
atingiu o máximo de 45%. 
 
Palavras-chave: Buritizeiro. Cerrado. Várzea. Domesticação.  
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CURITIBA / PR ANAIS � VII ENFOC 2010 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA BANCAS PRESENCIAIS E EAD 
 
 

Ciências Humanas, Letras e Artes 
REFLEXOS NO PLURIPARTIDARISMO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE CURITIBA � 
PR, NO PÓS � DITADURA 

Autor(es): Antonio Marcos Coelho 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Ciência Política 
Orientador: Moacir Ribeiro de Carvalho Júnior. 
E-mail: antonio_m_17@hotmail.com 

O presente trabalho aborda o tema do Sistema partidário no regime democrático brasileiro, tendo 
como delimitação os reflexos no pluripartidarismo das eleições municipais de Curitiba-PR, no pós-
ditadura. Trata-se de um tema de grande relevância uma vez que propõe uma reflexão sobre os 
reflexos no pluripartidarismo nas eleições municipais de Curitiba-PR no pós-ditadura, pois é 
necessário estudar como se deu a migração dos parlamentares de um sistema bipartidário, o qual 
perdurou nos anos de Ditadura Militar brasileira, para um sistema pluripartidário, o qual adveio 
com o processo de redemocratização. Neste estudo se propõe identificar os reflexos da transição 
do regime político na câmara de vereadores de Curitiba � PR, assim como os aspectos que 
determinaram a migração partidária, dos parlamentares alinhados com a arena para os partidos 
de caráter liberal-conservador, ao mesmo tempo em que os do partido MDB migraram para 
partido de caráter trabalhista-reformista. Cabe responder como se deu a migração dos 
parlamentares de um sistema bipartidário para um sistema pluripartidário? Provavelmente os 
parlamentares alinhados com a Arena migraram para os partidos de caráter liberal-conservador, 
enquanto os do MDB migraram para partidos de caráter trabalhista � reformista. A pesquisa se 
propõe a estudar os reflexos no pluripartidarismo das eleições municipais em Curitiba no pós-
ditadura, para tanto, visa estudar o processo de redemocratização do regime político no Brasil, 
identificar os reflexos da transição do regime político na câmara de vereadores de Curitiba-PR, e 
analisar os aspectos que determinaram a migração partidária. A fim de atender a proposta da 
presente pesquisa, os procedimentos necessários buscados para a sua realização compreendem 
pesquisa bibliográfica, coleta documental, em especial no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), e pesquisa de campo que se efetiva mediante o questionário, que será aplicado a dois 
vereadores da câmara municipal de Curitiba- PR.  

 
Palavras-chave: Sistemas Partidários. Partidos Políticos. Pluripartidarismo. Pós-ditadura. 
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POLÍTICA E INSTITUIÇÕES: NEO-INSTITUCIONALISMO DA ESCOLHA RACIONAL E 
HISTÓRICO 

Autor(es): Fábio Luiz Duarte Lopes 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER  
Curso: Ciência Política 
Orientadora: Karla Gobo 
E-mail: luiz.fabio23@gmail.com 

Nos últimos anos os cientistas políticos, sobretudo norte-americanos, têm feito suas pesquisas 
partindo da premissa comum de que as instituições e seus mecanismos institucionais (regras 
formais) estruturam e regulam o processo decisório determinando os resultados da política. A 
maioria dos cientistas políticos passou a operar suas análises a partir da mensuração dos efeitos 
que as instituições políticas ou sociais, têm sobre o comportamento e as escolhas dos indivíduos, 
grupos e/ou classes. Este movimento teórico conhecido como neo-institucionalismo tem sido 
dominante nos trabalhos da Ciência Política e precisa ser conhecido mais profundamente, não só 
pelo volume de publicações que tem se intitulado neo-institucionalistas, mas principalmente para 
elucidar o que tal corrente teórica propõe em termos teóricos e metodológicos. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar que o neo-institucionalismo não é uma corrente teórica unificada e a partir 
deste ponto elaborar uma análise comparativa entre as suas duas principais escolas, o neo-
institucionalismo da escolha racional e o neo-institucionalismo histórico. Para tanto foi 
desenvolvida uma revisão bibliográfica a partir dos autores representantes das duas vertentes 
teóricas como Anthony Downs, Thelen and Steinmo, Limongi e Figueiredo, Skocpol, entre outros, 
com o intuito de sistematizar as diferentes considerações sobre o tema. Ambas as teorias 
surgiram como oposição tanto à ausência de rigor metodológico e de orientação empírica do 
�antigo institucionalismo� como à ausência das instituições políticas nas análises 
comportamentalistas da década de 1960. Para o neo-institucionalismo racionalista os resultados 
da política são frutos da ação consciente de atores racionais auto-interessados e suas estratégias 
frente aos constrangimentos impostos pelo arranjo institucional. Já para o neo-institucionalismo 
histórico os resultados políticos são conseqüências de diferentes representações de interesses 
mediados pela estrutura estatal a partir de sua trajetória histórica. Conclui-se que as instituições 
nas duas teorias são fator decisivo nos resultados políticos, embora com graus de autonomia 
diferentes. 
 
Palavras-chave: Teoria política. Instituições. Processo decisório. 
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MÍDIA IMPRESSA E ELEIÇÕES 2010: UMA ANALISE PRELIMINAR DA COBERTURA 
DOS JORNAIS LOCAIS SOBRE AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS EM CURITIBA 

Autor(es): Romer Mottinha Santos; Thiago Perez Bernardes de Moraes 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Ciência Política 
Orientador: Doacir Quadros  
E-mail: romermottinha@gmail.com; thiagomoraessp@hotmail.com 

Pretende-se apresentar parte dos resultados obtidos no acompanhamento da cobertura eleitoral 
dos jornais Gazeta do Povo e O Estado do Paraná nas eleições de Curitiba para governador e 
presidente. A informação produzida pelo jornal impresso, juntamente com a televisão e com o 
rádio, �constrói� o cenário de representação política (CRP) em que os candidatos e partidos 
passam a ser visíveis para os eleitores durante um processo eleitoral (Lima, 2001). Nesse 
contexto, esses meios de comunicação passam a atuar como atores políticos cruciais nos 
processos eleitorais. Por intermédio do acompanhamento junto à cobertura dos jornais locais, 
propomos quantificar e comparar as matérias publicadas pelos jornais impressos, permitindo 
identificar o enquadramento dado aos assuntos em suas reportagens (Porto, 2000), levantar os 
assuntos que fazem parte da agenda temática (Mc Combs & Shaw, 1972) dos jornais, como 
também, analisar as convergências e discrepâncias na cobertura de cada jornal pesquisado em 
relação aos principais candidatos que concorreram ao governo do estado no Paraná e a 
presidência do Brasil nas eleições de 2010. 
 
Palavras-chave: Mídia impressa. Cobertura jornalística. Política.  
 

mailto:romermottinha@gmail.com;
mailto:thiagomoraessp@hotmail.com


 39

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E INTEGRAÇÃO REGIONAL (1980-2010): POR 
QUE INTEGRAR NO SÉCULO XXI? 

Autor(es): Danielle Rodrigues da Silva 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Relações Internacionais 
Orientadora: Karla Gobo 
Email: danni2912@gmail.com 

O objeto de estudo desta pesquisa será a Integração Regional na Política Externa Brasileira do 
período 1980-2010, a partir de uma análise pautada no Paradigma Neo-realista das Relações 
Internacionais, o qual entende a cooperação como elemento estratégico dos Estados. O principal 
objetivo desta pesquisa será o de identificar quais são os elementos que colocam a Integração 
Regional na Agenda Internacional da Política Externa Brasileira. Posicionando-se oficialmente 
como um Estado defensor da não-intervenção, embora nos discursos nos fóruns multilaterais o 
Brasil tenha atuado em defesa do sub-sistema de poder, a ação do Estado brasileiro em alguns 
momentos primou pela força e pelo interesse em intensificar as relações com os países de 
capitalismo desenvolvido. O presente trabalho discutirá em um primeiro momento a Integração 
Regional a partir da reestruturação do sistema internacional no pós Guerra Fria, pensando o 
paradoxo existente no fenômeno da globalização, ou seja, na presença concomitante de um forte 
multilateralismo dividindo espaço com blocos regionais de integração. Buscar-se-á fazer uma 
comparação entre os países da região, visando à relação entre os seus respectivos governos e 
partidos políticos no que concerne à integração regional, com o objetivo de verificar se os regimes 
políticos de esquerda e de direita diferem no trato à vizinhança quando o assunto é política 
externa. O interesse do Brasil na integração está relacionado com a vertente político-ideológica 
dos governos brasileiros e latino-americanos? Afinal, quais são os motivos que levaram o Brasil a 
pensar a integração regional como estratégia de política internacional? Este trabalho será 
realizado a partir de pesquisas bibliográficas e entrevistas com alguns atores do Ministério das 
Relações Exteriores.  
 
Palavras-chave: Política externa brasileira. América Latina. Integração regional. Partidos 
políticos. 
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Ciências Sociais Aplicadas 
GESTÃO DE CUSTOS PARA TOMADA DE DECISÃO 

Autor(es): Ana Beatriz Machnick 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis 
Orientadora: Ely Célia Corbari 
E-mail: bia_machnick@yahoo.com.br 

Atualmente as empresas buscam um melhoramento contínuo de seus controles de gerenciamento 
de gastos, tendo em vista que uma gestão eficiente de seus custos contribui para o 
desenvolvimento econômico da organização, além de posicioná-la com um diferencial no mercado 
considerando que a mesma possui fundamentos sólidos para um planejamento estratégico eficaz. 
Este estudo tem por objetivo oferecer um indicador adequado para apuração dos resultados 
gerenciais, aplicável tanto a empresas do segmento industrial como prestadoras de serviço. 
Metodologicamente, trata-se de um estudo bibliográfico. A gestão dos gastos de uma empresa 
quando se refere ao custo fixo, que não permite uma mensuração direta para cada área ou 
produto, não há critérios de rateio que sejam validos para todas as empresas, sua definição 
depende do gasto que estiver sendo rateado, sua relevância, e o segmento da organização. 
Sendo assim, o método estudado, apresenta uma ferramenta para avaliação dos custos fixos, em 
que a margem de contribuição gerada pelo produto ou serviço após a alocação dos custos 
variáveis é evidenciada como um indicador do ponto de equilíbrio da empresa, assim suspende a 
necessidade de rateio dos custos fixos, evitando possíveis distorções na analise da rentabilidade 
da empresa. Como resultado da gestão de custos com o uso da ferramenta em questão verifica-
se melhor precisão nos dados operacionais e financeiros, o que proporciona um gerenciamento 
eficaz dos eventos econômicos da empresa, oferecendo um fluxo contínuo de informações 
assertivas para a tomada de decisão, gerando um impacto positivo nas decisões estratégicas e 
orientação nos orçamentos futuros, assim eliminando desperdícios e identificando possíveis 
gargalos que afetam diretamente o desempenho operacional e os resultados financeiros da 
organização. 

 
Palavras-chave: Gestão de Custos. Margem de Contribuição. Tomada de decisão.  
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CONTABILIDADE E A APLICABILIDADE DAS LEIS 11.638/07 E 11.941/09 

Autor(es): Andréa Alves da Silva; Ivanya Marques de Souza Pinheiro Fernandes Cassol; Michell 
Kuhnen. 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER 
Curso: Ciências Contábeis 
Orientador: Cleston Alexandre dos Santos 

A contabilidade começou com formas simples de escrituração para suprir as necessidades dos 
seus usuários, evoluindo até os atuais avanços tecnológicos e a era da informação. Diante de 
tantas transformações no processo de globalização, houve a necessidade de adequação da 
Contabilidade Brasileira às normas da Contabilidade Internacional. Devido a escândalos de 
fraudes e erros que levaram grandes organizações a ruína, o mercado em geral exige mais 
transparência, confiabilidade e segurança nas informações contábeis, uma vez que os padrões 
internacionais obrigam as grandes empresas a divulgarem seus balanços, aprimorando o 
relacionamento e a imagem do país diante dessas organizações. As sociedades por ações de 
capital aberto e fechado, instituições financeiras bancárias e não bancárias e as grandes 
empresas mesmo sendo de capital fechado e até as pequenas e médias empresas de capital 
limitado de maneira simplificada devem se atentar às Leis 11.638/07 e 11.941/09, pois as 
alterações trazidas pelas referidas leis e pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis � CPC trarão ajustes nas demonstrações de 2009 como forma de 
comparabilidade às demonstrações contábeis de 2010. Este estudo de caso objetivou analisar se 
a empresa Usina Elétrica a Gás de Araucária esta aplicando às respectivas Leis em se tratando 
de demonstrações contábeis. Ademais, nesse trabalho foi aplicado os aspectos contábeis tratados 
no pronunciamento técnico CPC 05 Divulgação sobre Partes Relacionadas, itens 19 e 20. Para 
tanto com vistas às leis 11.638/07 e 11.941/09 a Usina Elétrica a Gás de Araucária faz uso das 
referidas leis no tocante das demonstrações contábeis. 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Globalização. Leis 11638/07 e 11.941/09. 
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DINHEIRO NÃO TRAZ FELICIDADE? 

Autor(es): Júlio César de Resende; Rosilaine da Silva Flores de Resende; Sheila do Rocio 
Nowakowski. 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER  
Curso: Administração.  
Orientadora: Camila Camargo 
E-mail: juliocfre@gmail.com; laine.flores@terra.com.br; sheilanowak@hotmail.com 

Esta pesquisa procura verificar a relação entre relacionamento conjugal e gastos de indivíduos 
casados ou que moram junto com o(a) companheiro(a), residentes em Curitiba. Para atingir tal 
objetivo, fez-se necessário mensurar o nível de conflito do casamento, satisfação com o 
relacionamento, expectativa de continuidade, situação financeira atual em comparação à situação 
antes do casamento e problemas financeiros enfrentados pelo casal, os quais foram divididos, a 
partir de uma análise fatorial, em dois tipos: diferenças na gestão dos recursos e falta de dinheiro. 
Os gastos também foram separados, a partir da análise de correspondência, em dois grupos: 
básicos e supérfluos. A operacionalização do estudo se deu mediante um levantamento (survey) 
caracterizando um estudo exploratório e descritivo. A coleta de dados foi realizada em duas 
etapas sucessivas: uma qualitativa e outra quantitativa. A etapa preliminar constituiu-se de um 
conjunto de entrevistas em profundidade com objetivo de levantar os indicadores dos construtos 
para desenvolvimento do questionário estruturado. A fase principal de coleta de dados envolveu o 
pré-teste do questionário, o que permitiu a validação do instrumento de coleta de dados, e a 
posterior aplicação de 200 questionários, dos quais 188 foram considerados válidos. A análise de 
correlação revelou que quanto maior a possibilidade de gastos supérfluos, menos conflito, maior a 
satisfação, menor a expectativa de término do casamento e também menor é o nível de 
problemas que o casal enfrenta por falta de dinheiro. Por outro lado, os casais com gastos 
básicos, demonstraram maior expectativa de término do casamento. Estes últimos também 
afirmam que a situação financeira atual é pior do que aquela enfrentada antes do casamento. 
Com isso, verifica-se que o padrão de gastos mantido no casamento pode influenciar de forma 
significativa o relacionamento conjugal. 
 
Palavras-chave: Relacionamento conjugal. Gastos básicos. Gastos supérfluos. 
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OS PAIS COMO AGENTES DE SOCIALIZAÇÃO ECONÔMICA DOS FILHOS 

 
Autor(es): Sheila do Rocio Nowakowski; Júlio César de Resende; Rosilaine da Silva Flores de 
Resende. 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Administração.  
Orientadora: Camila Camargo 
E-mail: sheilanowak@hotmail.com; juliocfre@gmail.com; laine.flores@terra.com.br. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a influência das características sócio-
demográficas dos pais sobre a educação financeira proporcionada aos seus filhos. Para atingir tal 
finalidade, primeiramente foi realizado levantamento bibliográfico de modo a oferecer respaldo 
teórico ao estudo. A pesquisa empírica se deu em duas etapas sucessivas: uma qualitativa e outra 
quantitativa. Na fase qualitativa foram realizadas 15 entrevistas em profundidade com a intenção 
de levantar indicadores que melhor descrevessem a maneira como os pais podem ensinar seus 
filhos sobre dinheiro. A fase quantitativa constituiu de um survey com 200 questionários 
estruturados, dos quais 194 foram considerados válidos. Os dados coletados foram submetidos à 
análise fatorial, análise de cluster; análise de comparações múltiplas e teste de proporções qui-
quadrado. A análise fatorial identificou quatro fatores que melhor representam a educação 
financeira proporcionada aos filhos: planejamento, o que evitar, investimento e recompensa. De 
posse desses fatores, a amostra foi submetida à análise de cluster, a partir da qual se dividiu os 
pais em dois grupos distintos: os que proporcionam alto ou baixo nível de educação. Por meio da 
aplicação das análises de comparações múltiplas e teste de proporções qui-quadrado, foi possível 
identificar quais variáveis diferenciam esses grupos. As variáveis: controle financeiro, tipos de 
investimento pessoal, número de filhos, estado civil e número de pessoas que moram na casa 
apresentaram diferenças de médias estatisticamente significativas entre os dois grupos. As 
variáveis: estilo de vida, endividamento e tipos de gastos, sexo, escolaridade, emprego, renda 
pessoal e familiar não se mostraram significativas na explicação da variável dependente. Esses 
dados indicam a importância da família na formação financeira das crianças, tendo relevância 
tanto as práticas financeiras dos pais quanto a estrutura familiar que compartilham. Estes achados 
corroboram os estudos desenvolvidos na área de Socialização Econômica. 
 
Palavras-chave: Educação financeira. Características sócio-demográficas. Pais e filhos.  
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A IMAGEM DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO � FORMAÇÃO, 
ATUAÇÃO E PERCEPÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

Autor(es): Bárbara Regina Dieterich; Betânia Pereira dos Santos; Jaqueline Bueno de Oliveira 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Secretariado Executivo 
Orientador: Jeferson Ferro 
E-mail: jeferro@grupouninter.com.br 

O profissional de Secretariado Executivo é preparado para executar uma ampla gama de funções 
dentro do mundo corporativo, tendo hoje como prevalente em sua formação o perfil gestor. 
Todavia, este profissional, que na maior parte das vezes ainda é do sexo feminino, 
frequentemente encontra barreiras para ascender hierarquicamente nas corporações, e não raro 
acaba tendo sua atuação limitada às tradicionais funções de �secretária� (um profissional que 
assiste o gestor). Poucos são os profissionais oriundos do curso de Secretariado Executivo que 
alcançam cargos executivos e participam da efetiva gestão de uma empresa. Nossa pesquisa 
busca compreender de que forma a imagem do profissional de Secretariado Executivo é formada 
pelos alunos do curso, profissionais da área e seus colegas. Que elementos contribuem para o 
aprisionamento do profissional dentro de um estereótipo reducionista da profissão? Qual é a 
imagem que estes diversos grupos da sociedade têm deste profissional? Estudamos pesquisas 
realizadas em torno do tema �imagem e questões de gênero� no universo corporativo, bem como 
reflexões de alguns autores sobre o tema da identidade. Buscamos refletir sobre estes textos a 
partir de nossa observação da realidade em que estamos inseridos, tanto no curso de 
Secretariado Executivo como no mercado de trabalho. Nossa pesquisa se encontra em fase inicial 
de desenvolvimento, e aponta para aspectos marcantes de nossa sociedade como determinantes 
na formação de uma imagem para os profissionais de secretariado. Entre estes fatores está o 
predomínio do modelo masculino de liderança e a inexistência de um perfil gestor feminino que 
seja aceito pelo universo corporativo. 
 
Palavras-chave: Secretariado Executivo. Identidade. Gênero.  
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ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR E A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
CUSTOS: UM ESTUDO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA 

Autor(es): Francieli Cristina dos Santos 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Ciências Contábeis 
Orientador: Cleston Alexandre dos Santos 
E-mail: frannsol@hotmail.com 

O sistema de custos é vital para qualquer organização. Por meio de um sistema de custos é 
possível controlar e avaliar as atividades das entidades sem fins lucrativos, identificando aquelas 
que contribuem para assegurar a continuidade da organização, bem como aquelas que apenas 
consomem recursos sem efetivamente contribuir para os objetivos estabelecidos. O efetivo 
controle dos custos contribui para a lucratividade, crescimento e longevidade das organizações. O 
presente estudo possui como finalidade evidenciar a utilização dos sistemas de custos pelas 
organizações do terceiro setor de Curitiba na Área de Educação Infantil, para que forneça 
subsídios para o processo de tomada de decisão por parte dos gestores. Metodologicamente, 
trata-se de um estudo descritivo, ex post facto, em condições de campo, transversal, utilizando-se 
de coleta de dados com questionário previamente formulado, aplicado para os responsáveis pelas 
organizações sem fins lucrativos do setor da educação de Curitiba, cadastradas em 2008 no Mapa 
do Terceiro Setor. A presente pesquisa empírica revela que entre as quatro entidades sem fins 
lucrativos, três delas fazem uso de algum critério de rateio dos custos indiretos, sendo uma dela 
utiliza o custeio por absorção e duas adotam o custeio variável. Contudo, nenhuma Organização 
sem fins lucrativos pesquisada usa o sistema de custeio baseado em atividades (ABC). Apesar de 
uma entidade pesquisada não usar nenhum critério de rateio dos custos indiretos, todas as 
organizações pesquisadas fazem análise dos custos, desenvolvem atividades de controle de 
custos como decisão estratégica e utilizam um controle dos custos com medidas de correção dos 
orçamentos.   
 
Palavras-chave: Sistemas de custos. Terceiro setor. Educação. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OTIMIZAÇÃO DE REDES CORPORATIVAS 

Autor(es): Luis Guilherme da Silva Zilli; Lucas Carvalho; Renato Teixeira Bueno; Carlos Alberto 
dos Santos 
Instituição: Faculdade de Tecnologia  Internacional de Curitiba - FATEC 
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Orientador: Wyllian Bezerra da Silva 
E-mail: luisgzilli@hotmail.com 

Este trabalho se propõe a identificar problemas em LANs corporativas e propor soluções de 
otimização e segurança em tais redes. Nestas redes são recorrentes problemas relacionados ao 
fluxo de dados, cujo elemento central ou concentrador não é dotado de mecanismos de filtragem e 
controle de pacotes. Para tanto, este trabalho é constituído de uma parte teórica e experimental. 
Na linha teórica para avaliar a viabilidade deste projeto e extrair parâmetros de Qualidade de 
Serviço (QoS), tais como atraso nodal total, jitter (variação de atraso), perda de pacotes e vazão 
(quantidade de bits por segundo que passam através de um enlace). Além disso, pretende-se 
variar a escalabilidade da rede com o simulador de redes NS-3, ferramenta amplamente citada na 
literatura. Na frente experimental serão utilizados softwares livres para o controle e otimização do 
fluxo de pacotes, tais como Servidor Proxy e IPTABLES em conjunto com uma interface gráfica 
(que será implementada em JAVA ou Python) constituem uma proposta eficiente e de baixo custo 
no controle de tráfego e avaliação dos parâmetros de QoS em redes corporativas. 
 
Palavras-chave: Redes de Computadores. QoS. Otimização. Simulação. NS-3.  
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FINANÇAS PESSOAIS E DIVÓRCIO: CORRELAÇÕES EXISTENTES 

 
Autor(es): Rosilaine da Silva Flores de Resende; Sheila do Rocio Nowakowski; Júlio César de 
Resende. 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Administração.  
Orientadora: Camila Camargo 
E-mail: laine.flores@terra.com.br; sheilanowak@hotmail.com; juliocfre@gmail.com 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a relação entre motivação para a separação e gestão 
financeira pessoal de indivíduos separados ou divorciados residentes em Curitiba, Paraná. Tal 
pesquisa está embasada na teoria de planejamento financeiro pessoal, a qual advoga pela 
influencia das finanças sobre a vida do indivíduo em diversas esferas, inclusive no trabalho e no 
relacionamento familiar. Para operacionalizar o estudo foi necessário identificar os motivos que 
levaram à separação, os quais foram agrupados na análise fatorial dos dados em dois grupos 
gerais: diferenças de opinião e dificuldades no casamento. Por outro lado, a gestão financeira 
pessoal foi avaliada em função dos gastos do casal, investimentos pessoais e dívidas adquiridas 
durante o período de casamento. Todas essas dimensões foram identificadas na literatura e 
confirmadas a partir de pesquisa qualitativa preliminar. Trata-se de um estudo exploratório e 
descritivo, tendo como estratégia principal de coleta de dados o levantamento (survey). A 
pesquisa foi realizada em Curitiba em duas etapas sucessivas: primeiro realizou-se um conjunto 
de entrevistas em profundidade a fim de levantar os indicadores para desenvolvimento do 
questionário. Posteriormente, foram aplicados 145 questionários estruturados dos quais 140 foram 
considerados válidos. A análise de correlação revelou associação negativa entre o motivo 
dificuldade no casamento e gastos básicos, investimentos pouco arriscados e dívidas onerosas e 
associação positiva entre o motivo diferença de opinião e dívidas não onerosas. Os dados levam a 
crer que as questões financeiras podem ser fator impulsionador da separação entre os casais, 
corroborando com a teoria existente na área. 
 
