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EDITORIAL 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade do 

Contestado (PRPPGE) promoveu no dia 18 de novembro de 2016 o VI Seminário 

Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPEX).  

O SIPEX vem reafirmar a necessidade de tornar público o conhecimento 

produzido na UnC por meio da socialização dos trabalhos para a comunidade 

científica e sociedade. O Seminário possibilita novas formas assimiláveis de 

conhecimento para todos os segmentos da ciência.  

Em 2016 o SIPEX contou com 220 trabalhos apresentados na modalidade de 

pôster e 49 na modalidade 180 segundos. A Modalidade 180 segundos teve como 

objetivo apresentar os trabalhos desenvolvidos de forma simples, acessível e de 

linguagem fácil. 

O evento permitiu ampla discussão sobre as atividades científicas com vistas 

a difusão do conhecimento em prol do ensino, pesquisa e extensão da UnC