Palavras-chave: Finanças pessoais. Casamento. Separação e divórcio. 
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TWITTER. COMUNICAÇÃO EM 140 CARACTERES 

Autor(es): Thiago Bodruk Teixeira 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda 
Orientador: Paulo Negri Filho 
E-mail: thiagobodruk@gmail.com  

A sociedade contemporânea está constantemente conectada por redes de informação e 
comunicação. Com o advento da Web, e sua evolução para a Web 2.0, estas redes passaram a 
conectar a sociedade de forma ainda mais intensa, por meio dos Sites de Redes Sociais. 
Atualmente estes serviços contam com milhões de usuários, no Brasil e no mundo, que a todo 
instante publicam informações, imagens e vídeos, levando a seus contatos detalhes de suas 
vidas, por meio da visibilidade mediada. Dentre estes serviços está o Twitter, uma ferramenta de 
microblogging que permite aos usuários o compartilhamento de ideias e mensagens em um texto 
de até 140 caracteres. Este trabalho propõe uma análise do Twitter enquanto ferramenta de 
comunicação, suas características e formas de interação. Para o desenvolvimento deste trabalho 
pergunta-se: �por que o Twitter tem cativado um número cada vez maior de usuários no Brasil�? 
Este ensaio objetiva a identificação de fatores que motivam o crescimento do número de usuários 
do Twitter no Brasil. Para o atingimento do objetivo geral deste trabalho fazem-se necessárias 
também: a segmentação demográfica e comportamental dos usuários; a identificação de 
características de interação da ferramenta; a existência de fatores internos e externos da 
ferramenta que motivem a utilização do serviço. A metodologia desta pesquisa é composta pela 
revisão bibliográfica, objetivando um melhor entendimento das características e relações 
mediadas pelo computador, e pela coleta de informações qualitativas, em uma amostra por 
conveniência, em um período de uma semana, conferindo informações para uma análise dos 
usuários. A fundamentação teórica desta pesquisa será obtida por meio da revisão bibliográfica de 
Castells, Lévy e Recuero. 
 
Palavras-chave: Twitter. Comunicação. Cibercultura. Redes Sociais. Web. 
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O PROFISSIONAL DO SECRETARIADO EXECUTIVO E A UTILIZAÇÃO DO BLOG 
CORPORATIVO NAS EMPRESAS 

Autor(es): Ana Carolina Freitas do Prado 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER  
Curso: Secretariado Executivo Trilíngue 
Orientador: Doacir Gonçalves de Quadros  
E-mail: anacarolina1205@hotmail.com   

Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar como um �Blog Corporativo� pode auxiliar o 
profissional de Secretariado Executivo na melhoria da comunicação interna nas empresas. Este 
tema está sendo pesquisado desde o estágio supervisionado cursado no quarto período do curso 
de Secretariado Executivo Trilíngue da Facinter. �Blog� como uma ferramenta útil para ser usada 
no trabalho. Esta pesquisa teve como base pesquisa bibliográfica visando alcançar os objetivos 
inicialmente traçados. Neste sentido, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica de autores 
que abordaram o perfil do profissional de Secretariado Executivo (Garcia e D ´Elia, 2005; 
Bortolotto e Willers, 2005), conceitos e funções de �Blog Corporativo� e a comunicação nas 
empresas (Bond e Oliveira, 2008; Medeiros e Hernandes, 2006). Levantou-se informações e 
opiniões de sites, artigos, teses e demais fontes sobre autores do tema pesquisado. A pesquisa foi 
realizada na biblioteca da Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER, Biblioteca Pública de 
Paraná e também em sites de Universidades, �Blogs� e demais relacionados ao tema. Com a 
pesquisa foi possível concluir que atualmente o �Blog� pode e é utilizado como uma ferramenta 
para disponibilizar informações para todo que o acessam. O Profissional de Secretariado 
Executivo deve estar sempre atualizado de tudo que acontece dentro e fora da empresa e em 
informações que possam facilitar o seu dia-a-dia. Utilizando o �Blog�, é possível colocar notícias 
como, cotações de moedas, sites de hotéis indicados, notícias do mundo, transmitir informações 
internas como comunicados aos colaboradores de uma organização, enfim, nele é possível reunir 
qualquer informação que o profissional achar útil e necessário para facilitar o desenvolvimento de 
suas atividades no dia-a-dia. 
  
Palavras-chave: Secretariado Executivo Trilíngue. Comunicação. Blog Corporativo.  
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A INFLUÊNCIA DO DESIGN DE INTERAÇÃO NA PUBLICIDADE 

Autor(es): Márcia Cristina Cecchi de Oliveira 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Comunicação Social com habilitação em Publicidade, Propaganda e Marketing 
Orientadora: Adriana Tulio Baggio 
E-mail: mc_cecchi@hotmail.com 

Em pouco mais de 30 anos, as relações de comunicação, lazer e informação sofreram muitas 
mudanças em função do desenvolvimento de novas tecnologias.  Muitas das atividades que antes 
dependiam de deslocamentos físicos para serem executadas, hoje podem ser feitas, por exemplo, 
através web. Essa plataforma que comporta sites, blogs, emails, trouxe vários benefícios, mas 
também problemas por falta de intimidade do ser humano com a máquina e os sistemas disponíveis. 
O Design de Interação é uma das áreas de pesquisa que tem um comprometimento em entender 
as dificuldades da relação homem/máquina e procurar meios e formas de amenizá-las. Através de 
estudos dos mais variados sistemas, que vão desde controles remotos até aparelhos de som ou 
carros com computadores de bordo, esse campo procura melhorar a utilização que nem sempre é 
fácil e faz do manuseio desses aparelhos um inibidor ou ainda um desestimulador na hora do uso. 
Este trabalho tem o objetivo de observar como o Design de Interação é compreendido e utilizado 
pela publicidade. Ao tratar do Design de Interação buscou-se uma explanação geral do tema, 
desde os seus conceitos aos seus entremeios. Através desses conceitos, objetivos e parâmetros, 
bem como das emoções através das interfaces, procurou-se trazer exemplos de utilização para 
demonstrar como são aplicados esses conceitos. Para essa análise optou-se por uma 
metodologia de pesquisa bibliográfica e de observação no meio on-line. Como conclusão, notou-
se que a publicidade tem necessidade de aplicar de forma efetiva os conceitos apresentados, 
onde a interação no convívio do homem com a máquina, e no caso das ferramentas empregadas 
para a web, seja aplicada para facilitar e aproximar o usuário das interfaces apresentadas. 
 
Palavras-chave: Publicidade. Comunicação. Interface. Design e interação. 
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA POR MEIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Autor(es): Gustavo Lopes 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER - EAD 
Curso: Tecnologia em Processos Gerenciais 
Orientadora: Gabriela Eyng Possolli 
E-mail: gustavo.consultortelecom@gmail.com 

No ambiente organizacional de uma corporação com a tendência da especialização continua, o 
departamento de Recursos Humanos, mais que seguir as características da nova administração 
humanista, descobriu que a empresa é formada no ambiente micro-cósmico dos indivíduos, ou 
seja, cada colaborador é uma célula no organismo da empresa, de maneira que cada abordagem 
individual se faz necessária dentro dos processos. Sendo assim, é necessário treinamento e 
desenvolvimento especifico em cada ambiente que o individuo se encontra. A tecnologia utilizada 
para gerir negócios e gerenciar dados os �softwares de gestão� e as tecnologias de 
telecomunicações torna- se ferramenta de trabalho para o treinamento e o conhecimento a serem 
transmitidos aos colaboradores. A educação deixou de ser constituída nas universidades para as 
organizações, para serem inversamente criadas em experimentos organizacionais que se 
transformam em matérias de ensino nas universidades e faculdades. Surge então a seguinte 
questão. Como transmitir um treinamento especifico, dentro de uma empresa que tem varias 
filiais, em um curto espaço de tempo e padronizadamente? (vídeo conferência). Os métodos de 
E.A.D e os procedimentos na Intra-net são eficientes e eficazes? Essa fascinante mudança no 
ponto de vista das organizações quanto à educação profissional e desenvolvimento do pessoal, 
na inversão dos processos educacionais, estimula a pesquisa cientifica para mensurar os 
benefícios de tal experimento. 
 
Palavras-chave: Educação corporativa. Tecnologias da informação. Softwares de gestão. 
Telecomunicações. EAD. 
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA POR MEIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Autor(es): Flávio Anastácio Pereira 
Instituição: Faculdade de Tecnologia Internacional - FATEC - EAD 
Curso: Gestão Financeira 
Orientadora: Gabriela Eyng Possolli  
E-mail: flavio.anastacio@usiminas.com 

Acesso às informações é a receita para um desenvolvimento sustentável com resultados positivos 
nas empresas privadas e públicas. Este método, também adotado na área de ensino tem 
alcançado melhorias nas escolas, no desenvolvimento profissional de novos empregados e 
empregadores. Os meios de informações e tecnologias estão sendo atualizados e modificados 
conforme as necessidades de setores distintos, alcançando níveis de grandes melhorias por meio 
de novas idéias, aceitando e somando mudanças jamais antes aceitadas, quebrando tabus. A 
liberdade de expressão nas empresas e o diálogo aberto virtual são ferramentas que estão 
construindo um país mais competitivo e atrativo, com melhores opções e qualificações de mão-de-
obra e prestação de serviços. As dificuldades ainda existem em alguns setores privados, onde as 
oportunidades são restritas para alguns beneficiados por motivos não justificáveis. Ainda existem 
dificuldades no acesso as informações públicas, principalmente os direitos. A educação 
corporativa tem assumido um papel revolucionário profissional, aperfeiçoando o modelo de gestão 
de pessoas, gestão administrativa e gestão produtiva. Uma cultura de conhecimento, de conhecer 
e de compartilhar o conhecimento, isto é um dos princípios mais antigos da humanidade, grandes 
conquistas foram realizadas em grupo, grandes descobertas surgiram de necessidades de um 
coletivo, a soma de idéias bem formuladas criaram ideais fortes e duradouros, nisto concluímos 
que quanto mais e melhor, a informação circular, ou ir e retornar, resultará em melhorias nos 
relacionamentos, no alcance de metas, na construção de projetos bem sucedidos.  A nossa mente 
não tem limites para relacionar as nossas necessidades, porém com as informações na medida 
certa, podemos relacionar as prioridades, os valores e os princípios, que podem nos orientar nas 
mudanças de atitudes e nas criações de novos paradigmas. A tecnologia de informação é a 
descoberta do século, porém o que é novo mesmo é a velocidade e a credibilidade das 
informações, as origens transparentes e acessíveis. Educação para todos sempre foi um lema, 
mas a tecnologia de informar é a realização para muitos que a muito tempo não tinha mais 
esperança de expor idéias com clareza para os ouvintes, receber outras informações sem 
dificuldades, desenvolver projetos e serem concretizados.  
 
Palavras-chave: Acesso à informação. Desenvolvimento profissional. Educação corporativa. 
Tecnologias de informação. Oportunidades. 
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Ciências Jurídicas 
MERCOSUL, DEMOCRACIA DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE  

Autor(es): Ana Paula da Silva Trelha  
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 
Curso: Direito 
Orientador: Eduardo Biacchi Gomes 
E-mail: anita_paula_trelhayahoo.com.br 

O presente trabalho tem por tema central o �Meio Ambiente e Sustentabilidade� na Política 
Integracionista do Mercosul. Tem como ponto de partida a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), priorizando o desenvolvimento ambiental sustentável 
antropocêntrico, na busca pela harmonização de todo desenvolvimento econômico e um ambiente 
equilibrado. Passa-se a buscar medidas integradoras como forma para a solução da problemática 
ambiental, sendo este o objetivo do Mercosul: contribuir com o desenvolvimento regional via 
criação de um espaço econômico comum, ampliando seus mercados nacionais e fortalecendo o 
bloco a partir de políticas de desenvolvimento sustentável, envolvendo dimensões econômicas, 
políticas e sociais com a harmonização de suas legislações. O Mercado Comum almejado pelo 
bloco deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis e 
mediante a preservação do meio ambiente, tendo por base jurídica para a adoção de normas 
ambientais o Tratado de Assunção. Este ensaio tem por objetivo fazer uma análise da política de 
desenvolvimento adotada pelo Mercosul a partir da Rio-92, bem como das decisões tomadas pelo 
Tribunal Permanente de Revisão e pela Corte Internacional de Justiça, verificar os avanços 
legislativos no processo de incorporação das normas ambientais no Mercosul. A metodologia a 
ser utilizada deverá ser iniciada a partir da análise dos dados colhidos dos institutos do Mercosul e 
estudos de casos. As pesquisas iniciais demonstram que: cada Estado parte procurou adequar 
suas legislações de forma a propiciar o desenvolvimento sustentável, entretanto, ainda não existe 
uma legislação unificada para tratar da temática. Pretende-se ao longo da pesquisa verificar qual 
o modelo adotado, qual a eficácia, as dificuldades e perspectivas para um modelo legislativo único 
relacionado ao critério desenvolvimento sustentável adotado pelo bloco e por último, as possíveis 
restrições estabelecidas pelos acordos internacionais assinados pelos diferentes Estados do 
Mercosul. 
 
Palavras-chave: Mercosul. Meio ambiente e sustentabilidade. Política de desenvolvimento. 
Acordos internacionais. 
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CRIME DE DISCRIMINAÇÃO DOS JUDEUS 

Autor(es): Fabiana Bora Arcas 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito 
E-mail: fabimtulok@hotmail.com 

O projeto de pesquisa propõe uma discussão sobre alguns conceitos como racismo, 
discriminação, crime de ódio, fazendo uma análise da religião judaica em si (Talmude e Torá em 
relação ao Pentateuco da Bíblia Sagrada para o Cristianismo) e a condição da mulher dentro da 
cultura judaica. O projeto vai tratar sobre o tema de discriminação dos judeus e o que ela afeta 
sobre a nossa sociedade, tendo uma base legislativa como a Constituição Brasileira. Tentar, com 
esse projeto, fazer um vínculo com os dias atuais, se ainda ocorre discriminação ou somente se é 
a mídia que influencia dentro da nossa sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Discriminação. Judeus. Constituição Brasileira. 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DIREITO DO TRABALHO COMPARADO 
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Esta pesquisa expõe sobre o Direito do Trabalho Comparado, abrangendo três países do 
Mercosul, dos quais foram escolhidos a Argentina, o Brasil e Uruguai; sendo estes explorados no 
âmbito legal, com referência ao objeto de estudo ao qual iremos tratar que é a pessoa com 
deficiência (PcD). Em primeiro momento iremos definir quem é a pessoa com deficiência e quais 
seriam essas deficiências, com base na Constituição Federal e Legislação de cada um dos 
paises, já correlacionando para a comparação. Em seguida introduziremos um estudo em que 
será observado o ponto de vista de cada um desses paises relacionados no âmbito do direito do 
trabalho, podendo assim compreender se houve uma atenção especial referente à pessoa com 
deficiência, à Luz da Lei; se caso negativo, o questionamento será: há algum programa social? ou 
mesmo em decretos/projetos de leis ao qual prevê a inserção da pessoa com deficiência no 
mercado do trabalho? E se este menciona quanto as empresas privadas e os órgãos publico, no 
tocante as vagas de emprego previstas pelos recursos humanos de cada empresa, oportunidades 
em que pessoas com deficiência sejam inseridas ao emprego, sem que hajam discriminação por 
ambas as partes.  
 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Inclusão. Trabalho comparado. 
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR 

Autor(es): Roseld de Souza Gevezier 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito 
Orientador: Rafael Ferreira Filippin 
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A questão da energia elétrica é fundamental para qualquer país, nas questões estratégicas, 
econômicas e de desenvolvimento. É demonstrar à sociedade a importância e a viabilidade 
econômica e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de 
energia.  Busca-se, enfim, a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos racionais de uso da energia elétrica. 
Essa é obviamente uma área onde importantes interesses de fabricantes e suas estratégias de 
desenvolvimento de produtos podem criar conflitos com metas de aceleração de introdução de 
inovações que poderão ter maiores benefícios para a sociedade. Outro aspecto importante da  
legislação aplicável à matéria determina que as concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar, anualmente,, (0,50%) de sua receita 
nos termos ditados nas Leis nº 9.991/2000 e nº 11.465/2007, Objetivos A  finalidade deste 
trabalho de pesquisa tem por base analisar a legalidade e aplicação  das propostas de projetos de 
eficiência energética no âmbito da companhia de energia elétrica do estado do Paraná 
(COPEL).    Diante do exposto os Principais objetivos das leis supracitas são; 1º Preservar o 
interesse nacional, 2º Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os 
recursos energéticos, 3º Proteger os interesses do consumidor quanto a preços qualidade e oferta 
dos produtos, 4º Proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia, 5º identificar as 
soluções mais adequadas  para o suprimento de energia elétrica nas mais diversas regiões do 
país, 6º Utilizar fontes alternativas de energia mediante ao aproveitamento econômico dos 
insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. 7º Atrair investimentos na produção de energia. 
8º Ampliar a competividade do país no mercado internacional. Dentre as  dificuldades aprestadas 
estão; A privatizações das maiorias da empresas do setor elétrico (distribuição e geração em 
1990). Considerar a natureza do recurso recolhido, existe certa polemica sobre o assunto? Afinal 
é taxa ou imposto? De acordo com o direito tributário é taxa, pois, tem finalidade (os programas de 
eficiência de energia elétrica), ou é dinheiro das concessionárias. É importante esclarecer a 
natureza dos recursos porque  ela influência a escolha do tipo  de programa mais adequado 
(fonte; INEE), entende que é nitidamente um recurso para fins público pago  pelos consumidores 
de energia elétrica e certamente os recursos não pertencem às companhias. Em face do exposto, 
justifica-se a elaboração do presente projeto de pesquisa, Metodologia utilizada pesquisa 
bibliográfica. Resultados obtidos ou esperados avaliar as práticas das leis de  eficiência energética 
aplicada  em nível dos governos, municipal, estadual, federal, empresas públicas e autarquia, e 
órgãos governamentais bem como pelo setor privado, e consumidores finais de energia, visando, 
de forma a contribuir para o aperfeiçoamento destas sem perdas no conforto e na qualidade dos 
produtos. 
 
Palavras-chave: Energia Elétrica.  Desenvolvimento Sustentável. Políticas Ambientais. Eficiência 
Energética. Legislação Aplicável.  
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O presente estudo aborda a dificuldade de provar a prática do assédio moral no meio ambiente do 
trabalho. Demonstra aspectos importantes e necessários à informação ao assediado para a 
redução do mal que vem crescendo assustadoramente no âmbito global. Apresenta ainda a 
dificuldade do assediado de provar nos processos judiciais a ocorrência de assédio moral. Aponta 
conceitos relevantes de doutrinadores inerentes aos aspectos sociais e humanos para 
conscientizar os indivíduos que buscam a sua dignidade através de um ambiente de trabalho 
saudável. Será realizada uma reflexão sobre as conseqüências patológicas e psíquicas 
decorrentes de assédio moral no trabalho, externadas pelas depressões, perda de auto-estima e 
atualmente com maior freqüência a síndrome de �burnaut� objeto de estudo de psiquiatras. Por fim 
apresentaremos meios de prova admitidos no processo do trabalho e as condições em que as 
mesmas poderão ser utilizadas em juízo para que a conduta possa ser efetivamente estudada, 
denunciada, coibida e punida. 
 
Palavras-chave: Assédio moral. Dificuldade probatória. Direito do trabalhador. 
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Com a promulgação do Código Aduaneiro do Mercosul, as relações econômicas intra-bloco terão 
uma alteração substancial em seu modus operandi. A principal alteração é a eliminação da dupla 
tributação sobre produtos importados, e com a eliminação de pagamento deste ao transitar a 
mercadoria entre os países membros, haverá uma melhora exponencial de circulação de 
mercadorias e valores. Relevante também se torna citar que haverá uma distribuição dos valores 
arrecadados com o recolhimento do I.I., para beneficiar os países menos abastados do bloco. 
Neste sentido, pretende-se estudar a relevância sócio-econômica da implantação do Código, 
colher projeções econômicas para estudar os possíveis benefícios sociais que podem ser colhidos 
de tal política de redistribuição tributária, bem como as possíveis formas de se concretizar tal 
animus. Ao fim da pesquisa, pretende-se concluir quais serão os benefícios para a economia intra-
bloco, bem como tal política pode auxiliar o desenvolvimento de cada Estado envolvido, e se há a 
possibilidade de ocasionar conflitos de ordem política e econômica por conta de tal formato 
arrecadatório. 
 
Palavras-chave: Mercosul. Código aduaneiro. Tributação. Importação. 
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O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO E SUA FUNÇÃO SOCIAL ENQUANTO 
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O julgamento do Recurso Extraordinário em questão gerou uma das mais polêmicas repercussões 
possíveis. Os órgãos de classe dos jornalistas consideram um erro do STF e do Min. Gilmar 
Mendes, e alguns estudiosos do Direito consideraram a fundamentação do tema por si só auto-
suficiente. No entanto, o que se busca focar é se, tendo por base este julgamento, o sistema 
judiciário brasileiro cumpre sua função de guardião das liberdades humanas fundamentais, e em 
que amplitude tal proteção de dá. O que se observa preliminarmente é uma predisposição ao 
esmero técnico em detrimento do valor e clamor social que determinadas ações trazem. A 
questão central é o que se tem mais relevância atualmente: O Direito garantido ou a forma de 
protegê-lo? A norma ou o processo? O estudo deriva da ideia-base de liberdade vista em Sartre, o 
desdobramento histórico que a tornou uma garantia fundamental global e, após, multiplicada em 
diversos outros tipos de liberdade, conforme as gerações de direitos de Norberto Bobbio 
expressam, aplicando-as ao caso concreto já referido. 
 
Palavras-chave: Sistema judiciário brasileiro. Liberdade. Direitos fundamentais.  
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O CONFLITO ENTRE DIREITOS HUMANOS E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
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Concorrente ao avanço científico, tecnológico e, propriamente, subjetivo, o jurista busca atualizar 
os termos legislativos e os princípios jurídicos norteadores, visando acompanhar o progresso 
social. Nesse contexto, é necessário o desenvolvimento da pesquisa visando avaliar os impactos 
desse progresso diante das relações intersubjetivas e, mais especificamente, em torno dos 
direitos incidentes nessas relações. Dessa forma, a adequação jurídica visa preencher questões 
que pairam sobre lacunas no contexto social contemporâneo. Tendo em vista a importância 
histórica relativa aos direitos humanos e sua extensão nas relações sociais, em face do 
desenvolvimento global dessas relações, trataremos aqui de questões axiológicas e filosóficas 
relativas à fundamentação dos direitos humanos, bem como, em relação à aplicação doutrinária 
do Princípio da Ponderabilidade em meio ao conflito entre tais direitos, remetendo o presente 
estudo ao campo digital, campo este que traduz um dos meios propulsores do progresso social. 
Visto isso, dificilmente encontraremos a maneira ideal de minimizar as considerações 
humanitárias afirmadas historicamente. Não obstante essa limitação, a pesquisa versa sobre a 
importância de se analisar, por meio do racional procedimento pragmático, as condições do caso 
concreto, visando consagrar a equidade na aplicação da norma, tendo como fim maior não a 
genérica ou absoluta fundamentação do direito, mas sim, sua valoração adequada ao fato social. 
Para auxiliar o trabalho, a pesquisa bibliográfica é o principal meio de se chegar a um vértice 
filosófico e, assim, se conquistar o ápice fundamental do trabalho. Dentro desta perspectiva, 
esperamos alcançar, ainda que não definitivamente, um meio eficaz de aplicação dos direitos 
humanos nas relações sociais contemporâneas, as quais se movem pela agilidade e performática 
garantes de uma atualização instantânea, da qual a ciência jurídica não pode se abster. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito Digital. Filosofia Jurídica. 
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Diante do progresso social, movido pelas relações intersubjetivas, institucionais e interestatais, 
motivado pelo avanço tecnológico e empírico dos sujeitos de direito, os quais se relacionam por 
meio dos costumes, da troca e da política, percebemos o quão necessária é a analise dessas 
relações, visando alcançar um ideal de proporcionalidade das obrigações de parte a parte. Nesse 
contexto, as relações consuetudinárias e políticas se pautam em ideais comuns, determinados 
pela condição geopolítica dos sujeitos. Não obstante essa condição, as relações de troca se 
apegam ao lucro num contexto de concorrência, atualmente, em amplitude global. Nesse norte, a 
pesquisa se ajusta à atividade jurídica, pela qual almejamos regular a onerosidade dessas 
relações comerciais, pautando-nos em ideais individuais e sociais, permeando o direito, antes 
absoluto, de sua função social. Logo, se faz mister o estudo dos direitos humanos, utilizando 
como recorte histórico o período contemporâneo, no qual percebemos certa transformação 
fundamental, tanto nos valores humanitários quanto nas relações comerciais, estas embasadas na 
agilidade tecnológica e nas possibilidades da sociedade global. Para tanto, cabe analisar a 
incidência dos direitos humanos nas relações de consumo, a fim de se estabelecer a sua 
relevância jurídica, bem como, suas garantias normativas. Para tanto, a pesquisa legislativa 
pautada, principalmente, na observação dos valores emanados da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como, do elenco normativo tratado no Código de Defesa do Consumidor 
formam a base desse estudo. Acompanhando essa metodologia, a pesquisa literária e 
jurisprudencial é um dos caminhos a se seguir para verificarmos o campo pragmático da pesquisa, 
no qual pretendemos vislumbrar a atividade jurídica de interpretação e aproximação social dos 
princípios e normas tratados nos citados Diplomas normativos. 
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Com a presente pesquisa, visou-se analisar, em um primeiro momento, a teoria geral da prova e o 
instituto da inversão do ônus da prova dentro do processo civil. Passo adiante, necessário se fez 
abordar a evolução e contextualização do direito do consumidor à sua regulamentação pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. No qual foi concebido como o consumidor como parte mais fraca 
e, portanto, passível de especial proteção, dada a sua vulnerabilidade frente aos fornecedores. 
Situada a matéria, passa-se à análise da relação jurídica de consumo, seus elementos, sua 
configuração e aplicação segundo o código de defesa do consumidor. Superadas estas etapas, 
traz-se a específica da regra disposta no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa que elenca 
como um dos direitos básicos do consumidor a inversão do ônus da prova no processo civil, 
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências. De modo a demonstrar o seu conteúdo, elencou-se os 
elementos necessários para que esteja autorizado o magistrado a proceder a inversão do ônus da 
prova. Vencidas essas etapas, e, objeto principal do estudo, traz-se a problemática objeto do 
presente estudo: qual seria o momento processual adequado para a inversão do ônus da prova 
em demandas que envolvam relação de consumo. Para tanto, foi trazido o entendimento dos 
estudiosos da matéria e da jurisprudência pátria, de modo a analisar tanto a natureza jurídica da 
inversão do ônus da prova em referidas hipóteses quanto ao momento processual adequado. 
Uma vez que o Código de Defesa do Consumidor não elenca um momento processual para a 
aplicação do instituto, causando insegurança jurídica quanto a sua correta aplicação. 
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Dentro de um tema maior de pesquisa, �A cultura como elemento da integração e 
desenvolvimento regional�, insere-se o projeto �A homologação de sentença estrangeira no âmbito 
do Mercosul�, que pretende, ao longo do período de um ano, aprofundar-se sobre os requisitos 
necessários à homologação, processo homologatório e de execução, à luz da legislação vigente. 
No presente trabalho, o aspecto a ser abordado é o da execução de sentença estrangeira, 
homologada no Brasil, exarada em país componente do Mercosul, e os eventuais conflitos entre 
as normas nacionais e o contido no "Protocolo de Las Leñas". Vale dizer, resta solver a pendência 
entre aplicação Lex fori � com a extraterritorialidade prevista pelos artigos 18 e 19 daquele 
Protocolo � e o procedimento  fixado pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais � onde 
se prevê a necessidade de que as  sentenças estrangeiras sejam homologadas pelo STJ, para 
poderem estar sujeitas ao cumprimento de sentença em nosso país. Assim, diferentes tendências 
doutrinárias foram identificadas e objetivou-se analisar as divergências jurisprudenciais em 
matéria de cumprimento de sentenças estrangeiras e de laudos arbitrais oriundos dos países 
membros do Mercosul. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, além de análise 
extensiva dos julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal (antes da Emenda Constitucional n ° 
45) quanto do Superior Tribunal de Justiça, a quem foi atribuída a competência homologatória. 
Apresentar-se-ão ambas as faces da problemática, em especial em função das decisões mais 
recentes das Cortes Superiores e dos reflexos dos fatores culturais nesse processo. Como 
conclusão inicial percebeu-se que  a homologação de sentença estrangeira no âmbito do 
Mercosul,  além de apresentar grande relevância social, política e econômica para o Brasil, requer 
para sua adequada compreensão uma visão integrada do Direito, em suas vertentes 
Constitucional, Internacional e Processual.  
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O direito fundamental à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal brasileira de 
1.988, tem sido abalado ao longo da história, tanto pelas falhas do Estado na oferta do Serviço 
Único de Saúde, como pela sua ineficiente política de fiscalização da saúde privada. A dificuldade 
no acesso à saúde pública gerou o aumento na procura por planos privados de saúde. Essa nova 
realidade se destacou nas décadas de 60 e 70 e acabou gerando por conseqüência, o maior 
surgimento de empresas privadas de planos de saúde. Com a contratação massificada ocorreu o 
movimento que se consubstanciou nos contratos de adesão, o que facilitou demasiadamente os 
abusos contratuais. A garantia constitucional não inibiu a prática de abusos no seguimento, o que 
ocorreu somente com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, diante do 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em relação às empresas de planos de saúde. 
Por outro lado, a aprovação da Lei 9.656/1998, que tratou pormenorizadamente os contratos de 
planos de saúde, traçou um novo perfil dos planos com maior proteção ao consumidor. A 
abusividade nas cláusulas contratuais é uma das formas mais comuns de se lesar o consumidor, 
entre as quais se destaca a cláusula que exclui a cobertura de atendimento do plano nos casos de 
doença pré-existente. Diante desse quadro é que se justifica a presente abordagem, para 
responder qual é a solução para o consumidor que se vê lesado pela empresa de planos de 
saúde. A metodologia que se utilizará, será a pesquisa à legislação, à jurisprudência e à doutrina, 
na tentativa de se apresentar as possíveis alternativas, diante da cláusula que exclui a cobertura 
das chamadas doenças pré-existentes. Vale lembrar ainda que se está diante de um bem 
indisponível: a saúde e que, por sua vez, respinga no direito a vida.  
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O PARLASUL é uma realidade embora pequena parcela da sociedade tenha conhecimento de 
suas atividades, sua existência, ou qual sua influência no processo integracionalista do bloco. Há 
características semelhantes a um parlamento comum, porem as diferenças são significativas. 
Votar num parlamentar do bloco exigirá maior grau de informação dos eleitores, devido as suas 
características ímpares. O próprio papel do órgão ainda não está muito claro e sedimentado na 
sociedade e suas ocupações demandam um conhecimento não só do processo integracionalista, 
mas de atenções a tratados que versam sobre as mais variadas situações (comércio, circulação 
de fatores de produção, direitos humanos, etc.), razão pela qual se faz imperiosa a discussão pela 
sociedade e pelos particulares, os quais devem apropriar-se das questões discutidas pelo órgão. 
Com esse estudo pretende-se buscar um entendimento da atividade como um todo, esclarecendo 
as áreas de atuação, composição, funções mais importantes, possibilidade de cessão de poderes 
do Estado a um órgão de representação eleito pelo povo e sua eventual comparação com o 
modelo da Comunidade Europeia. Para isso buscou-se apoio na declaração de parlamentares em 
atuação no bloco, informações cedidas pelo mesmo, a pouquíssima bibliografia acerca do tema 
comparativamente com o exemplo Europeu. O que se percebeu foi que a precocidade do bloco 
aliada a falta de informação a disposição da sociedade, cuja promoção depende de atitude dos 
governos e da imprensa, faz com que ele se torne algo inatingível pela população e desconhecido 
por grande parcela da sociedade que, em breve (menos de 4 anos), terá uma importante missão, 
qual seja a eleição de parlamentares que discutirão os rumos da integração dos países membros. 
Logo, o impacto das decisões tomadas no órgão deverão repercutir em toda a sociedade, embora 
o mesmo ainda esteja submisso às ordens do CMC, justamente pela falta de legitimidade de seus 
integrantes. 
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LAVAGEM DE DINHEIRO: ASPECTOS HISTÓRICOS E PROCESSO DE 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
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Curso: Direito 
Orientador: Martinho Martins Botelho 
E-mail: samucabraga@hotmail.com 

A lavagem de dinheiro está diretamente ligada à corrupção e atividades criminosas. É um desafio 
à comunidade internacional identificar a origem do capital ilícito e coibir o crime antecedente, o 
método do seu branqueamento e, por conseguinte, mapear onde tais recursos estão sendo 
internalizados e integrados na economia do Estado. É fato que a prática deste ilícito gera 
desequilíbrio nas finanças do Estado receptor do dinheiro oriundo de crime, pois não se faz sua 
contabilização e, ainda, não há registro de onde este capital está sendo aplicado. Este trabalho 
visa uma análise sobre a origem histórica e uma pequena análise da lavagem de dinheiro, 
explicando, de maneira simples, os mecanismos utilizados para a prática deste crime. 
 
Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Direito internacional. Crime financeiro. Paraísos fiscais. 
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A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE INTERNACIONAL DA JUSTIÇA, 
NOS CASOS DE DELIMITAÇÃO MARÍTIMA, E O PRINCÍPIO DA EQUIDISTÂNCIA 

Autor(es): Silvana Przybyzeski 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito 
Orientador: Eduardo Biacchi Gomes 
E-mail: silvanaprz@gmail.com 

O mar, espaço físico utilizado pelos povos de diversas épocas em suas conquistas, como fonte de 
alimentos e como meio de comunicação, quando do advento do Estado Moderno, no século XVI, 
veio a ser alvo de especial atenção por parte das soberanias que disputavam territórios, 
principalmente após descobertas da geração de riquezas, com a extração de recursos minerais 
como o petróleo. As primeiras tentativas de regulamentar as delimitações se deram de forma 
unilateral pelos Estados, fato que dificultava o relacionamento de estados litorâneos vizinhos, 
causando, muitas vezes, conflitos internacionais. Em 1945 surgiram as Nações Unidas, e com ela 
estabeleceram-se tratados e convenções em prol de uma sistematização do Direito do Mar, a 
princípio sem muito sucesso, uma vez que nem todos os Estados ratificavam-os. Até que, no ano 
de 1982, com a Convenção das Nações Unidas de Montego Bay sobre o Direito do Mar (CNUDM 
III), ratificada por mais de 117 Estados, de certa forma, alcançou-se a almejada regulamentação. 
O desiderato deste trabalho é demonstrar que muito do que se tem hoje disposto na CNUDM III foi 
resultado da atuação da Corte Internacional de Justiça (CIJ), tribunal responsável pela resolução 
de conflitos internacionais e pela promoção da paz, que firmou, em sua jurisprudência, princípios 
costumeiros internacionais, como o da eqüidistância, que determina a aplicação da linha mediana 
na hipótese das margens pertencerem a Estados distintos. O método utilizado foi o dedutivo, com 
análise de doutrina sobre a matéria e jurisprudências da CIJ. Os resultados evidenciaram que a 
atuação jurisdicional da CIJ contribuiu para a afirmação dos princípios fundamentais do direito do 
mar, que atualmente encontram-se dispostos na CNUDM III, colaborando, por conseguinte, para 
um direito internacional fundado na paz, na justiça e na equidade.  
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A FORMAÇÃO DO PODER CIVIL SEGUNDO FRANCISCO DE VITÓRIA 
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Francisco da Vitória teólogo, jurista, humanista espanhol, foi um dos fundadores do direito 
internacional e também de diversas teorias jurídicas da atualidade. Em uma de suas obras o 
teólogo contemplou a formação do poder civil. Nesse tema, trouxe elementos diferentes e 
inovadores para a discussão filosófica e jurídica da formação do poder civil. Ele separou a ligação 
direta entre Deus e o monarca e o colocou em um mesmo nível que a sociedade civil. Em sua 
análise, ele separa a sociedade em cinco elementos que se correlacionam e se complementam 
tendo como premissa básica que todo o poder vem de Deus. Esse ensaio tem como objetivo 
analisar a visão de Francisco sobre a formação do poder civil em seu livro �Sobre el poder civil�, 
mostrando todos seus elementos caracterizadores. Os resultados da pesquisa foram a 
demonstração que Homem sozinho é frágil e enfermo. Por isso, necessita que se junte em 
sociedade para que preste mútuo auxílio. Mas, levando em conta que cada indivíduo tem 
interesses diferentes sua simples junção não levaria ao bem comum, mas, a degradação. Deste 
modo, aparece o poder Público como uma força ordenadora para velar pelo bem comum. Porém, 
mesmo que todo o poder provenha de Deus, não significa que o monarca é instituído por ele, uma 
vez que  eles  são estabelecidos pela res publica ( relação entre a comunidade civil e a 
autoridade). Portanto, muda radicalmente a coempção de que os reis eram representantes de 
Deus na terra passam a ter o mesmo nível de importância com a sociedade civil. 
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DIREITO DA PERSONALIDADE NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL � CRIMES 
PRATICADOS PELA PESSOA JURÍDICA  
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O presente estudo visa apresentar sob a perspectiva do direito civil o direito de personalidade no 
âmbito do direito penal e os crimes econômicos praticados pela pessoa jurídica. Será dada ênfase 
na conduta abusiva resultante da punição branda aplicada pela justiça aos atos da pessoa 
jurídica, uma vez que a sanção não atinge diretamente a sua pessoa, pois empregados são 
envolvidos na prática dos delitos. Os conceitos demonstrados serão a partir do pensamento 
doutrinário que ponderam que a pena deve ser associada ao direito penal. Será abordada a 
controvérsia da vontade e capacidade da pessoa jurídica através de seus sócios e as teorias que 
demonstram que estes representam a vontade própria que se exterioriza através de um ato lesivo. 
O estudo ainda engloba a responsabilidade social e penal da pessoa jurídica.  Foram 
consideradas a desestabilizar a situação econômica da empresa infratora e essencialmente a 
prevenção de atentados contra a economia, visando a reparação civil, através da aplicação de 
sanções administrativa para ao final ser considerada a responsabilização penal das pessoas 
jurídicas. 
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ANÁLISE DE DANOS AMBIENTAIS NO RIO TIBAGI, DECORRENTES DE 
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA, ASSIM COMO DE LEGISLAÇÕES PERTINENTES 
À PROTEÇÃO DA FAUNA E DA FLORA, COM INTUITO DE MINIMIZAR IMPACTOS 
AO MEIO AMBIENTE 
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O meio ambiente é constituído de um conjunto de elementos culturais, naturais e artificiais. Com a 
construção de uma hidrelétrica ocorrem grandes mudanças neste meio, observando inclusive a 
perda da biodiversidade local. Em meio aos locais propícios para a construção de uma 
hidrelétrica, observa-se a Bacia do rio Tibagi, que possui grande diversidade no que tange a fauna 
e a flora, com 24.712 km2 de extensão, possuindo grande potencial hidráulico, e de aproveito 
energético. Porém, com a instalação da fonte geradora de energia, avalia-se que com a 
construção da barragem da usina de Mauá, mais de 80 km2 serão alagados, comprometendo 
assim a biodiversidade local, vez que a má oxigenação da água acarreta a morte das espécies 
aquáticas. Outra questão é com a provável extinção de várias espécies de peixes existentes no 
rio, decorrente da falta de alimentos gerada pela modificação do local. Desta forma, a construção 
de uma hidrelétrica acarreta um desequilíbrio ecológico em relação à fauna e flora, não só locais 
como também influenciam na região periférica a esta, como nos animais das florestas, assim 
como na saúde de pessoas que vivem à mercê do rio. Desta forma, observando a legislação 
pertinente à proteção da fauna e flora, como a Lei 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção da fauna, o Decreto-lei 221, de 1967, conhecido como Código de Pesca, em que 
denota disposições sobre todos os elementos animais ou vegetais que tenham na água seu meio 
de vida, além do Código das Águas, Lei 24.643 de 10 de julho de 1934, no que concerne ao seu 
artigo 143 em relação a conservação e livre circulação do peixes, assim como na Lei dos crimes 
ambientais, 9.605 de 1998, que regula também os crimes contra a fauna e flora. A pesquisa visa 
alisar estas disposições legais à luz da Constituição da República Federativa do Brasil diante de 
seu artigo 225. 
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A atividade do comércio ilegal de animais é um costume bastante antigo. Um grande número de 
animais são subtraídos anualmente de seus habitats naturais dificultando a reposição natural 
destes no ecossistema, isso influencia na produtividade e renovação do ecossistema, trazendo 
graves prejuízos uma vez que é necessário existir um equilíbrio. Observando estes fatores, 
objetiva-se uma analise sobre a proibição do tráfico de animais silvestres no Brasil, se há ou não 
ilicitude sobre tal prática, das ações realizadas pelo governo, da importância sobre a repressão do 
tráfico, assim como de suas conseqüências; Pautando-se o objeto da pesquisa no contexto de 
direito ambiental e denotando os aspectos jurídicos existentes em detrimento das legislações 
existentes, como a Lei 5.197, de 03 de janeiro de 1967 que dispõe sobre a proteção da fauna, 
assim como a lei dos crimes ambientais, 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, analisando ainda a 
Constituição da República Federativa do Brasil diante de seu artigo 225. A partir da apreciação de 
normas, informações e doutrinas jurídicas, inseridas no contexto do tráfico de animais silvestres 
no Brasil, serão observadas as conseqüências ecológicas decorrentes deste. Desta forma, 
observa-se a previsão para a necessária a proteção destes animais, por meio de legislação, na 
tentativa de conter o comércio ilícito, evitando assim o desequilíbrio do ecossistema, a extinção de 
espécies e visando a conservação do meio ambiente. 
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O presente projeto visa analisar a duração do trabalho nos países participantes do Mercado 
Comum do Sul � MERCOSUL. O referido tema tem grande relevância social, econômica e 
biológica para o desenvolvimento do ser humano ao passar dos tempos, eis que o trabalho gera 
conhecimento, riquezas materiais e ainda satisfação pessoal, todavia o trabalho em excesso pode 
ocasionar doenças psicológicas e físicas, tais como o estresse, doenças cardiovasculares, entre 
outras, logo, observado tais fatores, se faz necessária a regulação da duração máxima de 
trabalho. Neste sentido a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 destaca no artigo 
XXIV : �Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias remuneradas periódicas.� Dado este fato, vários países incluíram em sua 
legislação a duração máxima de trabalho. O objeto da presente pesquisa é analisar a legislação 
dos países participantes do MERCOSUL comparando-as com a legislação brasileira, para fins de 
aprimorar nosso ordenamento jurídico através do Direito Comparado. O presente projeto será de 
pesquisa teórica e empírica, buscando na doutrina e na jurisprudência a melhor solução para 
resolver o presente tema, esgotando toda a sua matéria.  Ademais, com o presente projeto de 
pesquisa, observou-se que o Brasil, apesar de uma carga horária de trabalho maior que os países 
da União Européia, possui a menor jornada de trabalho em comparação aos demais países 
analisados da America do Sul. Por fim, a realização da presente pesquisa iniciou-se, 
primeiramente, com o levantamento de dados e analise da legislação dos países participantes do 
MERCOSUL e da legislação brasileira, após será concluído o artigo acerca do elencado tema. As 
referências bibliografias são as seguintes: DELGADO. Mauricio Godinho. Curso de Direito do 
Trabalho, artigos disponíveis na internet, bem como, sites oficiais dos governos estrangeiros. 
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O ASSÉDIO SEXUAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
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Ao tratarmos de Assédio Sexual, estamos diante de uma das formas mais aviltantes de ofensa ao 
ser humano, pois as consequências desta prática não se limitam apenas ao momento do assédio, 
vão além, afetando de forma direta a saúde da vítima, sobretudo a mental. Cabe ressaltar que 
embora exista o assédio sexual nas mais variadas esferas da sociedade, é no ambiente laboral 
que se registra o maior número de casos. Segundo levantamentos do próprio Ministério da Saúde, 
algumas das consequências sofridas pelo assediado são a queda no desempenho da função 
laboral, o estresse emocional, o sentimento de culpa, a perda do poder de concentração, a 
ansiedade, a insegurança e a baixa auto-estima. Neste sentido, a intervenção do Estado por meio 
do ordenamento jurídico é de suma importância, porque além de atuar na prevenção, traz também 
as formas punição para os casos em que não foi possível impedir a ofensa. O tratamento acerca 
da matéria está hoje disposto nos diplomas Civil, Penal e Trabalhista. Este último, por meio da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entretanto, independente das regulamentações 
propostas pelo Estado é necessário também que haja iniciativa no meio privado, no sentido de 
juntos buscarem a redução desta prática degradante. Estas devem ser de cunho preventivo, 
através de soluções idealizadas por empregadores e que, uma vez concretizadas, sejam 
amplamente divulgadas entre os trabalhadores. Significando muito mais do que apenas fonte de 
renda, o trabalho proporciona ao cidadão e a sua família, dignidade e respeito frente à sociedade 
como um todo, sendo necessário, porém, que este labor aconteça com requisitos mínimos que 
assegurem dignidade e respeito ao trabalhador.  
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Assédio Sexual nas relações de trabalho: atitude degradante que afronta de forma direta os 
direitos de personalidade do trabalhador. Historicamente, veremos que o assédio sexual existe 
desde os tempos mais remotos, contudo, é no passado mais recente que percebemos um 
significativo crescimento desta prática, que foi potencializada pelo fenômeno da industrialização, 
que lançou no mercado milhares de trabalhadores, os expondo de forma direta, sobretudo as 
mulheres, vítimas principais do crime de assédio sexual. Cabe ressaltar que embora exista o 
assédio nas mais variadas esferas da sociedade, é no ambiente laboral que temos a maior 
concentração desta prática. Além da gravidade configurada na ofensa aos direitos de 
personalidade, como por exemplo, na disposição do próprio corpo, temos ainda as graves 
sequelas oriundas da prática do assédio. Tais condutas afetam diretamente a saúde das vítimas, 
causando sintomas como o estresse emocional, sentimento de culpa, perda do poder de 
concentração, transtornos de adaptação, ansiedade, insegurança, baixa auto-estima, perda de 
produtividade e falta de motivação no desempenho de tarefas, segundo relatórios do próprio 
Ministério da Saúde. Diante destes acontecimentos, o Estado surge como figura importante no 
sentido de impedir e punir a prática do assédio sexual por meio da normatividade jurídica, através 
de leis dispostas nos diplomas Civil, Penal e Trabalhista, além das previsões Constitucionais de 
nossa carta magna. Entretanto, independente das regulamentações propostas pelo Estado, é 
necessário também que haja iniciativas no meio privado, e que, de algum modo, somem esforços 
no sentido de juntos buscarem a redução das agressões feitas ao cidadão trabalhador e ao seu 
Direito de Personalidade. Justifica-se, portanto, o estudo do tema na medida em que o assédio 
sexual afeta milhares de trabalhadores, e a cada um deles deve-se o respeito à sua dignidade 
como pessoa humana e o respeito no desempenho de seu trabalho, que sustenta a si e sua 
família.   
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O ICSID CENTRO INTERNACIONAL PARA O ESTABELECIMENTO DE DISPUTAS E 
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A resolução de litígios por arbitragem de investimento torna-se aceito como um passo importante 
e necessário para a criação de um ambiente amigável para os investidores. Resolução de litígios 
como em um fórum neutro, dentro de um prazo razoável e buscando produzir um quadro jurídico 
adequado para os investimentos. Os governos anfitriões têm usado a legislação nacional para 
incentivar os investimentos estrangeiros. No entanto, os países anfitriões estão sujeitos a 
pressões políticas, econômicas e até mesmo ideológicas, que podem influenciar o seu 
compromisso de investimentos estrangeiros. Tratados Bilaterais de Investimento (BIT´s) são 
acordos entre os dois países para a recíproco incentivo, promoção e proteção dos investimentos 
em cada um dos outros territórios, que permite um aumento do nível de comprometimento do 
��Estado de hospedagem�� para o nível internacional. Por exemplo, os bits  garantiriam para os 
investidores internacionais tratamento justo e eqüitativo, proteção contra a expropriação, a livre 
transferência de capitais e de renda , proteção integral e de segurança. Talvez mais importante, 
muitos bits permitem resolução alternativa de litígios, através do qual um investidor pode recorrer 
à arbitragem internacional, muitas vezes sob os auspícios do Centro Internacional para Arbitragem 
de Disputas sobre Investimentos (ICSID). Acordos internacionais oferecendo maior proteção dos 
investidores, sendo as resolução de litígios por arbitragem um importante elemento de tais 
acordos. O ICSID proporciona um método internacional especializada para a resolução de litígios 
de investimento e prêmios que podem ser executadas em qualquer um dos atuais 155 países 
signatários, incluindo a resolução de litígios por arbitragem de investimento entre o Estado 
anfitrião e um investidor estrangeiro. ( Convenção de Washington, artigo 54). O aumento do 
número e o volume de investimentos estrangeiros aumentaram consideravelmente. A existência 
de ICSID tem contribuído para a promoção de investimentos estrangeiros privado em especial nas 
economias em desenvolvimento. No entanto, a jurisprudência do ICSID demonstra duas questões 
importantes em matéria de jurisdição sua abordagem é geralmente baseada em uma ampla 
interpretação de sua jurisdição e em segundo lugar, os casos analisados neste trabalho revelam 
que em todos os casos relacionados à competência dos  ��prêmios��  têm desfavorecido a Estados 
que são Partes da Convenção e a esse caso será apresentado uma explanação , outra análise 
necessária é a respeito da credibilidade e coerência nas decisões e orientações claras , sobre 
tudo  na busca de ampliar sua competência o ICSID tem limitado a soberania dos Estados 
membros e há ainda uma discussão gerada quanto a questão de sua imparcialidade . Outra 
questão bastante pontual é fato do Brasil não ter assinado  a convenção de Washington  (CW ) de 
1965. o qual crio o ICSID, o que implica aos investidores brasileiros no exterior tampouco 
poderem  desfrutar da proteção oferecida por esse tipo de acordo. Por conseguinte, 
especialmente em face dos riscos políticos de investir em países menos estáveis, o investidor 
brasileiro direto deve saber que não goza da mesma proteção do que os de países-membros do 
ICSID. 
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O dano moral é o causado a alguém no âmbito do direito da personalidade, Os direitos da 
personalidade são os direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade, que preservam a vida, 
integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, não só a pessoa natural possui tais direitos, 
mas também a pessoa jurídica, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano 
material e pelo dano moral. O dano moral consiste em qualquer sofrimento humano que não é 
causado por uma perda pecuniária, pode abranger todo atentado à reputação da vítima, que é a 
privação ou diminuição dos bens que têm um valor precípuo na vida do homem como a paz, a 
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a 
honra sendo classificado em dano que afeta a parte social do patrimônio moral como a honra, 
reputação. O artigo 5º, inciso V da Constituição Federal, assegura o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, e também da indenização por dano material, moral ou à imagem, assim 
como o Código de Defesa do Consumidor, inscreve, no artigo 62, como direito básico deste, a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 
Este ensaio objetivou a identificação do dano moral e a fixação de parâmetros para sua 
liquidação, já que se tornou realidade, os valores a punição não pode se constituir em 
enriquecimento sem causa por parte do lesado. Dessa forma, ao ser utilizado o critério da 
ressarcibilidade se considera elementos do fato como, a gravidade do dano; a extensão do dano; 
a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do 
ofensor; a condição financeira do ofendido respeitando os princípios da equidade e da 
razoabilidade. A metodologia utilizada é a expositiva e dedutiva. O resultado foi quanto ao 
parâmetro dos valores a serem indenizados ao atingir no âmbito do direito da personalidade a 
dignidade da pessoa. 
 
Palavras-chave: Dano moral. Honra e indenização. 
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A CULTURA COMO ELEMENTO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: INCORPORAÇÃO DAS NORMATIVAS NO MERCOSUL 

Autore(es): Symonne Beatriz Batista 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito 
Orientador: Eduardo Biacchi Gomes 
E-mail: symonne@ymail.com 

O MERCOSUL adota o sistema da intergovernabilidade, o Protocolo de Ouro Preto criou o 
Parlamento do Mercosul que estabelece as normas para as incorporações normativas. Com a 
pretensão de aprofundar o processo de integração do bloco econômico mediante cooperação 
interparlamentar, através de harmonização das legislações nacionais. Porém a competência 
estabelecida nos tratados fundacionais do MERCOSUL não possui imediata aplicabilidade e 
coercibilidade limitando a autonomia dos órgãos institucionais devido aos poderes soberanos dos 
países � membros, assim a vigência das normas  depende de que os Estados � partes as 
incorporem a seus ordenamentos jurídicos internos. A fim de conferir maior celeridade ao 
processo de incorporação, os Estados - Partes procurarão, de acordo com suas respectivas 
legislações internas, centralizar em um único órgão interno o processamento dos trâmites 
necessários à incorporação das normas do MERCOSUL. Este ensaio objetivou o estudo das 
incorporações normativas no MERCOSUL no âmbito do Parlamentos afim de analisar a 
efetividade para a formação da internalização. A metodologia utilizada é à expositiva e dedutiva. O 
resultado foi referente ao Estado � Parte que não incorporar a norma ao seu ordenamento jurídico 
interno ser levado ao sistema de solução de controvérsias. 
 
Palavras-chave: Intergovernabilidade. Incorporação e internalização. 
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A IMPORTÂNCIA DO LITÍGIO DO ALGODÃO ENTRE BRASIL ESTADOS UNIDOS NA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO NOS ANOS DE 2005 A 2010 

Autor(es): Marcos Maia 
Instituição : Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito 
Orientador: Daniel Soczek 
E-mail: maia.marcosmaia@gmail.com 

A Organização Mundial de Comercial (OMC) é uma organização internacional que trata das regras 
sobre o comércio entre as nações, tendo por objetivo principal ajudar os produtores, importadores 
e exportadores a conduzir seus negócios. Nasceu do Acordo Geral de Tarifas e Comércios 
(GATT), com o fim da Segunda Guerra Mundial, juntamente com outras instituições dedicadas à 
economia internacional. Das várias disputas comerciais realizadas na esfera desta organização, 
destacamos aqui um fato importante que teve impacto na economia brasileira, no ano de 2005: a 
decisão que dava ganho ao Brasil em relação ao litígio contra os Estados Unidos, sobre a 
concessão de subsídios aos produtores de algodão no âmbito da OMC. Questionamos aqui o 
impacto do ganho deste conflito na economia brasileira, ou seja, será que ampliamos nossas 
exportações ou as prejudicamos considerando as políticas sorrateiras de retaliação internacional? 
Destarte, surge a importância em estudarmos esse conflito, haja vista que necessitamos descobrir 
se foi ou não importante para nosso país litigar com uma super potência mundial. Isto posto, esse 
trabalho tem por objetivo principal analisar a importância do Brasil litigar contra os Estados Unidos 
na Organização Mundial do Comércio referente os subsídios dados aos produtores de algodão 
deste país. A metodologia utilizada advém de um levantamento de dados sobre as exportações de 
algodão realizadas pelo Brasil, comparando-o com o índice total de exportação para este país. A 
pesquisa ainda está em andamento mas espera-se que os resultados evidenciem uma possível 
relação entre litígio e exportações e a conseqüência global deste processo. 
 
Palavras-chave: Algodão. Organização Mundial do Comércio. Litígio Brasil Estados 
Unidos. Balança Comercial. 
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Ciências Biológicas e da Saúde 
GERONTOFOBIA: AS POSSIBILIDADES DE TRABALHO DO ENFERMEIRO FRENTE 
AO MEDO DE ENVELHECER EM MULHERES 

Autor(es): Fernanda Miquilini Pereira 
Instituição: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE  
Curso: Enfermagem 
Orientador: Maurício Wisniewski 
E-mail: nandamiquilini@gmail.com 

De acordo com o IBGE(1992), o Brasil será em 2025, o sexto país do mundo a ter pessoas com 
60 anos ou mais, o que significa cerca de 34 milhões de idosos. Isso faz com que aumente a 
necessidade de profissionais especializados no trabalho com esse público, voltando a atenção 
para preparação destes indivíduos a esta fase da vida que tem a cada dia se evidenciado mais, ou 
ainda no controle de doenças que surgem com o avanço da idade. Este dado nos traz ao 
pensamento quais são as possibilidade de trabalho do Enfermeiro, diante do medo em 
envelhecer. Levando em conta as alterações físicas e fisiológicas, acredita-se que o impacto do 
envelhecimento em mulheres é maior que nos homens, pois estas estão em constantes alterações 
hormonais que podem exercer grande influência no comportamento da mulher, bem como no 
enfrentamento da fase do envelhecimento. Objetiva-se com este estudo, identificar qual a possível 
ação do Enfermeiro frente ao medo de envelhecer em mulheres, através do entendimento do 
processo de envelhecimento, do conhecimento dos fatores causadores do medo nas mulheres e 
ainda, identificar a qual a participação do profissional Enfermeiro na prevenção do medo de 
envelhecer. Para realização deste, adotamos uma abordagem qualitativa,  do tipo descritiva, de 
campo e de natureza aplicada. Como instrumento de coleta de dados, utiliza-se questionário semi-
estruturado com questões abertas entregues para os sujeitos pesquisados. Os resultados 
esperados com a coleta de dados é que a maioria das mulheres afirmem temer o envelhecimento, 
provando que o papel do Enfermeiro na prevenção da gerontofobia é essencial para a qualidade 
de vida da mulher. 
 
Palavras-chave: Saúde da Mulher. Envelhecimento. Psicologia. Enfermagem. Prevenção.  
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Meio ambiente e Desenvolvimento 
VIABILIDADE ECONÔMICA DO CONSUMO DE ÁGUA EM EMPRESAS: UM ESTUDO 
COM TORNEIRAS 

Autor(es): Alcione Pereira Lima; Ana Paula Krause Claudinei Garbulha; Marina Rezende 
Granzoto 
Instituição: Faculdade de Tecnologia Internacional - FATEC 
Curso: Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Segurança no Trabalho e Tecnologia 
em Marketing. 
Orientador: Raphael Combat Cecchetti 

E-mail: alcione.lima@shoppingcuritiba.com.br; anapaulakrause@hotmail.com; 
marinagranzoto@yahoo.com.br 

A sustentabilidade propõe uma abordagem pró-eficiente na manutenção do desenvolvimento 
econômico, preenchendo o maior potencial no presente e, ao mesmo tempo, preservando a 
biodiversidade, planejando e agindo conforme esses ideais. Com este conceito tão debatido surge 
uma pergunta: há solução para os problemas de consumo economicamente viáveis para as 
empresas? Sim, pois o consumo que conseqüentemente vem atrelado a processos em excessos, 
uma situação insustentável, acaba por sobrecarregar as cidades, agravando a situação social, 
ambiental e econômica, pois o desperdício por mau uso está caracterizado por excessos, gerando 
a longo prazo exaustão e incapacidade de regeneração do ambiente. O que este trabalho propõe 
é demonstrar que tanto a empresa quanto a sociedade podem obter vantagens através de 
determinadas mudanças rotineiras e alguns investimentos tecnológicos, gerando uma economia 
de recursos financeiros e ambientais, fazendo com que a sustentabilidade deixe de ser assunto 
teórico para ser aplicado na prática. Para tal, serão utilizadas algumas metodologias, como: 
verificar, através de inquéritos, como a água é utilizada dentro da empresa, o permitirá a 
construção de uma estratégia de conscientização do uso desse recurso. Com base nessas 
informações, criar-se-ão indicadores de consumo que servirão para comparar os modelos de 
torneiras e chuveiros disponíveis no mercado. Espera-se com este trabalho auxiliar e propor ao 
administrador possíveis soluções e alternativas para combater tal desperdício. É importante 
ressaltar que muitos teóricos acreditam que quaisquer mudanças nas empresas em direção a 
sustentabilidade devem e necessitam ser compartilhadas, e não geradoras de conflitos e disputas 
entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento socioambiental. Esta atitude possibilitará 
a expansão da rentabilidade espalhando o crescimento empresarial, e assim, a empresa será 
sustentável não só para seus colaboradores e acionistas, mas também, indiretamente, aos seus 
clientes, fornecedores e a sociedade. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Água. Consumo. Torneiras. Economia. 
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ESTRATÉGIAS DE ECONOMIA NO CONSUMO DE ÁGUA NAS EMPRESAS_ESTUDO 
COM BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS  

Autor(es): Daniele Galvam; Marília Rezende Granzoto; Rodolfo Augusto Pires Carneiro; Sidinei 
Alan Viana 
Instituição: Faculdade de Tecnologia Internacional - FATEC  
Curso: Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Segurança no Trabalho e Tecnologia 
em Marketing 
Orientador: Raphael Combat Cecchetti3 

E-mail: rodolfo21japira@hotmail.com; alan@kabel.com.br; danieli.galvan@kabel.com.br; 
mariliagranzoto@hotmail.com 

A sustentabilidade empresarial assegura o sucesso do negócio a longo prazo e, ao mesmo tempo, 
contribui para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, para um meio ambiente 
saudável e uma sociedade estável. A partir desta idéia tão debatida, surge um questionamento: há 
solução para os problemas de desperdício economicamente viáveis para as empresas? Sim, pois 
o desperdício e o mau aproveitamento de recursos são alguns dos grandes responsáveis por 
custos desnecessários dentro das empresas, além de afetar todo o ecossistema local, essa 
situação insustentável tem que ser transformada. E esta é a proposta desse trabalho: evidenciar 
que determinadas mudanças rotineiras e alguns investimentos em novas tecnologias podem gerar 
uma economia de recursos financeiros e ambientais, tanto para a empresa quanto para a 
sociedade, trazendo vantagens significativas e sustentabilidade para serem aplicadas na prática, 
ao invés de tratadas apenas na teoria. Para tal, usar-se-ão algumas metodologias, como: verificar, 
através de inquéritos, como a água tem sido utilizada dentro da empresa. Esses inquéritos 
permitirão a construção de uma estratégia de conscientização do uso de tal recurso e, com base 
nessas informações, serão criados indicadores de desperdício que servirão para comparar os 
modelos de bacias sanitárias e mictórios disponíveis no mercado. O resultado esperado deste 
trabalho é apontar e recomendar, junto ao administrador, possíveis soluções econômicas e 
alternativas culturais para mudanças estruturais da organização. Estudos mostram que para 
estabelecer indicadores de sustentabilidade capazes de promover conscientização e subsidiar 
processos de mudança nas decisões individuais e coletivas na busca do desenvolvimento 
sustentável é necessário a agregação de tais indicadores ao cotidiano e ao planejamento das 
organizações. 
 
Palavras-chave: Consumo de Água. Bacias Sanitárias. Economia. 
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EM BUSCA DA HIDROSSUSTENTABILIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA DE 
CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO 
DE CURITIBA, PARANÁ 

Autor(es): Simonia Souza 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito - Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Direitos Humanos 
Orientador: Prof. Rafael Ferreira Filippin 
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A questão da escassez de água é uma preocupação central de todas as Nações na atualidade. 
Por esta razão, observa-se que diversas cidades brasileiras vêm implementando programas 
relacionados à preservação e conservação dos recursos hídricos. A cidade de Curitiba, Paraná, 
criou através da Lei Municipal nº. 10.785/2003 - o Programa de Conservação e Uso Racional da 
Água em Edificações (PURAE) - regulamentado pelos Decretos Municipais nº.  293/2006 e 
212/2007. Este Programa visa estabelecer medidas que instigam a conservação, uso racional e 
utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações, bem como a 
conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água. Assim, presente 
estudo objetivou analisar o Programa de Conservação e Uso Racional da Água em Edificações do 
município de Curitiba, Paraná, à luz da questão da escassez hídrica. Para avaliar o funcionamento 
do PURAE, foram pesquisados funcionários da Prefeitura Municipal de Curitiba.  Os resultados da 
pesquisa evidenciaram que o PURAE é relevante para a hidrossustentabilidade em cidade de 
Curitiba, no entanto, faltam maiores esclarecimentos, referentes ao Programa, entre os 
profissionais responsáveis técnicos pelas novas edificações e, também, maior divulgação entre a 
população local, para a conscientização, individual e coletiva, quanto a importância da 
conservação dos recursos hídricos. De tal modo, conclui-se que a otimização do PURAE, 
depende do engajamento da sociedade civil aos valores ambientais ressaltados pelo Programa � 
de conservação, uso racional da água e busca de fontes alternativas de água para fins não 
potáveis. 
 
Palavras-chave: Água. Escassez hídrica. Conservação. Uso racional. PURAE.   
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Ciências Humanas, Letras e Artes 
INTERAÇÃO E SUBJETIVIDADE NAS PRÁTICAS DE ESCRITA COLABORATIVA NA 
WEB 

 
Autor(es): Gisele Silva dos Santos 
Curso: Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira  
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER - EAD 
E-mail: gisele.insigne@gmail.com  

A comunicação social está em constantes mudanças, assim como a tecnologia. Com o advento da 
Internet, novos meios de comunicação surgem e em incrível velocidade, implicando novos 
recursos linguísticos e mudanças nas formas da produção textual. Atualmente as escritas 
colaborativas oriundas dos ambientes digitais também são encaradas como novas formas de 
produção textual, as quais podem ser exploradas pelos professores de línguas como práticas de 
produção de textos em aula, relacionando estes trabalhos com as recomendações pedagógicas 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais visam o uso de novas tecnologias, como o 
computador e a Internet. Nesse sentido, este estudo apresenta algumas concepções teóricas 
sobre interação e subjetividade, relacionando-as nas práticas de escrita colaborativa presentes 
nos ambientes digitais que a tecnologia da informação nos oferece. A partir das teorias linguísticas 
da enunciação propostas por Émile Benveniste e Mikhail Bakhtin, este trabalho traz a discussão 
sobre alguns elementos envolvidos na produção da subjetividade e também na interação verbal 
que surge das práticas de escrita colaborativas, oriundas de ambientes digitais em que a 
produção de texto é realizada de forma coletiva, tais como os blogs, os fóruns de discussão e os 
textos produzidos nas comunidades e nas redes sociais. No decorrer desta pesquisa, é 
perceptível que este assunto permite um amplo trabalho, pois a Internet é mais um espaço onde 
temos a oportunidade de interagir com uma infinidade de textos com características linguísticas 
particulares e que possam ser, em muitos aspectos, diferentes dos que fazem parte do dia-a-dia. 
Além do mais, este estudo também defende que, ao escrever, o sujeito traduz o sentido do mundo 
para si, constituído nas interações vividas, tanto na escola quanto fora dela, pois o texto é o ponto 
de partida e de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de línguas. 
 
Palavras-chave: Escrita colaborativa. Interação. Subjetividade. Enunciação. 
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ENSINO RELIGIOSO E ESTADO LAICO 

Autor(es): Robson Stigar 
Instituição: PUCSP 
Curso: Mestrado em Ciência da Religião 
E-mail: robsonstigar@hotmail.com 

O debate sobre a questão da disciplina de Ensino Religioso nas escolas públicas brasileiras se 
estende desde a proclamação da República até o presente momento. Entendemos que o Estado 
laico não tem uma religião oficial, que adota os princípios da liberdade religiosa dos cidadãos e da 
autonomia das organizações religiosas da sociedade. O Estado laico respeita, todas as crenças 
religiosas, desde que não atentem contra a ordem pública, assim como a não crença religiosa, 
não podendo admitir imposições das instituições religiosas. Porem entendemos que há uma 
grande ambigüidade na questão da afirmação que somos um Estado laico dado a vários 
elementos e símbolos religiosos presentes na atual sociedade brasileira e seu vinculo com a Igreja 
Católica Apostólica Romana em especial. 
 
Palavras-chave: Ensino religioso. Estado Laico. Ciência da Religião. 
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A DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS 
NAS RELAÇÕES DE MEMÓRIA E IDENTIDADE NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
FACINTER 

Autor(es): Desiré Luciane Dominschek 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Pedagogia 
E-mail: desiredominschek@grupouninter.com.br 

Este ensaio vincula-se a Linha de Pesquisa História e Historiografia da Educação. O objetivo 
primordial deste ensaio é resgatar a representação dos alunos do curso de pedagogia sobre o 
significado da disciplina na formação do curso de pedagogia, o entendimento sobre os Processos 
históricos e educação. Temos como objetivo ainda colocar em discussão a compreensão que os 
alunos apresentam sobre os fatos históricos em diferentes períodos, fatos que sobrevivem nos 
dias atuais através dos registros e da memória e que a partir deles podemos ter uma visão de 
como se constitui a educação no presente, problematizando desta forma os conteúdos trabalhos 
na disciplina de história da educação. Pensamos a História da Educação fundamentada no 
princípio da História Cultural , na significação dos conteúdos abordados para a compreensão do 
estudante como sujeito da história e da história como processo contínuo composto por 
continuidades e conformações, permanências e rupturas. Nesse sentido, o entendimento dos 
estudantes sobre o que é história e história da educação são categorias que balizam este ensaio. 
Para tanto utilizaremos fontes colhidas no ambiente das aulas, material produzido pelos alunos do 
curso de pedagogia da Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER. Tentaremos apresentar 
os seguintes pontos na discussão do tema:Como os estudantes conceituam a História, a 
educação e a história da educação, e como identificam a importância desta disciplina em sua 
formação. 
 
Palavras-chave: Disciplina de História da Educação. Representação. Memória e história. 
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A LITERATURA E A CRIANÇA EM TRATAMENTO DO CÂNCER: UMA LEITURA À 
VIDA 

Autor(es): Dharlene Teles; Eliane Martins Quadrelli Justi 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER 
Curso: Pedagogia 
Orientadora: Eliane Martins Quadrelli Justi 
E-mail: dharlene_costa@hotmail.com; elianemqj@hotmail.com  

Com toda a tecnologia hoje existente são introduzidos cada vez mais cedo na vida e na formação 
humana modelos de leituras prontas e acabadas. Nesse sentido, busca-se nesse estudo provocar 
o resgate à liberdade e ao estímulo do imaginário infantil proporcionando diferentes interpretações 
literárias, à criança em tratamento do câncer, por meio de imagens criadas pela autora Eva 
Furnari, cujas obras escolhidas apontam histórias sem texto. Adotou-se nesse estudo por objetivo 
geral � provocar o imaginário da criança em tratamento do câncer a partir de histórias sem texto, e 
por objetivos específicos: a) explorar diferentes histórias sem texto; b) perceber as informações 
apontadas pela criança durante a contação das histórias; c) estimular a criança a recriar uma 
história sem texto a partir das histórias contadas. Assim, pretende-se investigar quais as reflexões 
e as interpretações de mundo junto à criança que trata o câncer a partir da interação com as 
histórias sem texto. Quanto a metodologia utilizada optou-se pela coleta de dados de investigação 
na casa de apoio onde a criança, junto de sua mãe, �moram� -  enquanto tratam o câncer, neste 
caso, a Leucemia. Inicialmente foi desenvolvida uma anamnese de Escuta Pedagógica apontada 
nos estudo de Ricardo Ceccim (1997). Seguiu-se com a contaçao e criação de histórias, ora pela 
pesquisadora, ora pela criança analisada. Por fim,  no terceiro e ultimo encontro a pesquisadora 
contou uma nova história e a partir desta, a criança analisada criou e representou a sua historia 
utilizando massa de modelar e papel sulfite. Os resultados estão sendo analisados, contudo, é 
possível apontar neste primeiro momento que apesar da grave enfermidade e enfrentamento 
vivido pela criança em tratamento do câncer, esta, ao ter contato com a literatura sem texto, 
apresentou vivacidade em seu contexto e discernimento ao dialogar sobre a sua nova condição de 
vida imposta pela realidade e o encantamento literário que liberta e expressa o pensamento onde 
tudo pode e tudo cria. 
 
Palavras-chave: Literatura e enfermidade. Literatura e criança com câncer. Literatura e saúde. 
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Ciências Sociais Aplicadas 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL, COMO INDICADOR DE MELHORIAS NA VALORIZAÇÃO DOS 
TALENTOS HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES 
 
Autor(es): Rosiane Pantoja Uchôa 
Instituição: Faculdade de Tecnologia Internacional - FATEC 
Curso: MBA em Gestão de Recursos Humanos 
Orientadora: Elizabeth Macuco Zanetti 
E-mail: rosiane.pantoja.uchoa@gmail.com 

O escopo deste artigo embasa-se na pesquisa bibliográfica sobre o Clima Organizacional, como 
indicador de melhorias na valorização dos talentos humanos nas organizações. Ressaltando a 
importância do mesmo para o desenvolvimento das empresas, enfatizando que o maior e mais 
eficaz termômetro que uma organização poderia ter é o que chamamos de: pesquisa de clima 
organizacional. Através deste instrumento podemos mensurar o nível de comprometimento do 
colaborador para com a empresa na qual trabalha. Podemos definir o clima organizacional como o 
ambiente psicológico que existe dentro de um departamento ou empresa, é aquela condição 
interna percebida pelas pessoas que influenciam seus comportamentos. Este está diretamente 
ligado à motivação da equipe, aos aspectos internos da organização que conduzem a diferentes 
níveis ou tipos de motivação e dão origem a comportamentos que podem ser favoráveis e 
benéficos ou desfavoráveis e prejudiciais ao trabalho. O objetivo deste artigo é demonstrar que o 
clima organizacional influencia no desempenho das pessoas na satisfação com o trabalho 
realizado. Analisar aspectos como a estrutura que a organização oferece aos seus colaboradores, 
as responsabilidades impostas aos mesmos, o reconhecimento por um trabalho bem-feito, entre 
outros, estão diretamente relacionados ao ambiente organizacional onde ocorre o 
desenvolvimento das pessoas envolvidas na engrenagem empresarial. Em um período 
caracterizado por incertezas e mudanças as empresas precisam ser ágeis, flexíveis, e criativas, 
essas qualidade que são emitidas por meio da participação e do envolvimento de toda equipe de 
trabalho, comprometendo todos os seus colaboradores com suas políticas e diretrizes por meio de 
um conjunto de elementos interdependentes correlacionados ao ambiente organizacional e a 
políticas de valorização de pessoas. 
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Orientador: Miguel Angel Uribe Opazo 
E-mail: francielefrescki@gmail.com 

Estudos sobre a variabilidade espacial da produtividade da soja, bom como dos atributos físicos e 
químicos do solo que a influenciam, são de grande importância para o desenvolvimento de novas 
tecnologias que beneficiam a agricultura. A geoestatística tem sido utilizada em estudos de 
variabilidade espacial de propriedades do solo e produtividade de culturas. A geoestatística é uma 
área da estatística espacial que procura os parâmetros que caracterizam a estrutura de 
dependência espacial, para utilizá-los em técnicas de interpolação, visando construir mapas de 
contorno. Este trabalho teve como objetivo estudar a estrutura de dependência espacial de um 
conjunto de dados reais, referentes à produtividade da soja numa área experimental de 71 há, 
localizada no município de Cascavel, ajustando os modelos teóricos Exponencial, Esférico, 
Gaussiano e Família Matérn a semivariogramas experimentais. Também buscou-se efetuar a 
comparação dos mapas temáticos, obtidos das diferentes grades amostrais, utilizando para isto 
indicadores de acurácia obtidos da matriz de erros e da matriz de confusão, considerando como 
mapa de referência o obtido do monitor de colheita. Utilizou-se os métodos de ajuste máxima 
verossimilhança e máxima verossimilhança restrita. Para obtenção dos dados de produtividade 
foram utilizadas grades de 25X25m, 50X50m, 75X75m e 100X100m. Seguiu-se uma análise 
exploratória, análise espacial, estudo da anisotropia, construção dos semivariogramas 
experimentais, escolha do melhor modelo pelos critérios de Informação de Akaike, Validação 
Cruzada e Máximo do Logaritmo da Função Verossimilhança, construção dos mapas e análise. 
Fatores, tais como o tamanho da amostragem e o espaçamento entre pontos, podem interferir nos 
parâmetros estimados, tanto ou mais que o método de ajuste. Conclui-se que a maior dificuldade 
no ajuste é devida a estimativas incorretas das semivariâncias, relacionadas com poucas 
amostras ou baixa densidade amostral, assim, recomenda-se grade amostral de 75X75m para o 
estudo de dependência espacial.  
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Diante da questão ambiental vigente, e de fatores relacionados às alterações climáticas, surge à 
necessidade emergencial de reduzir a emissão de gases causadores deste problema que tem 
alcance global e é neste contexto que surge o Mercado Mundial de Créditos de Carbono. O 
presente trabalho consiste na análise de um projeto gerador de créditos de carbono, 
estabelecendo as relações da questão ambiental com os aspectos de comercialização. A unidade 
escolhida como ponto de referência está localizada em Paulínia (Estado de São Paulo) e 
denomina-se ESTRE Ambiental S/A; trata-se de uma empresa na área de gerenciamento de 
resíduos. O projeto da empresa, denominado PROGAE consiste na captura e queima de gás de 
aterro (metano), resultando em certificados de redução. A metodologia utilizada foi  análise de 
fontes bibliográficas que tratam da questão ambiental mundial, da responsabilidade 
socioambiental da formação, de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e projetos de 
mitigação de clima. As referências teóricas sustentam-se em obras de autores renomados nas 
áreas gerais relacionadas ao Meio Ambiente e específica de Créditos de Carbono e os dados 
foram analisados através de fundamentação adquirida com a pesquisa bibliográfica. Dentre 
algumas destas obras, cita-se: O Meio Ambiente em debate de Samuel Murgel Branco; Conceitos 
básicos de resíduos sólidos de Francisco Ricardo Andrade Bidone e Jurandyr Povinelli; Educação 
Ambiental de Genebaldo Dias; Gestão Ambiental de Reinaldo Dias; A ordem ambiental 
internacional de Wagner Costa Ribeiro. O estudo de caso compreendeu, pesquisa de campo, 
verificação documental, e aplicação de questionários aos colaboradores da empresa, buscando a 
inter-relação entre a questão ambiental e os aspectos comerciais. Os resultados apontam que o 
projeto a viabilidade do projeto e destaca-se ainda todas as questões referentes ao fortalecimento 
da imagem da organização, uma vez que denota suas ações de compromisso em relação a 
problemática do aquecimento global. 
 
Palavras-chave: Meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Protocolo de Quioto. Redução de 
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Muitas empresas brasileiras demonstram relutância em levar adiante as iniciativas da 
sustentabilidade ambiental devido aos seus custos e também por não acreditarem nos benefícios 
que a mesma possa trazer para a organização. Desta forma, buscam ações voltadas ao meio 
ambiente somente para atender exigências legais. O presente artigo tem por objetivo discutir o 
estado d�arte das empresas brasileiras, no que se refere à adoção de um modelo de gestão 
aderente aos princípios do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a incorporação da variável 
ambiental como fator estratégico no gerenciamento das empresas. Na prática, para que as 
empresas adotem os princípios do Desenvolvimento Sustentável na sua gestão, significaria não 
somente atender as exigências dos órgãos ambientais ou considerá-lo apenas como a coisa certa 
a fazer, mas também porque faz sentido sob o ponto de vista mercadológico. Isso sugere uma 
ação proativa em termos ambientais, reforçando assim a competitividade e permanência da 
empresa no mercado. Cabe assim, envolver de forma permanente os gestores para realizar ações 
corretivas, preventivas e antecipatórias que representam, dentre outras medidas, o uso de 
tecnologias de produção mais limpa e redução do desperdício. Por meio dessas ações, promove-
se a interação de todos os setores da organização e das partes interessadas, ou seja, o governo, 
a sociedade, os clientes, o mercado, as organizações internacionais e nacionais de administração 
ambiental. No que tange aos procedimentos metodológicos, optou-se por uma revisão de 
literatura, na qual, além da base conceitual necessária, procurou-se analisar algumas pesquisas já 
realizadas a nível nacional sobre a situação atual das empresas brasileira na conscientização da 
adoção de um modelo de Gestão Ambiental Estratégica. Através da análise destas pesquisas o 
que se observou foi que mais de 50% das empresas brasileiras ainda continuam atendendo 
somente as exigências legais dos órgãos ambientais. Percebeu-se que alta administração destas 
empresas está preocupada com os custos elevados que o gerenciamento ambiental pode 
representar para a organização. Por conta disso, optam por fechar os olhos para os benefícios de 
se tornarem mais sustentáveis e estão se colocando numa posição de desvantagem competitiva 
imediata. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Gestão Ambiental. Planejamento Estratégico. 
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Meio ambiente e Desenvolvimento 
EU TRILHO, VOCÊ TRILHA, NÓS TRILHAMOS E ASSIM, JUNTOS, COOPERAMOS 
PARA A SUSTENTABILIDADE �1� 
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Orientador: Paulo Henrique Battaglin Machado 
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Este trabalho foi realizado com alunos do ensino fundamental( de educação infantil a 4º série e 
alunos da Classe Especial),  possibilita uma visão ampla do meio em que estão inseridos nossos 
alunos e consequentemente a comunidade, nosso foco principal foi a sustentabilidade desta 
comunidade que direta ou indiretamente usufrui do lixo reciclável. Todos os elementos que 
compõem esse projeto apontam para a mesma direção: a sensibilização das pessoas envolvidas, 
ampliando a possibilidade de participação social, viabilizando ações efetivas que se disponham a 
utilizar os elementos do Meio Ambiente de maneira equilibrada, visando um reexame de suas 
atitudes e práticas sociais, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes em relação a si, 
ao outro e ao meio ambiente e capazes de atuarem para a sua melhoria, levando todos a 
interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis. A nossa preocupação foi criar 
formas de levar a questão ambiental para a sala de aula de maneira a contextualizar situações 
vividas pelas crianças dentro e fora do âmbito escolar. Este surgiu da necessidade de 
combatermos a destruição e degradação do ambiente escolar e entorno, a vila �Pantanal� onde 
mora nossos alunos. O desenvolvimento do projeto foi essencial para tentarmos romper com 
algumas posições tradicionais e avançarmos na questão da sustentabilidade; pudemos 
proporcionar oportunidades variadas e significativas de leitura, pesquisa e produção de texto, 
assim como o desenvolvimento do raciocínio, da criatividade e do senso crítico. As atividades 
desenvolvidas ajudaram os alunos a refletirem sobre atitudes positivas de colaboração, e 
construção de um ambiente melhor para viver. Conheceram e começaram a valorizar a questão 
da coleta seletiva, tempo de vida dos recicláveis. Possibilitou uma parceria entre a associação de 
moradores e escola. As crianças enriqueceram os seus conhecimentos sobre os fatos, 
curiosidades, referentes à sustentabilidade, e cuidados ambientais. Esse trabalho foi fundamental 
para a nossa escola que caminha para exercer realmente uma gestão democrática. 
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Ao implementar um projeto de educação para o ambiente saudável, estamos facilitando aos 
alunos e à comunidade do entorno da escola uma compreensão fundamental dos problemas 
existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico 
como cidadãos de um país e de um planeta. Podemos assim, desenvolver os valores que farão  
repensar e avaliar suas atitudes diárias e as suas conseqüências no meio ambiente em que 
vivem. Assim trabalhamos os conteúdos programáticos, de forma criativa e relacionada ao seu dia 
a dia, podendo levá-los a tomada de consciência, pois em pesquisa realizada primeiramente com 
os pais, depois com as crianças questionamos o que é a saúde e meio ambiente,  20% não 
retornaram com o questionário, 10% responderam de forma relapsa e sem conhecimento, porem 
para nossa surpresa  70% tem  conhecimento, porem não põe em pratica este conhecimento, pois 
não tem consciência. Vemos muitos casos de lixo jogado, o que causa sérios problemas a saúde 
de todos, como morte por leptospirose, e criadouros do mosquito da dengue. Através de 
atividades e ações programadas, objetivamos promover a sensibilização desta comunidade que 
direta ou indiretamente usufrui do lixo reciclável e se localiza em área de preservação, as margens 
do rio Iguaçu. Desdobramos os conteúdos possibilitando estabelecer conexões entre si, com as 
outras áreas e com os temas sociais contemporâneos e o problema da comunidade local, em 
atividades extracurriculares como: entrevistas, historias em quadrinhos, visitas guiadas, atividades 
de experimentação e aplicação,trilhas interpretativas, oficinas, produção de textos, produção de 
artes (desenhos, pinturas, gráficos, teatro, criação de jogos).  Também de grande importância; 
visita guiada pela comunidade com reconhecimento da situação ambiental do bairro, reciclagem 
de lixo, tempo de decomposição e perigos que o lixo nos oferece, entre outras. Percebemos já 
algumas mudanças, mesmo que tímidas, nas relações entre as crianças e o cuidado com o meio 
ambiente e eles se coloraram como fiscais de ações, adotando posturas na escola, em casa e em 
sua comunidade que levem os alunos a interações construtivas, justas e ambientalmente 
sustentáveis. 
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OS LUGARES DE MEMÓRIA: A BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ 

Autor(es): Aline Costa Novak; Karina Paola Soraya Alderete Maldonado; Noeli de Fátima 
Rodrigues 
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A partir da idade moderna, as bibliotecas sentiram a necessidade de reestruturar a forma de 
manutenção de seus acervos, visto a invenção da imprensa. Os documentos deixam de ser 
produzidos sob o processo manual para ser produzido em série.Este ensaio apresenta um dos 
maiores acervos públicos culturais do Paraná,a biblioteca pública de nosso estado. A Biblioteca 
Pública do Paraná é uma instituição situada em Curitiba, que tem em seu acervo mais de 470 mil 
livros, inclusive em braille, além de jornais, revistas, mapas, partituras musicais, manuscritos, 
discos de vinil, compact discs (CD), vídeos, fitas cassetes, filmes e slides, entre outras mídias.Foi 
fundada em 7 de março de 1857 por José Antônio Vaz d Carvalhais, vice-presidente da província 
do Paraná.A sede atual tem área de 8,5 mil m² e foi inaugurada pelo governador Bento Munhoz da 
Rocha Netto em 19 de dezembro de 1954, durante as comemorações do "Centenário da 
Emancipação Política do Paraná .Além do acervo, a instituição oferece espaço para exposições, 
lançamentos de livros, seminários, palestras, oficinas de literatura, artes plásticas e artesanato, 
projeções de filmes e vídeos, leituras de poesias, apresentações musicais e outros eventos 
culturais.O objetivo deste estudo por esta instituição,se originou a partir de uma visita realizada na 
Biblioteca pública,pela disciplina de História da Educação.A proposição de um pôster sobre esta 
instituição é relevante na medida em que estamos divulgando um patrimônio cultural , e também 
exercitando nossos passos na pesquisa histórica. 
 
Palavras-chave: História e memória. Instituições. Acervo público. 
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O caminho percorrido no presente estudo foi compreender um esforço voltado ao uso de imagens 
(fotografias) como fontes na pesquisa histórica. Consideramos as fotografias importantes fontes 
históricas, pois estas não apenas ilustram os textos , mas dele fazem parte. Na interpretação de 
Kossoy (1998) é preciso atentar para as múltiplas faces e realidades da imagem fotográfica. Ele 
chama a atenção para as dimensões da fotografia como memória e representação, fruto de uma 
elaboração cultural, estética e técnica. Outrossim, consideramos conveniente descrever, ainda 
que sucintamente, a importância da utilização da fonte iconográfica como resgate da memória e 
da história na cultura escolar. Este estudo tem origem de discussões na disciplina de História da 
Educação no curso de Pedagogia da Facinter e constitui foco de pesquisa do grupo de estudo da 
mesma área, que consta sob a responsabilidade da professora da disciplina. Como aporte teórico 
para desenvolvimento das análises  sob o tema,utilizamos artigos e referências indicadas durante 
a disciplina. A realidade do passado e a intencionalidade do historiador necessitam de um aporte 
teórico de conceitos e procedimentos. E aos historiadores cabe a responsabilidade pelas escolhas 
e recortes destes conceitos e procedimentos metodológicos, neste sentido pretendemos colocar 
em evidencia neste trabalho a escolha do uso da fotografia como fonte historiográfica identificando 
a relevância deste estudo para a área de história da educação. O objetivo norteador do trabalho 
foi ressaltar a importância da fonte iconográfica no desvelamento das falas dos sujeitos da 
história. Colocando a fotografia como agregadora da escrita da história da educação.  
 
Palavras-chave: História da Educação. Fonte iconográfica. Imagens. 
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A História da Educação é uma disciplina curricular de diferentes cursos de formação: Pedagogia, 
Normal Superior e demais cursos de licenciaturas, além de uma área de pesquisa em ampla 
expansão no Brasil. Pretendemos analisar a contribuição da história para o campo educacional e 
o processo histórico de consolidação e estabelecimento da educação e da escola no Brasil, a fim 
de que possamos perceber a história da educação como eixo fundamental para a compreensão 
do contexto que se encontra nossa atuação profissional; As analises sobre a influência da História 
da Educação na constituição da escolarização brasileira viabilizam a compreensão da evolução da 
educação , sob a perspectiva histórica.Este trabalho acadêmico vincula-se a disciplina de 
Fundamentos Históricos da Educação,do curso de Pedagogia da Facinter. Insere-se na temática 
do grupo de Estudos de História e Historiografia da Educação, sob responsabilidade da Profª 
Desiré Luciane Dominschek. O objetivo central deste ensaio é a promoção e continuidade de 
aprofundamentos de conceitos trabalhados na disciplina como área de pesquisa. Para tanto, 
tomamos como fonte de investigação artigos que tratam da construção e da trajetória do campo 
da História da Educação.O tema proposto configura-se na discussão sobre  o que é história ,e o 
significado da história da educação na formação do curso de pedagogia.O trabalho configura-se 
na necessidade  de Contribuição da discussão da disciplina, para a divulgação do conhecimento 
produzido na área de História da Educação. 
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A falta de boa e diversificada programação na TV aberta brasileira incomoda, talvez isso explique 
o crescimento de TV fechada no Brasil. Mas essa realidade de falta de conteúdo pode ser alterada 
a partir do início das transmissões da TV Digital, em dezembro de 2007. A questão a ser 
pesquisada é o impacto que uma maior acessibilidade às informações e maior interatividade 
causarão na Publicidade e Propaganda e como será a adequação das emissoras no que diz 
respeito aos conteúdos. O poder de crítica e escolha do telespectador será proporcionalmente 
maior, com uma tecnologia que oferece mais recursos, passando a ser mais seletivo e exigir um 
conteúdo melhor, um conteúdo que mereça sua atenção. Como exemplo, a narrativa de Giovani 
Sartori (2000) em sua obra Homo Videns,  em que é utilizada a expressão Homo Videns para 
classificar a nova geração TV, uma geração que diminuiu sua capacidade cognitiva com o 
surgimento da imagem. O que difere o homo sapiens de qualquer outro animal é a sua 
capacidade simbólica. Ernist Cassirer (1994) define o ser humano como um �animal simbólico�, 
que possui uma linguagem capaz de raciocinar a respeito dele mesmo. A falta de opções de 
programação da TV brasileira é uma consequência da industrialização da cultura, conforme a 
Escola de Frankfurt. Se verificarmos a extensão de influência da mídia TV no Brasil, pode-se 
utilizar a nova mídia, TV digital, para realizar uma mudança do paradigma telespectador passivo 
para um usuário ativo. 

 
Palavras-chave: TV brasileira. Qualidade de conteúdo. Interatividade. Acessibilidade.  
 
 

mailto:marina_mva@hotmail.com


 97

TV DIGITAL NO BRASIL: NOVA MIDIA, NOVAS POSSIBILIDADES 

Autor(es): Ana Paula Costa; Greisiane Soares; Joyce Bandeira Silva 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Comunicação Social 
Orientador: Paulo Negri Filho 

A TV aberta brasileira é uma rede de telecomunicações gratuita com cobertura nacional e que 
atinge todas as camadas da sociedade, estando presente em mais de 95% dos lares brasileiros 
(IBGE, 2008). Isso a coloca na posição de melhor instrumento de acesso da população de baixa 
renda às redes de informações e serviços, já que apenas uma pequena parte tem acesso à rede 
mundial de computadores (21% da população - ONU, 2007). Com a implantação da TV digital no 
Brasil, existe a possibilidade de aumento no número de usuários da internet, conectados via TV 
digital. Por isso a TV digital tem potencial para ser um poderoso veículo de inclusão digital. O 
projeto de pesquisa está contextualizado na implantação da TV digital no Brasil e suas 
implicações sociais. O acesso da população brasileira à TV analógica deve ser estendido à TV 
digital, no entanto, seus usos e possibilidades são diferentes. Alguns autores que comporão as 
bases teóricas para a construção do objeto são: Bourdieu; Castells; Crocomo; Lemos; Primo; 
Machado; Santaella. A construção teórica possibilitará a pesquisa de campo que abordará a 
mudança do telespectador para o prosumer. A pesquisa de campo será realizada com grupo de 
brasileiros, na cidade de Curitiba-PR, que tenham acesso à TV analógica. O mesmo grupo terá 
acesso à TV digital, para categorização dos principais aspectos. 
 
Palavras-chave: TV digital. Comunicação social. Tecnologia. Interatividade. 
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Ciências Biológicas e da Saúde 
PESQUISA COM ADOLESCENTES QUE REALIZAM PRÉ NATAL EM UMA ÁREA DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S. F) EM PONTA GROSSA 

Autor(es): Cristiane do Rocio Rodrigues; Jocelene Andrade Carneiro; Marilsa Pereira da Silva. 
Instituição: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE 
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Allana Pietrobelli Trierweiler 
E-mail: jo_pgua01@hotmail.com 

A gravidez na adolescência vem ocorrendo com freqüência. A busca por uma vida sexual ativa 
ocorre cada vez mais precocemente, porém, há falha quando se trata de buscar conhecimento e 
planejamento. Pois é imprescindível que uma equipe de saúde trabalhe a importância desses 
fatores, procurando esclarecer dúvidas, que por sua vez muitas adolescentes acabam 
engravidando sem planejamento. Porém sabemos que orientações são divulgadas na mídia, e 
também por profissionais da saúde. Esta pesquisa teve como objetivo geral detectar as causas 
que levaram estas adolescentes a engravidar. A metodologia utilizada foi quantitativa, descritiva e 
de campo, cujo instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi estruturada, aplicada a 11 
adolescentes que realizam pré-natal ao referido programa no período de janeiro à junho de 2010. 
Para participar da pesquisa, as adolescentes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme o código de Pesquisa com Seres Humanos. Quanto aos resultados obtidos, 
das 11 adolescentes entrevistadas 45,45 % afirmam terem planejado sua gravidez, 18,18% 
engravidaram por descuido e 36,36 % engravidaram por falta de conhecimento. Destas 63,64% já 
receberam orientações quanto a métodos contraceptivos e 36,36 % não receberam nenhum tipo 
de orientações. As que obtiveram orientações pela equipe de Estratégia Saúde da Família (E.S.F) 
relacionando a palestras educativas foram 18,18%, porém 81,82 % nunca participaram de 
palestras desenvolvidas pela Equipe de Saúde. Conclui-se que, apesar da maioria terem recebido 
orientações, estas não foram fornecidas pela equipe de Saúde Detectou-se que a maioria das 
adolescentes planejou a gestação sendo que a mesma não ocorreu por descuido ou falta de 
informações, porém, observamos a necessidade da equipe de enfermagem assumir seu papel de 
educador resgatando os grupos de adolescentes para obter um melhor Planejamento de Vida, 
esclarecendo os direitos e o momento ideal para essas adolescentes assumirem seu papel de 
mãe.  
 
Palavras-chave: Gravidez. Adolescentes. Orientações. 
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SEDENTARISMO ENTRE OS ALUNOS DE ENFERMAGEM DO PERÍODO NOTURNO 
DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS DE PONTA GROSSA � 
PR 

Autor(es): Jocelene Andrade Carneiro 
Instituição: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE 
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Allana Pietrobelli Trierweiler 
E-mail: jo_pgua01@hotmail.com 

Estudos indicam que a prática de atividade física proporciona melhora das funções orgânicas e 
previne o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, contudo, as 
facilidades da vida moderna, mais a dedicação acadêmica, fazem com que muitos alunos 
esqueçam seus benefícios aderindo ao sedentarismo. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e de 
campo, sendo que o objetivo geral do presente estudo foi analisar a incidência de sedentarismo 
entre os alunos do curso de enfermagem noturno. Para a realização da pesquisa, os aspectos 
éticos foram respeitados, seguindo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, atendendo 
a resolução 196/96, que trata de pesquisa envolvendo seres humanos. Os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e seus nomes foram preservados. A 
amostra foi constituída por 30 alunos voluntários de ambos os sexos, os dados levantados foram 
através de um questionário com perguntas fechadas no mês de maio de 2010, na análise 
utilizaram-se procedimentos da estatística descritiva. Observou que 53,33% dos entrevistados não 
realizam atividade física e a modalidade preferida dos que realizam é a caminhada. Evidencia-se 
que 66,66% dos alunos estudam e trabalham. No período de lazer, 43,33% consomem o tempo 
livre estudando, 36,66% assistem a TV, reforçando o achado da realidade de sedentarismo na 
população investigada.  Verificou-se que 90% dos investigados, relatam não sofrer de qualquer 
patologia e não possuem contra-indicação para a prática de atividade física, todos conhecem os 
benefícios que a atividade física tem na promoção à saúde. Conclui que o número de alunos 
sedentários é um pouco maior que os não sedentários e acredita-se que o motivo para esta opção 
de vida, é porque os alunos estudam e trabalham, sobrando pouco tempo para a prática de 
exercício físico.  
 
Palavras-chave: Sedentarismo. Atividade física. Alunos. 
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ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO DO PSF AO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA: 
EQUIPE, FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Autor(es): Marilsa Pereira da Silva  
Instituição: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE 
Faculdades Integradas dos Campos Gerais 
Curso: Enfermagem  
Orientador: Elton Jorge Vilela Matos 
E- mail: marilsapsilva@yahoo.com.br     

Este projeto de pesquisa que tem como foco o tema �esquizofrenia� engloba a questão sobre o 
papel do enfermeiro frente a essa situação, e investiga quais cuidados e aconselhamentos devem 
ser repassados aos pacientes e suas famílias. O PSF (Programa Saúde da Família) consiste em 
modelo de atenção centrado na lógica da vigilância à saúde e qualidade de vida, dirigido à família 
e à comunidade, e inclui desde a proteção e a promoção à saúde até o diagnóstico e o tratamento 
das doenças.  A incorporação de ações de saúde mental na atenção básica a essa rede 
diversificada de serviços (PSF), contribuirá para alavancar novo modelo, oferecendo melhor 
cobertura assistencial dos agravos mentais e maior potencial de reabilitação psicossocial. A 
intervenção conjunta da equipe em saúde mental e o PSF têm como estratégia atingir a meta de 
substituição do confinamento nos hospitais psiquiátricos pelo cuidado comunitário das pessoas 
que sofrem transtornos mentais como a esquizofrenia. A partir destes questionamentos sobre o 
atendimento prestado aos pacientes com esquizofrenia por profissionais enfermeiros, chega-se à 
seguinte questão: quais as estratégias utilizadas pelo enfermeiro para trabalhar com o paciente e 
sua família o tema da doença mental esquizofrenia. Com objetivo geral de avaliar as estratégias 
que o profissional de Enfermagem utiliza para auxiliar o paciente e sua família no enfrentamento 
da doença mental esquizofrenia. A metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento deste 
projeto foi questionário fechado, aplicado aos profissionais de enfermagem de uma cidade do 
interior do Paraná que trabalham no Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), e pacientes que 
se disponham a responder e seus familiares. Os resultados evidenciaram que profissionais de 
enfermagem do PSF precisam acompanhar o tratamento medicamentoso dos indivíduos fora do 
quadro agudo e a discussão com a sua família e seu meio sobre sua inserção na sociedade que 
poderá minimizar o estigma existente sobre tais transtornos. 

 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Enfermagem. Estratégias de trabalho. Família e comunidade. 
Qualidade de vida. 
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A DIFICULDADE DO PLANEJAMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
ACOMPANHAMENTO DE UMA ACADÊMICA NA JORNADA DE TRABALHO 

Autor(es): Marilsa Pereira da Silva 
Instituição: Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais � CESCAGE. Faculdades Integradas 
dos Campos Gerais. Ponta Grossa 
Curso: Enfermagem 
Orientador: Elton Jorge Vilela Matos 
E-mail: marilsapsilva@yahoo.com.br 

Trata-se de uma pesquisa de campo convergente assistencial por desenvolver ações que aliam a 
teoria e a prática. O estudo se desenvolveu com duas agentes comunitárias, da unidade de saúde 
da família Jose Maria Zanetti, localizada no bairro da Colônia Francesa na cidade de Palmeira. O 
acompanhamento teve duração de dois dias no período da manhã e tarde, sendo este integral. 
Esta pesquisa teve duração de dois dias em jornada integral com acompanhamento de duas 
agentes comunitárias de saúde da UBS Jose Maria zanetti, localizada no bairro da Colônia 
francesa na cidade de Palmeira, a pesquisa ocorreu em dois bairros, sendo estes a área de 
abrangência das agentes acompanhadas, no primeiro dia elaboramos um itinerário com nove 
visitas domiciliares, com localizações distantes entre um endereço e outro, das nove casas 
programadas encontramos apenas quatro clientes em casa, no período da tarde a temperatura 
aproximava de quarenta graus, apenas um morador nos ofereceu uma sombra, as outros apenas 
nos receberam nos portões, alguns com receio, não respondiam corretamente, questionavam a 
presença da acadêmica, no final do dia, as camisetas se encontravam molhadas de suor, mesmo 
com uso do protetor solar a pele estava queimada com o calor insuportável. No segundo dia 
programamos dezoito visitas, com casas próximas umas das outras, encontramos apenas dez 
moradores em suas casas, apenas dois nos convidaram para entrar, as visitas eram rápidas, mas 
os clientes realizavam muitas perguntas, reclamavam dos atendimentos e procedimentos da 
referida unidade, como se as agentes pudessem mudar alguma coisa, um dos pacientes ate faltou 
com educação devido à falta do médico no dia da consulta agendada. Durante o percurso fomos 
paradas varias vezes. Com isso os horários de final de jornada chegavam rapidinho e mais uma 
vez a programação não conseguia ser cumprida. Após a realização deste trabalho de pesquisa 
pudemos observar a dificuldade das profissionais agentes comunitárias de saúde em cumprir as 
exigências propostas pelo enfermeiro coordenador da equipe do PSF, não depende simplesmente 
delas atingir as metas propostas e sim da população, do tempo e da comunidade em paradas 
para questionamentos convencionais do dia-a-dia, a não valorização destes profissionais dificulta 
o trabalho e gera um ambiente de conflito, acreditamos que somente após o acompanhamento 
dos profissionais a uma rotina escaldante de quarenta graus aproximadamente pode mudar este 
conceito.  
 
Palavras-chave: Agente comunitário de saúde. Programação. Comunidade. Unidade Básica de 
Saúde (UBS). 
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CURITIBA / PR ANAIS � VII ENFOC 2010 
FÓRUM CIENTÍFICO PÔSTER 
 

Ciências Biológicas e da Saúde 
ACHADOS CITOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS, NEOPLÁSICOS,NÃO 
NEOPLÁSICOS E INFLAMATÓRIOS EM UM LABORATÓRIO PRIVADO DE CURITIBA-
PR 

Autor(es): Samira Mohamed Hussein; Nelson Sonoda. 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão - IBPEX  
Curso: Saúde Pública 
Orientador: Rodrigo Berté 
E-mail: drasamira@labnilsonsantos.com.br 

O carcinoma de colo uterino ainda é um problema de saúde pública nos países em 
desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de prevalência e mortalidade. Este tipo de câncer 
está associado a vários fatores de risco, dentre eles o Papiloma vírus humano (HPV). O presente 
estudo teve como objetivos traçar um perfil citológico cérvico-vaginal: classificando e quantificando 
os achados citológicos neoplásicos, não neoplásicos e inflamatórios. Foram analisados 480 
laudos citopatológicos de pacientes com idades entre 19 e 48 anos de um laboratório privado da 
cidade de Curitiba entre janeiro e dezembro de 2008. Utilizou-se como método de pesquisa uma 
análise retrospectiva de dados extraídos dos laudos dos exames citológicos cérvico-vaginais. Os 
resultados mostraram incidência para: Cândida sp com (43%); Gardnerella vaginalis (12%); 
Trichomonas sp (4%); presença de coilócitos, sinal clássico de infecção por HPV (8%); inclusões 
puntiformes em células metaplásicas sugestivos de Chlamydia sp (1%); Leptotrix sp (1%); 
Mobiluncus sp (1%); lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau (LSIL) (8%); lesões 
intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL) (2%); atipias em células escamosas (ASC-US) (7%) 
e atipias em células profundas (ASC-H) (1%). Pelo procedimento adotado, a conclusão é a de que 
as inúmeras circunstancias a que pode estar sujeito o trato genital, não permite apontar o HPV 
como único responsável pelo aparecimento de lesões precursoras de carcinoma cérvico-vaginal. 
Os processos inflamatórios e agentes patogênicos não diferem dos relatos encontrados na 
literatura.  
 
Palavras-chave: Citologia cérvico-vaginal. Infecção. Carcinoma de colo uterino. Papilomavirus 
humano (HPV). 
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RECIFE / PE ANAIS � I ENFOC 2010 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA PÔSTER 
 

Ciências Humanas, Letras e Artes 
 
MEMÓRIAS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL: MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AFRICANAS E 
FORMAS DE REPRESSÃO EM MATO GROSSO (1719-1889) 
 
Autor(es): Zullu Zaira Figueiredo de Barros; Rodrigo Leandro Lemes Gonçalves 
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso 
Orientadora: Thereza Martha Presotti 
E-mail: zairafigueiredo@hotmail.com ; ogibor@hotmail.com 

Através da pesquisa intitulada Memórias do Patrimônio Imaterial: manifestações culturais 
africanas e formas de repressão em Mato Grosso (1719-1889), foi identificada a presença de 
negros forros e afro-descendentes nas celebrações e festividades culturais tradicionais mato-
grossenses no decorrer dos séculos XVIII, XIX e XX em diversos acervos e tipos de registros 
documentais, como também na literatura e historiografia regional. Além disso, foi possível analisar 
as diferentes formas de representações dessas manifestações na identidade regional, e ainda as 
formas de repressão contra essas manifestações culturais e como as autoridades as 
interpretavam, ao ponto de executar tais repressões; integrando o patrimônio cultural imaterial 
mato-grossense. Destacam-se: as Festas a São Benedito e Irmandade de N. S. do Rosário dos 
Pretos desde a época colonial, os batuques, siriri-cururu em Cuiabá desde fins do século XIX e a 
dança do congo ou congadas e outras manifestações. 
 
Palavras-chave: Manifestações culturais africanas. Repressões. Patrimônio imaterial. 
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS SÓCIO-
AFETIVOS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

Autor(es): Daniele Nascimento Santos  
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Pedagogia 
Orientadora: Maria Jaqueline Paes de Carvalho  
E-mail: danins20@gmail.com 

Retrato nesta pesquisa a importância da visão  do educador ante ao desenvolvimento da criança 
como um todo, especialmente a sua preocupação com a afetividade e como isto influencia 
diretamente no processo de ensino aprendizagem com o propósito de contribuir com a prática 
avaliativa de inúmeros educadores e da mesma forma com  a formação dos educandos. A 
discussão dos dados nos trouxe respostas mais claras quanto a concepção de avaliação das 
educadoras e os aspectos mais relevantes. O presente trabalho objetivou compreender como 
acontece a avaliação referente aos  aspectos sócio-afetivos em turmas de crianças de três anos. 
Ao mesmo tempo, analisar a concepção do educador diante da avaliação e dos instrumentos 
usados para  o registro desta avaliação. Optamos por uma abordagem qualitativa e para a análise 
dos dados, entrevistas semi-estruturadas com duas professoras pertencentes a rede particular de 
ensino, responsáveis pelo grupo III. Além da análise documental de quarenta pareceres 
pedagógicos escritos pelas mesmas. Ao analisar as informações coletadas concluímos que a 
avaliação é um processo lento que requer do professor uma dedicação extrema em observar cada 
aluno em suas especificidades, para então refletir sobre suas ações e seus pensamentos a 
respeito de todas as ações educativas que foram realizadas, buscando sempre auxiliar o aluno a 
se desenvolver com mais qualidade como um todo. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Educação Infantil. Sócio-afetivos. 
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Ciências Sociais Aplicadas 
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE DE 2007 A 2009: ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE 
INDICADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS 
E NUCLEARES (PROTEN) 
 
Autor(es): Guilherme Alves de Santana; Fábio Mascarenhas e Silva 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Gestão da Informação 
E-mail: guilherme.alves.santana@gmail.com; fabiomascarenhas@yahoo.com.br  

Os indicadores científicos são reconhecidamente importantes para a gestão da ciência, tecnologia 
e inovação, seja em âmbito público ou privado. No caso da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), os indicadores servem como balizadores para formulação de política e tomadas de 
decisões. Para esse estudo, focamos o Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em 
Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN-UFPE) para analisar sua produção científica no 
período compreendido entre os anos de 2007 a 2009. Para tanto, fez-se a coleta dos currículos 
dos docentes disponíveis na Plataforma Lattes (PL) utilizando-se a ferramenta �ScriptLattes�, que 
compilou as listas de produção científicas. Em seguida realizou-se uma análise qualiquantitativa 
das publicações com o propósito de caracterizar a dinâmica do programa. Averiguou-se que este 
obteve um total de 538 publicações, contabilizando cerca de 180 produções anuais. Em relação 
aos veículos de publicação dos docentes, observam-se como principais: Resumos expandidos de 
Anais de Eventos (54); Artigos completos de Periódicos (146); Trabalhos completos de Anais de 
Eventos (249). Embora o PROTEN possua bons números de publicação, a quantidade de Artigos 
em Periódicos e Trabalhos em Anais de Eventos teve uma queda acentuada após 2007. No que 
tange as redes de colaboração, evidenciou-se a existência de dois fortes grupos: um composto 
por 17 pesquisadores e responsável por 450 publicações; e outro formado por 4 docentes com 
142 produções. A gatekeeper (pesquisadora mais influente) do programa é a docente Helen Jamil 
Khoury com 81 publicações no triênio. Ainda que estes resultados sejam relevantes, vale ressaltar 
que são preliminares, já que o Projeto de Pesquisa ainda está em andamento e objetiva o 
desenvolvimento de uma metodologia voltada à geração de indicadores científicos da produção da 
UFPE na década de 2001 a 2010. O embasamento teórico deste trabalho foi obtido nas 
produções de Okubo (1997), Santos e Kobashi (2005) e Silva (2008). 
 

Palavras-chave: Plataforma Lattes. Indicadores do PROTEN-UFPE. Produção Científica. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A GERAÇÃO DE INDICADORES 
CIENTÍFICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO: ANÁLISE PRELIMINAR DA 
PRODUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2001 A 2010 

 
Autor(es): Natanael Vitor Sobral; Fábio Mascarenhas e Silva 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE  
Curso: Gestão da Informação 
E-mail: natan_sobral@yahoo.com.br; fabiomascarenhas@yahoo.com.br 

Identificar as tendências apresentadas pela produção científica pernambucana não é uma tarefa 
fácil, haja vista a tendência de crescimento e diversificação da mesma. E para avaliar e monitorar 
a produção científica, tecnológica e inovativa, exige-se instrumentos específicos, denominados 
indicadores científicos e tecnológicos. Esses servem a gestores para suas atividades gerenciais, 
sobretudo àquelas orientadas à tomada de decisões. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é 
desenvolver uma metodologia para a geração e análise de indicadores científicos do estado de 
Pernambuco (previsão de conclusão em julho de 2011). Como a pesquisa encontra-se em fase 
inicial (2 meses), ressalta-se que este resumo refere-se a um experimento parcial de um estrato 
específico, a produção dos pesquisadores (totalizando 50 currículos) de três programas de pós-
graduação do estado: Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável (GDLS-UPE), Administração 
(PROPAD-UFPE) e Administração e Desenvolvimento Rural (PADR-UFRPE). Para a análise, 
adotou-se o sistema Script Lattes para extrair e compilar dados obtidos a partir dos currículos 
disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq. Os resultados preliminares demonstram que, juntos, 
os três programas de pós-graduação produziram 1.825 trabalhos científicos, dos quais 344 eram 
artigos de periódicos, 60 foram livros publicados/organizados, 167 capítulos de livros, 1.036 
trabalhos completos publicados em anais de congressos e 147 resumos publicados em anais de 
congressos. Na junção de todos os currículos, destacam-se quatro grupos que publicam em 
parceria. O grupo com mais integrantes, com 17 pesquisadores, responde por 47,3% da 
publicação total, destes, onze são vinculados ao PADR-UFRPE (636 publicações) e seis ao 
PROPAD-UFPE (506 publicações). Os resultados mostram claramente a preferência pela 
publicação em anais de eventos, ainda, que os pesquisadores do PROPAD-UFPE e PADR-
UFRPE destacam-se na Produção de novos conhecimentos na área da Administração em nosso 
estado. Os estudos de BRISOLLA (1998), KONDO (1998) SANTOS E KOBASHI (2005) 
fundamentaram este trabalho. 
 
Palavras-chave: Produção científica. Plataforma Lattes. Indicadores científicos. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE PATENTES NO PERÍODO DE 2001 A 2010 DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA DA UFPE 

Autor(es): Márcio Henrique Wanderley Ferreira; Fábio Mascarenhas e Silva 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Gestão da Informação 
E-mail: marcio.wferreira@yahoo.com; fabiomascarenhas@yahoo.com.br 

A pesquisa tem como tema a construção de indicadores da produção tecnológica do programa de 
pós-graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Este tema é relevante 
devido à necessidade de assegurar a proteção e estímulo aos produtos e processos tecnológicos 
produzidos pela instituição. Nesse ínterim, o objetivo geral da pesquisa é produzir e avaliar 
indicadores tecnológicos, focando na produção de patentes, com o intuito de mapear e identificar 
a relação entre a produção científica e tecnológica, ou seja, os índices de transformação de 
conhecimento em produtos manufaturáveis. Para tanto, utilizou-se da seguinte metodologia: 
coletaram-se e compilaram-se as produções tecnológicas, através da ferramenta ScriptLattes, dos 
currículos Lattes dos pesquisadores. A coleta contemplou o módulo �PRODUÇÕES TÉCNICAS�, 
contudo identificaram-se somente produções de processos ou técnicas. Para conferir maior valor 
às informações dos currículos, fez-se um confronto dos dados com aqueles disponíveis na base 
de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Na análise do programa, 
identificou-se 16 produtos tecnológicos e 4 processos. Dos 16 produtos tecnológicos analisados, 
apenas 8 foram patenteados, dos quais 6 tiveram a UFPE como depositante e 2 foram 
depositados por empresas privadas do ramo de telefonia celular. Por outro lado, identificaram-se 4 
processos, dos quais somente 2 foram patenteados em nome da UFPE. Averiguou-se também, 
que apenas um docente se preocupou em formalizar o patenteamento de todas as suas 
produções técnicas, situação que deve servir de alerta a UFPE, sobretudo no que tange a 
proteção dos seus conhecimentos. Ressalta-se que, apesar de relevantes, os resultados são 
preliminares, pois a pesquisa está na fase inicial, e sua previsão de término é julho de 2011. O 
embasamento teórico desse trabalho foi fundamentado nos trabalhos de Trzesniak (1998) e 
Gomez (2001). 
 
Palavras-chave: Patentes. Produção Tecnológica. Plataforma Lattes. 
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Ciências Jurídicas 
 

BRASIL: O ESTADO DE DIREITO OU O DIREITO DO ESTADO? 
 
Autor(es): Eliane Maria Araújo da Silva  
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE  
Curso: Ciências Sociais 
Orientadora: Alessandra Uchôa Sisnando 
E-mail: Elianearaujo80@yahoo.com.br 

Na observação da dificuldade dos Estados em legitimar através da ação o Pacto Internacional dos 
direitos humanos, buscamos suscitar um questionamento das realidades que interferem no 
impedimento destas ações, nosso Estado em foco é o Brasil. O nosso objetivo é apresentar a 
Teoria de Estado Hegeliana como forma de viabilizar um entendimento através da Filosofia 
Política, da necessidade evolutiva de uma sociedade para que seja concebido um Estado de 
Direito sobrepondo o Direito do Estado, que entendemos como um Estado onde o Direito não 
emana do ethos do povo.A metodologia aplicada nesta pesquisa é a leitura e debate teórico da 
obra hegeliana no Grupo de Estudo da Filosofia da História. A partir da orientação da Profa. 
Alessandra Uchôa debatemos as questões da formalização das leis pelo Estado, que segundo a 
teoria hegeliana, terão sua gênese no ethos do povo para que dessa forma haja uma identificação 
da Sociedade no Direito. Ao inserirmos a Filosofia Hegeliana no contexto social e político atual, 
juntamente com teóricos dos Direitos e da Sociologia, encontramos uma questão amplamente 
discutida que é a distância na efetivação dos direitos humanos e coletivos. A conclusão esperada 
nesta pesquisa é de que há uma necessidade de um investimento profundo na formação da 
cidadania no Brasil. Desta forma, novas vias surgem para uma evolução da efetivação dos direitos 
civis e coletivos. Uma cidadania onde os direitos objetivos e subjetivos se complementem para 
que desta forma, tenhamos a gênese de uma sociedade mais participante, suscitando um 
processo de efetivação de um Estado de Direito. A nossa pesquisa teve início no mês de 
março/2010 e a previsão de término é para 12/2010.  
 

Palavras-chave: Estado. Direito. Sociedade. Cidadania.   
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Ciências Biológicas e da Saúde 
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE DANOS A PACIENTES 
COMATOSOS 

Autor(es): Bruna Silva de Holanda; Marília Rodrigues da Silva; Allen Flávia do Rêgo Salvador e 
Rosana Christine Cavalcanti Ximenes 
Instituição: Faculdade Mauricio de Nassau 
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Rosana Christine Cavalcanti Ximenes2 
E-mail: Brunasilva_enfer@hotmail.com 

A contração muscular esquelética é a base do movimento humano. Para que ocorra um 
movimento, é necessário que haja um estímulo motor vindo do cérebro. Lesão intracraniana, 
perfusão tissular cerebral diminuída e tumores são exemplos de alterações que podem levar a um 
estado de inconsciência ou coma, onde a Enfermagem deve compreender a extensão da prática 
vivenciada diariamente com uma visão global, na tentativa de firmar, neste ato, profissionais de 
Enfermagem munidos de subsídios para suprir necessidades, diminuir ou impedir futuros danos 
ao paciente. Com base nestes aspectos, o objetivo deste estudo foi descrever o processo de 
contração muscular no coma, discutindo e propondo estratégias de atuação da Enfermagem, 
adotadas na tentativa de estimular mudanças no perfil dos pacientes restritos ao leito. Este estudo 
consistiu em uma revisão de literatura, com base em artigos científicos disponíveis nos sites 
Medline, Scielo, Lilacs e Pubmed, publicados de Janeiro de 1994 até Dezembro de 2009, além de 
livros de referência no assunto. Pode-se, então, avaliar a importância do conhecimento científico 
do profissional de Enfermagem e sua atuação correta na prevenção de complicações em 
pacientes acamados, como o reconhecimento dos riscos, validando e aumentando a exatidão da 
prescrição de Enfermagem elaborada pelo Enfermeiro para sua equipe, definindo, assim, 
programas de controle e redução de danos aos pacientes em coma. O embasamento científico, 
associado a uma prática rotineira, apontam para o fato de que existe uma facilidade maior para a 
abordagem terapêutica adequada para as características individuais de cada caso, aumentando a 
qualidade de vida e interferindo, assim, de maneira positiva, no processo de reabilitação muscular 
para pacientes em coma. Servindo como referência entre outras literaturas envolvidas no 
processo, Horta WA. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU; 1979 e Carpenito-Moyet LJ. 
Manual de diagnóstico de enfermagem.10 ed. Porto Alegre: Artmed; 2006. 
 

Palavras-chave: Contração muscular. Coma. Diagnóstico de enfermagem. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO IMPLANTE DE STENTS 

Autor(es): Bruna Silva Holanda; Marília Rodrigues Silva 

Instituição: Faculdade Mauricio de Nassau 
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Isabel Spacov 

O sistema cardiovascular é uma vasta rede de vasos de vários tipos e calibres, que põe em 
comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses vasos circula o sangue impulsionado pelas 
contrações rítmicas do coração, que podem apresentar várias doenças cardiovasculares e dentre 
elas destaca-se a Doença da Artéria Coronária. Esta se caracteriza por formação e acúmulo de 
placas de ateroma nas paredes das artérias e resulta em diminuição do fluxo sanguíneo, tendo a 
implantação do stent, como uma das intervenções coronárias que vem sendo mais utilizadas por 
sua segurança e diminuição de reestenose. Com vistas a uma melhor recuperação do paciente, o 
enfermeiro (a) tem o papel de orientá-lo sobre o procedimento, explicando-lhe sobre a introdução 
do cateter, verificar o débito cardíaco adequado, supervisionar repouso no leito e curativo 
compressivo para evitar possíveis sangramentos, entre outras medidas mais detalhadas que são 
de vital importância para o sucesso da angioplastia. Esta pesquisa tem o objetivo de descrever a 
importância da assistência de enfermagem no procedimento do implante de stent.  Este trabalho 
foi realizado com base em pesquisas bibliográficas de artigos científicos nos sites Bireme, Lilacs e 
google acadêmico, além de livros publicados entre os anos de 1997 a 2007. Diante dos resultados 
obtidos, conclui-se que a incorporação de novas tecnologias em saúde, observa-se que o implante 
do stent coronariano reduz a principal complicação no paciente, a reestenose, otimizando os 
resultados imediatos e tardios com a contribuição da enfermagem nos pacientes submetidos à 
angioplastia, implementando cuidados terapêuticos e orientações destinadas aos pacientes que 
realizam o procedimento, promovendo bem estar e qualidade de vida aos pacientes. 
 
Palavras-chave: Cuidado terapêutico. DAC. Stent. 
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OTIMIZAÇÃO DA CRISTALIZAÇÃO DO UMBU 

Autor(es): Keliane Oliveira de Lima 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Nutrição 
Orientadora: Margarida Angélica da Silva Vasconcelos 
E-mail: keli_nutri@hotmail.com 

O umbuzeiro (Spondias Tuberosa Arr. Câm.) é uma frutífera nativa do Nordeste brasileiro, cujos 
frutos são usados na alimentação humana, tendo, grande potencial de exploração agroindustrial. 
Durante a colheita do fruto, ocorre perda considerável de umbu por ser bastante perecível. Dessa 
forma, constata-se a necessidade de aplicar um método de preservação de baixo custo, como a 
cristalização, surgindo novos produtos derivados do umbu. O presente estudo teve como objetivo 
obter umbu desidratado pelo processo de cristalização, avaliando a influência do tipo e 
concentração do agente osmótico; aceitabilidade do umbu cristalizado e a qualidade do produto. 
Para desenvolvimento da pesquisa o referido fruto foi submetido ao processo rápido de 
açucaramento utilizando três tipos de agentes osmóticos (100% açúcar cristal; 90% açúcar cristal 
+10% glicose e 80% açúcar cristal+ 20% glicose). Após a cristalização foram avaliados 
sensorialmente e em seguida submetidos à análise microbiológica e físico-química. Com base nos 
experimentos realizados ficou constatado que a amostra com 100% açúcar cristal obteve a maior 
aceitabilidade (67,02%). A análise microbiológica indicou ausência de Coliformes termotolerantes 
e Salmonella sp., estando a fruta in natura e a cristalizada de acordo com a RDC.n.12/01.  
Quando comparados os resultados das análises físico�químicas do umbu in natura e cristalizado 
verificou-se uma redução dos teores de umidade após a fruta ser cristalizada confirmando o efeito 
conservador do processo. Portanto, o processo de cristalização de frutas agrega valor comercial 
às frutas consumidas in natura, sendo também uma alternativa de conservação para reduzir 
perdas pós-colheita, com um investimento inicial baixo, pois não requer equipamentos mais 
sofisticados. 
 
Palavras-chave: Spondias Tuberosa. Umbu. Cristalização. 
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RECIFE / PE ANAIS � I ENFOC 2010 
FÓRUM CIENTÍFICO PÔSTER 
 

Ciências Humanas, Letras e Artes 
A PARTICIPAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO: A PRÁTICA DO 
CONSELHO ESCOLAR EM DEBATE 

Autor(es): Cleidilene Almeida Silva 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Mestrado em Educação 
Orientador: Evson Malaquias de Moraes Santos 
E-mail: cleidicas@yahoo.com.br 

O trabalho trata-se de pesquisa em andamento para a elaboração de dissertação de mestrado e 
tem como objetivo geral compreender a forma e as dimensões das relações que se dão entre os 
trabalhadores em educação e os usuários da escola em conselho escolar. Os debates sobre a 
garantia do acesso e da permanência da criança na escola perpassam pela democratização do 
ensino. Essa democracia, acredita-se, não se faz sem o compromisso político da comunidade 
educacional nas discussões e determinações do construir a escola pública democrática. A 
Constituição Federal aponta como caminho para a integração entre pais, alunos, servidores, 
professores e comunidade, o princípio da gestão democrática. A LDB nº 9.394/96, ao 
regulamentar o princípio da gestão democrática, estabelece o Conselho escolar como um dos 
mecanismos para institucionalizar essa integração. A metodologia a ser adotada na presente 
pesquisa sustenta-se a partir de pesquisa bibliográfica, pois tem como fontes a Legislação e 
estudos sobre Conselhos Escolares e Gestão Democrática, desenvolvidos nos últimos anos. 
Como se deseja conhecer profundamente o ambiente da instituição a ser pesquisado, entendido 
como um fenômeno social, e tendo em vista o objetivo proposto da presente pesquisa optou-se 
por um estudo do tipo etnográfico. Essa pesquisa utilizar-se-á para coleta de dados documentos, 
tais como regimentos, ordenamentos, atas; observação, entrevistas semi-estruturais e 
questionários. Para tratamento da coleta de dados utilizar-se-á a análise de conteúdo. A 
relevância deste trabalho está associada à necessidade das mudanças ocorridas no ambiente 
escolar, especialmente no que se refere à gestão da escola pública.  Temos como resultados 
preliminares que não há como conceber a escola pública sem que os atores que façam parte dela 
também tenham voz em seus direcionamentos e objetivos. Entretanto, as práticas de participação 
nas políticas e gestão da escola pública no país tem sido secundarizadas.   
 

Palavras-chave: Participação. Conselho escolar. Política Pública em Educação. 
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O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA 
CIDADE DO RECIFE: CAMINHO PARA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL? 

Autor(es): Ildo Salvino de Lira 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Mestrado em Educação 
Orientador: Daniel Rodrigues  
E-mail: ildoslira@hotmail.com 

O objeto da pesquisa é o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério da Cidade do 
Recife. O interesse por essa problemática surgiu a partir de nossas primeiras impressões 
enquanto professor. Buscamos analisar o PCCR na perspectiva de ser um instrumento ou não da 
política de valorização docente correspondente ao período de 1999 a 2009. Como objetivos 
específicos: analisar a concepção de valorização do magistério expressa nos documentos oficiais: 
Constituição Federal 1988, Lei orgânica da Cidade do Recife, LDB 9.394/96, FUNDEF- 
9.424/1996 Resolução n º 3 do CNE 1997, o PCCR  ;  e  refletir qual o significado que o PCCR 
possui como instrumento ou não da política de valorização profissional, na ótica dos professores.   
Partimos do pressuposto de que esse Plano foi formulado e implementado com o objetivo de 
valorizar essa categoria, o mesmo vem possibilitando essa valorização?O estudo de cunho 
qualitativo está sendo desenvolvido contemplando uma amostra representativa de 6 professores, 
o período estimado para sua conclusão será 24 meses. No primeiro momento realizamos análise 
documental. Posteriormente, iniciamos os questionários com perguntas fechadas, em seguida as 
entrevistas semi-estruturadas. Por fim os dados serão analisados. A partir dos resultados parciais, 
inferimos que apesar das políticas e discussões acerca da valorização docente operadas nos 
últimos anos presenciamos que as mesmas não vêem oportunizando o fortalecimento, e nem a 
valorização do professor (MONLEVADE, 2000, OLIVEIRA, 2003). Carecemos, sim, de uma 
política com objetivos claros que possa interferir a fundo em questões estruturais, atuar sobre as 
condições de trabalho, sobre os salários, sobre os planos de carreira.  
 
Palavras-chave: Política de valorização. Plano de Cargo e carreira. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E DESIGUALDADES ÉTNICO-RACIAIS: AS 
LEIS 10.639/03 E 11.645/08 EM DEBATE 

Autor(es): Ana Cláudia Oliveira da Silva 
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Curso: Mestrado em Educação  
Orientadora: Janete Azevedo 
E-mail: ancl12@hotmail.com 

A pesquisa busca analisar o processo de implantação das atuais políticas educacionais que focam 
as temáticas étnico-raciais no Brasil, com destaque para as Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08 
que, alterando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tratam da obrigatoriedade do ensino 
da história da África, Cultura Afro-Brasileira e Indígena, procurando contextualizá-las e 
observando seus impactos e significados sociais. A importância desse estudo remete ao fato de 
que, em pleno século XXI e apesar de todos os investimentos em mudanças na educação 
brasileira, sobretudo a partir de 1988, observamos tanto a conservação como o agravamento das 
disparidades em nossa sociedade. Procura investigar se a nova legislação se ajusta ao conceito 
das políticas de ações afirmativas, que estão voltadas para a assistência aos grupos 
historicamente discriminados, e em que medida pode se configurar como instrumento efetivo de 
luta contra as desigualdades. Especificamente, averigua junto aos órgãos competentes 
(Secretaria de Educação e Gerências Regionais) que ações estão sendo promovidas e de que 
maneira estão se desenvolvendo para assegurar o cumprimento das referidas Leis no estado de 
Pernambuco, como a inclusão da temática no currículo oficial da rede de ensino estadual. Como 
procedimentos de coleta das informações estão sendo utilizados dados secundários, análise 
documental, que compreendem as diretrizes nacionais e estaduais e os planos e projetos 
governamentais e para a verificação junto as Gerências Regionais e Secretaria de Educação de 
Pernambuco, tem sido realizadas entrevistas com diretores de ensino, coordenadores de projetos 
e de grupos de trabalho, por estarem diretamente ligadas à formulação de projetos e 
implementação das leis, além de uma revisão de literatura de autores que vêm desenvolvendo 
suas críticas nos domínios das políticas educacionais, a saber, AZEVEDO, JACCOUD, BURATTO 
e MUNANGA. 
 
Palavras-chave: Desigualdades étnico-raciais. Leis 10.639/03 e 11.645/08. Políticas públicas. 
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Ciências Sociais Aplicadas 
ANÁLISE AMBIENTAL SWOT DA EMPRESA CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA 
LTDA. 

Autor(es): Hermes Corrêa Bessa; Jorge Patrício Rosário Vitor  
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: MBA em Planejamento e Gestão Estratégica 
Orientadora: Zélia Halicki 
E-mail: parapsychology_hcb@hotmail.com e stmjorge@hotmail.com  

Na realização da análise ambiental interna e externa SWOT da empresa privada CONSTRUTORA 
CHAVES MIRANDA LTDA é válido questionar o que ela oferece de fortaleza no cenário local de 
prestação de serviço, se ela apresenta algum tipo de fraqueza frente aos seus correntes, e ainda, 
se com as fraquezas dos correntes ela consegue agarrar as oportunidades, e se quando não há 
oportunidade ela consegue, assim como orienta o autor Sun Tzu, proteger-se contra as possíveis 
ameaças? Pretende-se com esse trabalho, analisar as forças, as fraquezas, as ameaças e as 
oportunidades que a construtora está tendo ou não junto ao seu mercado alvo no município de 
Santarém - Pará. A metodologia utilizada foi uma visita técnica na empresa na segunda quinzena 
de abril de 2010. Para tal, foi necessário, também, além da observação do ambiente 
administrativo e do canteiro de obras, uma entrevista com o proprietário da organização o Senhor 
Antonio Miranda, e alguns dos seus colaboradores que repassaram, de forma superficial, dados 
de como a empresa atua no mercado local de construção civil. É possível identificar para cada 
cenário analisado, as oportunidades menos acessíveis, as forças mais atuantes da construtora em 
análise e as forças dos concorrentes. O posicionamento estratégico da Construtora Chaves 
Miranda está em DIVISÃO DO MERCADO OU DESGASTE: FORÇA DA CONSTRUTORA 
FORÇA DOS CONCORRENTES, isto é, quando as forças da construtora Chaves Miranda 
combatem com forcas do concorrente causando perdas para ambas, consequentemente, 
deixando o mercado ganhar proveito do seu próprio desgaste e beneficiando os seus clientes.    
 
Palavras-chave: Análise SWOT. Diagnóstico Organizacional. Planejamento Estratégico. 
Ambiente Interno. Ambiente Externo.   
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INTEGRAÇÃO ENTRE INVESTIMENTO EM RESPONSABILIDADE SOCIAL E A 
GESTÃO DA MARCA 

Autor(es): Eduarda Cavalcanti Valença 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX  
Curso: MBA em Administração e Marketing � EAD 
E-mail: duda.waves@hotmail.com 

Este estudo busca aferir como as marcas estão sendo priorizadas na gestão de marketing, no 
sentido de agregar valores a imagem da empresa. Neste aspecto a responsabilidade social se 
insere no planejamento estratégico empresarial como ferramenta de manutenção e construção da 
imagem do produto, a partir do momento em que os anunciantes buscam fortalecer sua marca em 
meio a concorrentes cada vez mais ativos. Entende-se, portanto que o consumidor valoriza a 
marca pela segurança que esta lhe transmite, ou seja, se o individuo empresta valor pela 
segurança, a marca ganha importância diante deste. A partir desta analise, são apresentados 
causas e efeitos deste panorama, onde o poder do marketing social torna-se crescente numa 
sociedade cada vez mais competitiva. O objetivo geral desta proposta de estudo, fundamenta-se 
na verificação da importância do Marketing Social frente à perspectiva de agregar valor a imagem 
da Empresa a partir da Marca, e tem como procedimento geral o método indutivo, que busca 
conclusões cujo conteúdo é mais amplo do que as premissas nas quais se basearam. É de cunho 
exploratório, pois  visa tornar o problema mais claro, como também é de cunho descritivo, pois 
examina as estratégias de marketing social utilizadas para projetar a imagem da empresa. Diante 
do exposto, o problema de pesquisa proposto, é alicerçado na investigação de �Como o Marketing 
Social atua na construção da imagem da Empresa, e como a Responsabilidade Social se insere 
neste cenário para agregar valor a Marca?� 
 
Palavras-chave: Branding. Marketing Social. Consumidor. 
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 �LIGUE AGORA E PEÇA JÁ O SEU!�: UMA ANÁLISE DAS TÉCNICAS 
ARGUMENTATIVAS DA POLISHOP 

Autor(es): Eduarda Cavalcanti Valença 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX  
Curso: MBA em Administração e Marketing � EAD 

Este projeto buscará aferir as técnicas argumentativas utilizadas nos infomerciais da Polishop, 
com finalidade de analisar os elementos persuasivos e as principais características do discurso 
publicitário deste formato propagandístico. O discurso publicitário, embora brinque com o parecer 
e o crer, tem por objetivo provocar nos receptores o desejo de consumo. É um discurso que não 
espelha apenas o real, mas também o fabrica; é uma forma de dominação simbólica a serviço da 
ideologia do consumo que deve ser capaz de provocar nos receptores mudança de opiniões e de 
sentimentos e persuadi-los a assumir comportamentos novos em relação a determinado produto e 
serviço. O enfoque teórico desse estudo é da Retórica, como forma de compreender o uso da 
linguagem e a produção de efeitos de sentidos a partir de recursos por ela oferecidos. O objetivo 
geral é analisar as técnicas argumentativas e as estratégias de comunicação utilizadas pelos 
infomerciais da Polishop da televisão brasileira. Investigar-se-á seu planejamento de 
comunicação, seu formato, sua metalinguagem e as implicações da utilização de seus vários 
suportes de mídia para atingir o público. A justificativa em defesa desse projeto seria o fato dele 
contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a forma estratégica, que a Polishop utiliza, 
visando atingir uma difusão ótima, mediante as formas tradicionais de divulgação e venda de 
produtos. Far-se-á uma pesquisa bibliográfica, com literatura voltada para os estudos que auxiliem 
na análise das técnicas de argumentação utilizadas nos infomerciais da Polishop.  
 

Palavras-chave: Marketing. Comunicação. Infomerciais Polishop. Discurso publicitário. 
Dominação simbólica. 
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CONSTRUÇÃO DE POLIEDROS PLATÔNICOS COM PELÍCULAS DE RAIOS-X E 
LIGAS DE BORRACHA 

Autor(es): José Batista Negrão Neto; Ledjane Silva Nunes; Sebastião Roberto Neto Lima 
Instituição: Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco � SEDUC PE 
E-mail: jbnegrao@ig.com.br; ledjanenunes@yahoo.com.br; sebasrobert@hotmail.com 

Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito da equipe de ciências da Escola Souza Brandão, e 
investiga estratégias que proporcionem uma melhor aprendizagem dos conceitos da geometria. O 
processo de aprendizagem nas escolas tem passado por constantes reformulações. Com o intuito 
de torná-lo mais eficiente, porém muitas escolas ainda não mudaram a forma de passar as 
informações para os alunos, pois para que mudanças sejam efetuadas é necessário, além do 
apoio governamental, que o professor tenha uma formação adequada, ou seja, torne-se 
conhecedor de estratégias e métodos de ensino, pesquisador das novas tendências na área de 
educação, avaliar e refletir sua prática pedagógica, para assim ter subsídios para mediar o 
processo de ensino\aprendizagem. Devido à contribuição das estratégias e métodos que 
promovam aprimoramento conceitual e aprendizagem é que esse tema tem sido pesquisado. 
Apostando na importância de novos métodos de ensino é que este projeto teve como objetivos 
capacitar os alunos do ensino médio para a construção de figuras planas -Quadrado, Triângulo, 
Pentágono; e, poliedros Platônicos- tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, - com 
películas de raios-x e ligas de borracha, além de, promover aprendizagem conceitual e prática. A 
metodologia implantada: explicação conceitual sobre as figuras planas e poliedros, formação de 
grupos � 6 membros cada- construção na película de raios-x das figuras planas e a elaboração 
dos poliedros. O cronograma seguido prevê a construção de figuras e elaboração de poliedros em 
três semanas pelos alunos. Os resultados evidenciaram a participação, empenho, interesse, 
cooperação dos alunos neste projeto, mais ainda a formação de competências sociais como, 
liderança, iniciativa, capacidade de tomar decisões, autonomia no trabalho, habilidade de 
comunicação, além de uma significativa aprendizagem dos conceitos geométricos abordados. 
Portanto, nos levando a crer que tal dinâmica possa dar subsídios a outros educadores que 
queiram trabalhar com o mesmo método. 
 
Palavras-chave: Construção. Figuras Planas. Poliedros Platônicos. 
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Ciências Jurídicas 
A IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA MÉDICO-LEGAL PARA O PROCESSO PENAL NA 
PERSECUÇÃO DA VERDADE REAL 

Autor(es): Bruna Fernandes Coêlho 
Instituição: Instituto dos Magistrados de Pernambuco � IMP 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processual Penal 
Orientador: Clóvis Mendoza 
E-mail: brunacoelho@terra.com.br 

A Medicina Legal, como especialização científica posta a serviço do Direito e da Justiça, percorreu 
longo e árduo percurso até se solidificar e ser reconhecida a sua importância. A análise de sua 
trajetória Histórica demonstra a sua relevância jurídica, fazendo com que o pesquisador, ainda 
que de fronte voltada ao passado, absorva sua valorização e sua valoração. Além do 
conhecimento Histórico, é importante para o estudioso das Leis que este compreenda a função 
das Ciências a serviço do Direito e, no caso do presente estudo, que acrescente a seu repertório o 
objetivo que o Direito confere aos exames médico-legais. O escopo desta pesquisa é analisar a 
importância da perícia como meio de prova para elucidação dos fatos correlatos à lide, e, em 
especial, apontar a relevância da perícia médico-legal no esclarecimento dos fatos imputados ao 
acusado, frisando a busca da verdade real no Processo Penal à luz da legislação brasileira 
vigente. Bacharela em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (2007), Escrivã da 
Polícia Civil do Estado de Pernambuco, pós-graduanda em Direito Civil e Processual Civil pela 
Universidade Gama Filho (RJ); pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal pelo Instituto 
de Magistrados de Pernambuco; graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco.  
 
Palavras-chave: Medicina Legal. Perícia Médico-legal. Processo Penal. Verdade Real. 
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A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA COMO CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO EXCULPANTE À 
LUZ DO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

Autor(es): Bruna Fernandes Coêlho 
Instituição: Instituto dos Magistrados de Pernambuco � IMP 
Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Penal e Processual Penal 
Orientador: Teodomiro Noronha Cardoso  
E-mail: brunacoelho@terra.com.br. 

A presente pesquisa tem por escopo analisar as causas de exclusão da antijuridicidade e o 
instituto da legítima defesa putativa como causa de exclusão da culpabilidade do agente. A 
inexistência fática da agressão é a diferença entre a legítima defesa real e a putativa. 
Diferentemente da legítima defesa real, que exclui a antijuridicidade do fato, a legítima defesa ficta 
recai sobre a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade subjetivo, ponderando a culpa do 
agente. Enquanto na primeira o fato é respaldado pelo Direito, no segundo caso, o fato é típico e 
antijurídico, verifica-se o dolo, mas, na ausência da culpabilidade, o fato não é punível. 

 
Palavras-chave: Excludente de Antijuridicidade. Legítima Defesa. Culpabilidade. Direito Penal. 
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Ciências Biológicas e da Saúde 
O CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE A SINTOMATOLOGIA DO 
CLIMATÉRIO: UM ESTUDO REALIZADO EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO 
DISTRITO SANITÁRIO III NA CIDADE DO RECIFE 

Autor(es): Marcos Silva de Lima; Tatiana de Paula Santana da Silva; Waleska Michelle Melo dos 
Reis 
Instituição: Fundação de Ensino superior de Olinda - FUNESO  
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Rozimare Ribeiro Sales  
Co-orientador: Iraquitan José Leite Ribeiro 
E-mail: marcos11@bol.com.br 

O climatério caracteriza-se pelo declínio gradual da função ovariana, representando desta forma o 
período de vida da mulher em que ocorre a transição da fase reprodutiva para não reprodutiva, 
culminando com a ocorrência da menopausa. Avaliar o conhecimento das mulheres sobre a 
sintomatologia do climatério e descrever o perfil socioeconômico das entrevistas. Tratou-se de um 
estudo de série de casos realizado no ambulatório Especializado da Mulher (AMEM) pertencente 
ao Distrito Sanitário III, situado no bairro da Tamarineira em Recife-PE. O período da coleta 
compreendeu o mês de setembro de 2008. O elenco de variáveis foi composto pelo estado civil, 
renda familiar, profissão, escolaridade e sintomas climatéricos. Foi adotada uma amostra do tipo 
conveniência composta por 40 mulheres. Foram incluídas mulheres na faixa etária dos 40 a 65 
anos devidamente cadastradas no ambulatório, sendo excluídas aquelas que não apresentassem 
sintomas climatérios e demonstrassem sintomas limitações cognitivas que dificultassem o 
processo de entrevista. Os dados foram obtidos através de entrevista estruturada com o auxílio de 
um questionário previamente elaborado pelas pesquisadoras contendo 8 ítens relacionados aos 
dados socioeconômicos, sintomas mais frequentes do climatério e acerca do conhecimento do 
fenômeno do climatério. Os dados foram analisados com técnicas de estatística descritiva, com 
distribuição das frequencias percentuais em gráficos e tabelas. (Resultados / conclusões) 47,5% 
das entrevistadas eram casadas; 79% possuíam renda familiar de 1 a 2 salários mínimos; 45% 
referiram ser empregadas domésticas; 35%  tinham como escolaridade o primeiro grau completo. 
Constatou-se que o sintoma mais frequente relatado pelas mulheres foi o fogacho, 44% nunca 
receberam informações sobre o climatério e 72,5% demonstraram conhecimento insuficiente 
acerca desta fase. Observou-se que o conhecimento das mulheres sobre o climatério apresenta-
se ainda restrito necessitando assim de maiores orientações acerca desta fase da vida. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Climatério. Enfermagem. 
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UMA VISÃO HISTÓRICA DA ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

Autor(es): Marcos Silva de Lima; Daniela Carvalho de Magalhães; Waleska Michelle Melo dos 
Reis 
Instituição: Fundação de Ensino superior de Olinda - FUNESO 
Curso: Enfermagem  

O termo saúde mental é usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva, emocional 
ou a ausência de uma doença mental. realizar uma revisão literária sobre a atuação da 
enfermagem na saúde mental enfocando as principais mudanças ocorridas no campo da 
enfermagem para com a saúde mental no Brasil ao longo dos últimos anos. Foi realizada uma 
revisão literária não sistemática, com coleta de artigos na base de dados scielo, englobando as 
publicações dos últimos 10 anos com a utilização dos descritores: Saúde Mental, Enfermagem em 
Saúde Mental, Assistência Psiquiátrica. A coleta de dados compreendeu o mês de maio de 2009. 
A análise dos dados foi realizada a partir da leitura crítica dos artigos, na qual se destacou as 
principais idéias do texto, sendo estas incorporadas nos resultados da pesquisa. A saúde mental 
no Brasil foi marcada por diversos processos ocorridos ao longo da história, na qual esta passou 
por inúmeras transformações associadas também ao processo político do país. O modelo de 
assistência voltava-se para a centralização do tratamento hospitalar caracterizado pela interação 
do doente mental que muitas vezes não recebia os devidos cuidados, este modelo foi 
paulatinamente modificado, e ganhou forças após a Reforma Psiquiátrica, na qual hoje através da 
implementação da Política Nacional de Atenção ao Doente Mental onde se busca consolidar um 
modelo de atenção aberto e de base comunitária, constituiu-se um processo de trabalho voltado 
para as necessidades singulares e sociais e não somente para as demandas. Observa-se, 
portanto que a atenção a saúde mental engloba aspectos maiores que a própria doença, como 
questões políticas e volta-se para o restabelecimento da autonomia e conseqüentemente a 
introdução de subsídios para melhora da qualidade de vida do doente mental. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Saúde mental. Enfermagem. 
 
 



 123

A UTILIZAÇÃO DO GLUTARALDEÍDO E AS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 
ADOTADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE DOIS HOSPITAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE � PE 

Autor(es): Elisabeth Santiago Dreyer; Cybelle Dutra da Silva 
Instituição: Hospital Memorial Guararapes 
Orientador: Antônio Alves 
E-mail: dreyer@dreyer.com.br  

O glutaraldeído é um agente químico utilizado nos estabelecimentos de assistência à saúde para 
desinfecção/esterilização química de materiais hospitalares termossensíveis. Identificar os efeitos 
toxicológicos ocasionados aos profissionais de enfermagem que manuseiam esse composto. 
Verificar o período de exposição aos fatores de risco químico do glutaraldeído nos técnicos e 
auxiliares de enfermagem e averiguar se esses profissionais utilizam adequadamente os EPIs de 
acordo com a NR-6. Estudo, descritivo com abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, 
realizado no Centro de Material e Esterilização, Bloco Cirúrgico e Emergência de dois hospitais da 
Região Metropolitana do Recife, no período de janeiro a abril de 2009, com registro no Comitê de 
Ética e Pesquisa Nº 079/2009. Utilizando-se questionário com 10 perguntas de múltipla escolha 
acerca da percepção dos técnicos e auxiliares de enfermagem sobre o manuseio do glutaraldeído 
na rotina laboral e seus efeitos adversosConstatou-se que 95% dos entrevistados foram do sexo 
feminino, 100% técnicos de enfermagem, 60% desempenham suas atividades no turno diurno e 
54 profissionais que trabalham com o glutaraldeído no período de 1 a 3 anos relataram terem 
apresentado efeitos toxicológicos diversos (irritação nos olhos, garganta e/ou nariz). Os EPIs 
utilizados foram calçados fechados (100%), luvas de procedimento (60%) e máscara simples 
(40%). Dos colaboradores, 70% afirmaram terem sido treinados pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH). A partir dos dados coletados, portanto, remete-se sobre os limites 
padrões a que o organismo humano consegue suportar (0,2%), preconizando-se a relevância de 
medidas de Biossegurança como norteadoras de práticas adequadas para o controle e a 
minimização dos riscos inerentes. Referencial Teórico: Considera-se estabelecido o nexo entre o 
trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico e a entidade mórbida da 
incapacidade, elencada na Classificação Intencional de doenças (CID, Brasil, 2001). 
 
Palavras-chave: Glutaraldeído. Toxicologia. Biossegurança 
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A RELEVÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA FALCIFORME NO PRÉ NATAL 

Autor(es): Albanir Farias; Brenda Neiva; Fernanda Rafaelly Gomes Ferreira 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX 
Orientadoras: Naélia Vidal; Miranete Arruda 
E-mail: nanda86_rafaelly@hotmail.com 

A doença falciforme decorre de uma substituição de um aminoácido da cadeia Beta da 
hemoglobina, fazendo com que ocorra deformidade na hemácia, originando, no lugar da 
hemoglobina A (HbA), uma hemoglobina mutante denominada hemoglobina S (HbS), que em 
determinadas situações sofrem polimerização com falcização das hemácias, sendo esse 
fenômeno responsável pelo quadro fisiopatológico da doença. A epidemiologia da Doença 
Falciforme, no Brasil, tem significativa importância, em virtude da prevalência e da 
morbimortalidade da referida doença. Por isso, tem sido apontada como uma questão de saúde 
pública. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 270 milhões de pessoas possuam 
genes que determinam hemoglobinas anormais. Objetivou-se verificar a importância da solicitação 
do exame da eletroforese da hemoglobina como rotina no pré-natal para diagnóstico tardio da 
doença falciforme em gestantes. Tratou-se de um estudo de revisão com avaliação descritiva do 
tipo bibliográfica com referências entre os anos de 2000 a 2009. Foi observada, através das 
referências bibliográficas, a relevância do exame da eletroforese da hemoglobina como critério 
fundamental para um acompanhamento diferenciado no pré-natal, minimizando as complicações, 
tais como: a palidez, icterícia, cálculos biliares, úlceras crônicas de pele/perna, crises de dor, 
priaspismo, hipodesenvolvimento somático e sexual, acidente vascular cerebral e infecções. O 
presente estudo evidência a possibilidade da diminuição da morbimortalidade no pré-natal através 
do diagnóstico da doença falciforme, preferencialmente, no primeiro trimestre de gestação como 
critério para um acompanhamento sistemático. Por não ser norma de conduta, a ausência da 
oferta do exame da eletroforese de hemoglobina ou da pesquisa das variantes do HPLC no pré-
natal, o acompanhamento dessas mulheres é dificultado. Isso se torna ainda mais relevante 
quando se pode prevenir e detectar doenças em tempo hábil, evitando uma gestação de alto risco 
diante de todas as complicações relacionadas à doença. Porém, com cuidados adequados à 
gestante é possível reduzir a morbimortalidade perinatal. 
 
Palavras-chave: Eletroforese da hemoglobina. Doença falciforme. Gestante.  
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Ciências Biológicas e da Saúde 
 
OS IMPACTOS NA RELAÇÃO SÓCIO FAMILIAR DA CRIANÇA COM DOENÇA FALCIFORME 
 
Autor(es): Luciene de Jesus Silva Alves 
Instituição: Faculdade Vasco da Gama 
E-mail: lu_jsalves@hotmail.com 

Este estudo qualitativo e quantitativo objetivou analisar a família e os impactos sofridos por este 
grupo diante da doença falciforme, ressaltando o fato de que estas pessoas estarão inseridas no 
Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme na cidade do Salvador-Ba. Essa forma 
de abordagem qualitativa e quantitativa permitiu verificar o perfil sócio demográfico dessa 
população, e também ouvir um pouco da experiência desses com a questão da doença, e como 
usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Os dados foram coletados de maio a junho de 2009 
através de visita e aplicação de questionário semi-estruturado, e do diálogo desenvolvido com 11 
famílias, cadastradas no Distrito Sanitário São Caetano-Valéria, através da Secretaria Municipal 
de Saúde do Salvador. Foi utilizado o método de analises de dados, articulando-se os achados 
com o referencial teórico sobre família, SUS e papel do Estado. 
 

Palavras-chave: Anemia falciforme. Família. Direitos. Estado. 
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FREQUÊNCIA DE TOXOPLASMOSE EM GESTANTES DO LACEN/BA 

Autor(es): Leiciane dos Santos Santos 
Instituição: Universidade Católica do Salvador � UCSal 
Curso: Enfermagem 
Orientadora: Ana Márcia Fontes Novais 
E-mail: leicyy.ane@hotmail.com 

A toxoplasmose congênita é uma das infecções mais temidas durante a gravidez, devido risco de 
acometimento fetal. Este estudo tem como objetivo geral investigar a ocorrência de anticorpos 
para toxoplasmose, da classe IgM e IgG em gestantes do LACEN/BA de março de 2008 e avaliar 
associações de ocorrência da soropositividade com idade e procedência maternas. O método 
utilizado foi um corte transversal, descritivo e quatitativo, incluindo 777 gestantes atendidas no 
LACEN/BA, e que realizaram teste sorológico para toxoplasmose (IgG e IgM)  durante a gestação. 
A prevalência de soropositividade para toxoplasmose nas gestantes estudadas, na classe IgG e 
IgM foram 60,23% e 0,77%, respectivamente. A hipótese de que a proporção de gestantes 
soropositivas aumentaria conforme a maior distância de sua procedência da capital não se 
confirmou. Na análise univariável, a idade materna continuou mostrando associação entre a 
primo-infecção (IgM) e não se encontrou associação com o aumento da soropositividade para IgG. 
A prevalência de soropositividade em gestantes na população estudada é elevada e justifica a 
adoção de medidas preventivas primárias e secundárias de qualidade, que poderão ser passadas 
pelo enfermeiro capacitado para acompanhar as gestantes na consulta de pré-natal. 
 
Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Gestante. Toxoplasmose. 
 
 

 

mailto:leicyy.ane@hotmail.com


 127

ESTRESSE NA FAMÍLIA DA PÓS-MODERNIDADE 

Autor(es): Rosa Maria da Motta Azambuja  
Instituição: Universidade Católica de Salvador - UCSal  
Curso: Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea (UCSal) 
Instituição:  
Orientadora: Miriã Alves Ramos de Alcântara  
E-mail: psicoazambuja@hotmail.com 

O presente artigo pretende analisar a configuração familiar atual marcada pelo estresse. O 
estresse pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais de uma incapacidade de 
distinguir entre o real e as experiências e expectativas pessoais. O período atual da história é 
marcado pela pós-modernidade ou modernidade em crise. Para Petrini (2003), as famílias 
sentem-se inseguras, até mesmo as crianças enfrentam estresse devido às constantes mudanças; 
atividades em excesso; divórcio dos pais; problemas na escola. Para compreender as causas, 
conseqüências e prevenção do estresse na família e os agentes estressores que interferem no 
comportamento familiar, estão sendo realizadas pesquisas, a fim de identificá-las para intervenção 
entre pais, filhos e escola, numa triangulação multidisciplinar. O presente trabalho tem por objetivo 
identificar as possíveis causas do estresse na família da pós-modernidade. Como metodologia 
escolheu-se a revisão literária para descrição do perfil da família contemporanea e os agentes 
estressores que interferem nas relações sociais. Buscou-se em Petrini (2002; 2003); Rudinesco 
(2003); Cerveny (2007) as explicações sobre o perfil da família contemporânea e em Lipp (2003; 
2010), Pacanaro (2004) e Wajnsztejn (2009), os agentes estressores que interferem na infância. A 
revisão da literatura revelou que estamos diante de um cenário da família em mudança, causando 
incertezas e movimentando olhares multidisciplinares para estudo e melhor compreensão. Sendo 
que os possíveis causadores do estresse na família estão relacionados à sobrecarga de trabalho 
e os conflitos nos ambientes familiares. O gênero feminino apresenta maior índice de estresse 
segundo a OMS � Organização Mundial da Saúde. E as crianças estão sendo vítimas dos agentes 
estressores identificados pelo excesso de cobranças da família e o acúmulo de atividades exigido 
pela escola.   
 
Palavras-chave: Estresse. Família. Pós-modernidade 
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O ENSINO NO CONTEXTO DA DIFERENÇA: REPERCUSSÃO, RECONHECIMENTO E 
APLICABILIDADE DA LEI 10.436/02 EM SEABRA/BA 

Autor(es): Kátia Maria de Oliveira Franco  
Instituição: Universidade do Estado da Bahia � Campus XXIII 
Curso: Letras; Educação Especial 
Orientadora: Lívia de Carvalho Mendonça 
E-mail: katiaexito@gmail.com 

Vários são os estudos sociológicos e históricos que fundamentam a questão da inclusão no 
contexto escolar da diferença, contudo as mudanças de fato ainda são muito poucas, sendo o 
indivíduo surdo um dos mais prejudicados, principalmente por sua diferença linguística, pois a 
linguagem é o alicerce que constitui a base da interação humana e, para tanto, aproxima os 
sujeitos que constroem inúmeros significados daquilo que o rodeia. Todavia, apesar das Escolas 
serem antigas na cidade de Seabra-BA, os professores que nela ensinam desconhecem a Lei 
10.436/02 e, consequentemente, as Instituições de Ensino-aprendizagem das esferas públicas, 
particulares e privadas não estão promovendo momento de capacitação para os seus docentes. O 
que nos traz o seguinte questionamento: Mesmo com todo movimento de ACESSIBILIDADE no 
país a Lei 10.436/02 garante de fato a inclusão no contexto escolar? O presente estudo 
fundamenta-se nos pressupostos teóricos do documento - DECLARAÇÃO DE SALAMANCA de 
1994, principalmente por acreditarmos que há um hiato entre o que está amparado nas leis e o 
que se realiza na prática, como é o caso específico dos indivíduos surdos. O objetivo é investigar 
a repercussão, reconhecimento e aplicabilidade da Lei 10.436/02 nas Escolas do Município de 
Seabra/BA. Sujeitos da pesquisa: professores das redes estadual e municipal; escolas privadas 
do município de Seabra � BA. Os dados para a composição do presente estudo foram coletados 
através de levantamento de hipóteses e, posteriormente, partiu-se para a elaboração  
sistematizada de um questionário aplicado aos professores do Município de Seabra. Ao final da 
análise concluiu-se que apesar da Língua de Sinais ter sido oficializada no país, através da Lei 
10.436/02, ela é praticamente desconhecida pelos professores do Município de Seabra como foi 
constatado. Aqueles que ouviram falar da LIBRAS são alunos da UNEB e que tiveram a 
oportunidade de assistir alguns trabalhos sobre esta língua nessa Instituição, caso contrário 
continuaria totalmente desconhecida, visto que nenhuma Escola tem promovido capacitação para 
seus docentes. Desta forma, o surdo não consegue traduzir a dor silenciosa do isolamento em 
que fica aprisionado por não poder ouvir. Urge a necessidade de conscientização da sociedade 
para que possam dar direito a estas pessoas serem muito mais que simples �mudinho� como são 
rotulados, e que os mesmos possam assumir suas identidades de �Maria�, �José� e �Antônio�. 

 
Palavras-chave: Práticas/Ensino. Diferença. Comunicação.  
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A GESTÃO DE PESSOAS E O CAPITAL INTELECTUAL 

Autor(es): Christian Guimarães Severo 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX 
Curso: MBA em Gestão de Pessoas 
E-mail: chrissevero@yahoo.com.br 

A presente pesquisa tem como tema o capital intelectual, o ativo intangível de maior importância 
na atualidade e fator determinante de vantagem competitiva diante de cenários organizacionais 
tão dinâmicos. Esse estudo é importante para subsidiar os profissionais que atuam na gestão de 
pessoas e têm grande preocupação em identificar e gerir de forma adequada o capital intelectual 
nas organizações, além de abrir o debate quanto a algumas estratégias utilizadas, tais como: 
atração e retenção de talentos; ambiente interno estimulante e motivador;  relações com o 
mercado e clientes; desenvolvimento, aplicação e socialização eficiente do conhecimento visando 
agregar valor e gerar riquezas para a organização. O objetivo da pesquisa é estudar sobre a 
importância dessa gestão eficaz, pois são as pessoas que adquirem o conhecimento,  
desenvolvem-se e aplicam esse conhecimento gerando mudanças e inovações  que propiciam o 
sucesso das organizações, enquanto essas  precisam rever suas estratégias, sua estrutura, seus 
processos e até mesmo sua cultura para atuarem nessa  realidade. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica em obras de referência sobre o tema. Conclui-se que gerir adequadamente 
o capital intelectual composto pelo capital interno,  capital externo e  capital humano, é o grande 
desafio da gestão de pessoas nos nossos dias e que a sinergia entre tais ativos torna possível 
criar competências essenciais exclusivas, converter e aplicar o conhecimento na criação, inovação 
e melhoria de projetos, produtos, processos e serviços. 
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Ciências Biológicas e da Saúde 
AGENTES ESTRESSORES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Autor(es): Cátia Lafaéthe Veloso Dantas Santos; Gezana Silva Santos; Orlaneide Santos da Silva 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX 
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E-mail: orlaneide@gmail.com; lafaethe_@hotmail.com; gzassantos@hotmail.com  

O tema da pesquisa agentes estressores na Unidade de terapia intensiva: identificando fatores; 
faz-se importante devido à atuação laboral da enfermagem na unidade de terapia intensiva (UTI). 
A construção do trabalho em enfermagem na UTI abrange o conhecimento científico, técnico e de 
relações sociais especificas, visando o atendimento de necessidades humanas definidas como: 
biológica, psicológica e social. O trabalho da enfermagem se desenvolve conforme os modos de 
gestão dos locais em que estes profissionais estabelecem atividades, e são influenciadas por 
fatores situacionais, ambientais e relacionais e podem causar repercussões sobre seu trabalho. O 
tema foi pesquisado após conceituação em artigos por diversos autores do estresse como a 
necessidade de adaptação do organismo para superar situações ameaçadoras ao equilíbrio 
interno ou da vida. A existência dessas situações ameaçadoras no ambiente intra-hospitalar, mais 
especificamente em uma UTI, mostra a necessidade de descrever os fatores que as 
desencadeiam. Esse estudo justifica-se por entender que o enfermeiro da UTI ao prestar 
assistência direta ao paciente crítico pode desenvolver em si mesmo, um desgaste físico e 
emocional, levando a influencias no ritmo, qualidade e condições de trabalho. Busca-se identificar 
os fatores desencadeadores de estresse no profissional enfermeiro da UTI e como este processo 
pode diminuir o rendimento no trabalho. Para a realização da pesquisa utilizou-se artigos 
científicos publicados em língua portuguesa que tratam do tema estresse dos enfermeiros no 
campo da UTI. Após a realização de revisão bibliográfica os dados obtidos foram analisados de 
forma descritiva. Foram identificados como fatores desencadeadores: alterações no equilíbrio 
psíquico e emocional e nas relações interpessoais, comunicação inefetiva entre o grupo, 
esgotamento físico causado por sobrecarga e/ ou dupla jornada de trabalho. De posse dos dados 
encontrados sugere-se buscar alternativas para evitar o processo desencadeador de estresse em 
uma UTI. 
 
Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva. Enfermagem. Condições de trabalho. 
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PSICODIAGNÓSTICO E PSICOTERAPIA: UM OLHAR DA ABORDAGEM CENTRADA 
NA PESSOA 

Autor(es): Luciano José de Paixão Alves 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba � FACINTER  
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Orientadoras: Lílian Canário e Thaís Brandão 
E-mail: alveslcn@terra.com.br 

O presente trabalho visa questionar a utilização do psicodiagnóstico e a sua real utilidade em 
psicoterapia. Busca-se iniciar uma reflexão a respeito do diagnóstico servir muito mais para 
manter o estigma da pessoa que sofre e o conforto do profissional de ajuda em firmar-se como 
pessoa superior nesta relação. Neste sentido, a proposta do trabalho é apresentar alternativas ao 
diagnóstico e também se pretende aprofundar o conhecimento sobre o Processo Terapêutico 
desta teoria, além de verificar sobre a possibilidade desta forma de acolhimento auxiliar na 
melhoria dos atendimentos psicoterápicos, considerando principalmente, o potencial humano nas 
relações psicoterápicas. Na história da psicologia clínica, alguns psicólogos têm se deparado com 
uma suposta necessidade de diagnosticar o paciente a modo de saber qual direção tomar na 
terapia. Nessa tendência geral, a Terapia Centrada no Cliente afirma que: �o diagnóstico 
psicológico, da maneira como usualmente é compreendido, é desnecessário para a psicoterapia e 
pode, na verdade, ser prejudicial ao processo terapêutico� (ROGERS, 1992, p.253). De acordo 
com as pesquisas realizadas neste trabalho, a Abordagem Centrada na Pessoa prevê como modo 
de intervenção terapêutica as atitudes, e não as técnicas como as utilizadas com fins 
diagnósticos. Após a coleta de dados bibliográficos, foram realizadas análises descritivas dos 
autores sobre o pensamento e o entendimento da terapêutica Rogeriana, buscando interligá-los 
com o tema proposto, considerando as características de uma psicoterapia que não utiliza o 
diagnóstico como referência. O trabalho foi dividido em três capítulos. Foi realizado um breve 
histórico sobre o psicodiagnóstico; posteriormente, foi realizada uma descrição da biografia de 
Carl Rogers e o surgimento da ACP. No terceiro, discorreremos sobre o funcionamento da 
personalidade e a relação terapêutica. Diante dessa temática, como base teórica, nós optamos 
pela Abordagem Centrada na Pessoa. Este estudo tem como objetivo pôr em questionamento a 
utilização do psicodiagnóstico como algo necessário e fundamental à psicoterapia. Também se 
pretende aprofundar o conhecimento sobre o processo terapêutico desta teoria, além de verificar 
sobre a possibilidade desta forma de acolhimento auxiliar na melhoria dos atendimentos 
psicológicos realizados nos diversos contextos. Diante de tais concepções, compreendemos que a 
utilização do psicodiagnóstico pode deixar de lado o potencial humano, o valor das diversas 
experiências e acaba por assim dizer, tornando-se um �rotulador�. A não intervenção do terapeuta 
e a compreensão das atitudes, tanto pelo terapeuta como pelo cliente, possibilitará o 
desenvolvimento de ambos no processo de crescimento pessoal na relação. 
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: UTILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DOS 
ESTUDANTES ADOLESCENTES DE UM COLÉGIO ESTADUAL EM LAURO DE 
FREITAS, BAHIA 

 
Autor(es): Wellington Vieira Alves 
Instituição: Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX  
Curso: Saúde Coletiva e Sociedade. 
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A adolescência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como a fase da vida 
compreendida entre os 10 e 19 anos de idade, e no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente 
considera adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos. A faixa etária de 15 a 19 anos de 
idade foi a única que apresentou aumento da taxa de natalidade nas últimas três décadas no 
Brasil, onde apesar dos adolescentes poderem utilizar qualquer método contraceptivo, a utilização 
está concentrada em apenas dois tipos, a camisinha masculina e a pílula. Este estudo teve como 
objetivos Identificar o nível de conhecimento dos estudantes adolescentes sobre métodos 
contraceptivos, o percentual de adolescentes que já iniciaram a vida sexual, que utilizou algum 
método contraceptivo na primeira relação sexual, os anticoncepcionais utilizados e as fontes de 
informações dos adolescentes sobre métodos contraceptivos. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza descritiva com abordagem quantitativa e corte transversal. Foi utilizado um questionário 
e a amostra foi composta por 29 adolescentes com idades de 15 a 19 anos, que estavam 
cursando o 3º ano do ensino médio em uma escola pública localizada na Região Metropolitana de 
Salvador. Relataram ter iniciado a vida sexual 58,6% dos adolescentes, dos quais 64,7% 
afirmaram ter usado algum contraceptivo na primeira relação. As principais fontes de informação 
foram a escola (65,5%) e a televisão (65,5%). Os métodos contraceptivos mais conhecidos foram 
a camisinha masculina (93,1%) e a pílula (72,4%). O contraceptivo que os estudantes relataram 
mais utilizar foi a camisinha masculina (94,1%). Tais resultados indicam que o conhecimento dos 
estudantes a respeito dos contraceptivos é concentrado em poucos métodos, diminuindo assim o 
poder de escolha, o que pode refletir na utilização, pela maioria, de apenas um tipo de 
contraceptivo.  
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CONHECIMENTO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTO 

Autor(es): Fernanda dos Santos Nunes Pamphilo; Raimundo Rogério Lago Almeida; Thiago 
Farias Barreto Souza 
Instituição: Faculdade São Tomaz de Aquino 
Curso: Enfermagem 
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O objetivo da pesquisa é conhecer a fundamentação teórica e prática dos auxiliares e técnicos de 
enfermagem graduandos em enfermagem, sobre erros na administração de medicamentos e 
aspectos relacionados a este procedimento. Pesquisa exploratória com abordagem quantitativa. A 
população do estudo foi constituída de 75 técnicos e auxiliares de enfermagem graduandos em 
enfermagem de uma instituição de ensino superior privado. Após análise dos dados foi possível 
observar que: 81,3% dos participantes eram do sexo feminino, 80% teriam a categoria de técnicos 
de enfermagem; 57,7% acham que o principal fator de erros é o conhecimento teórico insuficiente; 
72% afirmam não ter cometeram erros; 12% dos erros mais ocorridos foi a dose errada. 96,0% 
tem consciência sobre o riscos e benefícios dos medicamentos usados na unidade onde 
trabalham. Em relação a conduta frente a um erro: 100% dos participantes relatam a enfermeira e 
o médico; referente a conduta tomada pela chefia de acordo com o relato dos profissionais 
entrevistados,    54,7% encaminham para a educação continuada; com relação ao paciente 92,0% 
dos profissionais observam sinais e sintomas. Os participantes do estudo têm conhecimento sobre 
o que venha ser um erro de administração de medicamentos. Constatando-se que o não 
cumprimento dos seis certos, acarreta em um erro de medicação e, quando este ocorre, à 
educação continuada foi a medida administrativa mais aplicada para o aprimoramento da 
prevenção de erros entre os profissionais de enfermagem. Verifica-se que estudos deste tema 
sejam aplicados e que os erros na administração de medicamentos podem trazer sérias 
conseqüências ao paciente, profissionais e às instituições de saúde.  
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Uma das maiores interferências do homem no meio ambiente é a geração de resíduos, em 
particular decorrentes das atividades de saúde, que apresentam uma demanda elevada de fluidos 
corpóreos (urina, sangue, fezes e secreções diversas). Estes fluidos corpóreos são contaminados 
por variados microrganismos patogênicos além comprometer elementos inertes (algodão, gases, 
absorventes, agulhas, etc), tornando-os, potencialmente, fatores de risco ao homem e ao meio 
ambiente natural. O objetivo é realizar um resgate histórico sobre as questões ambientais 
envolvendo os resíduos de serviço de saúde, buscando identificar as necessidades das 
informações para seu gerenciamento na perspectiva sócio-ambiental. A pesquisa realizou-se 
através de levantamento bibliográfico em livros e na base de dados LILACS (Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), no sentido de colher informações sobre o saber 
perante aos resíduos de serviço de saúde e suas contribuições para o gerenciamento na 
perspectiva sócio-ambiental. Percebe-se que os resíduos de serviço de saúde vêm assumindo, 
nos últimos anos, grande importância em função do impacto ambiental provocados no ambiente, 
apresentando assim desafios especialmente aos profissionais ligados a seu manejo. Portanto, um 
correto conhecimento constitui fator essencial para o eficiente descarte, refletindo em uma medida 
para um gerenciamento eficaz. Sugere-se que os orgãos ambientais no campo federal, estadual e 
municipal procurem divulgar uma politica ambiental buscando a sustentabilidade no setor saúde, 
trabalhando conceitos do gerador responsável e da responsabilidade socio-ambiental. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da União da 
República Federativa do Brasil, Brasília, 10 dez. 2004. 
COELHO, H. Gestão de rejeitos em saúde: como descartar, aproveitar e gerenciar. J. Assoc. Nac. 
Biosseg., ano 3, n.10, 2003. 
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A incorporação do tema violência na área da saúde deu-se devido às suas repercussões na 
qualidade de vida da população. Nas últimas décadas, diante da demanda crescente de 
atendimento de agravos provocados por acidentes e violências nos serviços de saúde, houve à 
necessidade de implantar Políticas Públicas de Saúde para reduzir essa morbimortalidade e, 
nessa perspectiva, o Atendimento Pré-hospitalar (APH) contribuiu significadamente. Os objetivos 
são identificar as produções bibliográficas sobre a violência no âmbito do atendimento pré-
hospitalar e descrever os objetos de estudo das produções identificadas. Trata-se de uma revisão 
sistemática de literatura. Foram utilizadas para a identificação das produções bibliográficas, a 
combinação dos descritores violência, saúde e atendimento pré-hospitalar e a utilização dos 
seguintes critérios: artigos científicos publicados na íntegra, em periódicos nacionais, no período 
de 2004 a 2010, disponíveis na base de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), totalizando 14 produções bibliográficas para análise. Percebeu-se que a 
caracterização do atendimento de agravos provocados por causas externas nos serviços de 
saúde foi objeto mais estudado, o que aponta a necessidade em conhecer a situação da sua 
morbimortalidade, a fim de subsidiar as políticas públicas e os serviços de saúde para a 
prevenção e melhoria da assistência prestada às vítimas de violência. Faz-se necessário refletir, 
escrever, divulgar e apresentar a comunidade científica os conhecimentos já produzidos sobre 
essa temática, possibilitando uma melhor compreensão e fornecendo informações que possam 
contribuir para o planejamento de ações de enfretamento para este problema.  
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A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que se manifesta através de sinais e sintomas 
dermatoneurológicos. O estudo dos acontecimentos relacionados à saúde dos portadores de 
hanseníase se faz necessário para nortear e intensificar medidas que visem o controle e 
eliminação da doença. O objetivo é analisar o perfil epidemiológico de hanseníase no município de 
Feira de Santana - BA. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de campo, baseado nos 
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e das fichas clínicas e 
epidemiológicas dos casos novos acompanhados pelo Centro de Referência de Hanseníase do 
município, entre 2007 e 2009. Verificou-se que os adultos com idade entre 20 a 34 anos, do sexo 
masculino, de raça/cor parda e residentes do bairro Tomba são os de maior predominância. 
Expõe-se uma maior frequência de casos sem história familiar de hanseníase, multibacilares, na 
qual o início do tratamento ocorreu em menos de um ano do aparecimento dos sintomas, com 
grau de incapacidade zero, considerados casos novos e provenientes de encaminhamentos. O 
número de contatos dos casos foi igual e maior que três, porém as informações dos contatos 
avaliados e contatos avaliados com suspeita de hanseníase prevaleceram ignorados ou em 
branco, seguido de um pequeno número de casos com contatos avaliados com suspeita de 
hanseníase. Espera-se que o presente estudo contribua para informar aos gestores de saúde, 
instituições e profissionais de saúde, através da análise do perfil epidemiológico, o comportamento 
da hanseníase do município de Feira de Santana - BA, ocasionando a adoção de estratégias que 
visem um melhor controle e a eliminação da doença. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: BRASIL, 
Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
para o Controle da Hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
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E-mail: katiaexito@gmail.com 

Vivemos em um momento de transição de paradigmas iniciada com o reconhecimento dos direitos 
sociais historicamente negados para as pessoas portadoras de necessidades especiais, fato que 
contribui para a marginalização e exclusão, em especial, do indivíduo surdo. Um dos fatores que 
impossibilita a inserção deste indivíduo na sociedade é a sua diferença lingüística, viabilizada 
apenas através da comunicação visual e a comunicação escrita. Observam-se, no entanto, 
progressos nas leis, mas poucas modificações nas ações concretas que visam de fato à inclusão, 
levando-nos a questionar: Como são desenvolvidas as atividades de escrita pelo aluno surdo na 
rede municipal de ensino da cidade de Seabra-BA, após a sistematização da lei referente à 
LIBRAS de 24 de Abril de 2002, decreto 10.436 ? Qual a relevância no uso social da escrita por 
alunos surdos, visto que é a língua de sinais a sua língua materna? Em que as tecnologias digitais 
podem favorecer o aprendizado da escrita destes indivíduos? Para tanto, verificou-se de que 
maneira a escrita é ensinada para o sujeito surdo na cidade de Seabra -BA; observou-se a 
manifestação do conhecimento por parte dos profissionais de educação sobre o ensino-
aprendizagem em situações de diferenças; analisou-se de que forma ocorre a inclusão social no 
contexto municipal de ensino, e buscou-se identificar se alguns itens previstos em lei, referentes 
ao indivíduo surdo, são garantidos no contexto do ensino municipal da citada cidade baiana. Para 
isso, o presente estudo foi fundamentado nos pressupostos teóricos das leis da Política Nacional 
de Educação, nos estudos sociolingüísticos e de interação, os quais poderão ser somados aos 
desenvolvidos nessa área de estudo. Os resultados apontam para a urgência do ensino, em 
especial da escrita e, conseqüentemente, da língua de sinais para crianças surdas numa proposta 
bilíngüe, pois se acredita que a inserção de tais indivíduos numa determinada sociedade, não se 
dá distante das relações estabelecidas pela comunicação, a qual se torna possível a garantia de 
vez e voz aos silenciados e �diferentes�. 
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ERRATA REFERENTE AOS ANAIS DO VI ENFOC/2009: 
O resumo intitulado A HUMANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS INTERNOS SOB MEDIDA DE 
SEGURANÇA NO COMPLEXO MÉDICO PENAL DO ESTADO DO PARANÁ, abaixo, tem uma 
única autora, Ana Arlinda Ribas Machado, e não duas, como consta nos anais do VI 
ENFOC/2009. 
 

Ciências Jurídicas 
A HUMANIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS INTERNOS SOB MEDIDA DE 
SEGURANÇA NO COMPLEXO MÉDICO PENAL DO ESTADO DO PARANÁ 

Autor(es): Ana Arlinda Ribas Machado 
Instituição: Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER 
Curso: Direito � Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Direitos Humanos 
Orientador: Daniel Soczek 
E-mail: anaarlinda@hotmail.com 

Atualmente enfrentam-se no Brasil um sério problema em relação aos presídios, todos 
superlotados, homens empilhados, não obstante é igual situação dos manicômios judiciários, 
chamados de �depósito de seres humanos�, que, portanto também se encontram em situação 
desumana. Internos doentes, sem perspectiva de tratamento adequado ou de reabilitação, por 
falta de políticas públicas adequadas, à medida que tem com pena três anos passa a ser 
perpétua, ou seja, são condenado a sua própria doença. Portanto torna-se importante demonstrar 
a forma desumana da aplicação da medida de segurança como sanção penal, confrontando o 
tema proposto com Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira. Os 
principais questionamentos sobre o tema são se o direito penal evita a periculosidade social do 
indivíduo considerado inimputável, com a pena preventiva, neste caso específico formando um 
juízo para o futuro, ou seja, o interno continua preso porque poderá cometer algum crime e não 
pela culpabilidade que forma o juízo no passado, pois o crime em tese é pretérito. O agente é 
condenado pelo crime que já cometeu e não pelo crime que ira cometer. Neste sentido é 
constitucional esta forma de aplicação de medida de segurança, observando o devido processo 
legal? Submeter um inimputável a processo penal e aplicar uma medida de segurança 
encontrando culpa em quem não tem legalmente consciência de seus atos. Poderia ser 
constitucional julgar alguém após reconhecê-lo mentalmente enfermo a ponto de não ter noção do 
que fez, ou de não ter noção sobre o que esta fazendo? 
 
Palavras-chave: Humanização. Tratamento. Internados. Medida de segurança. 
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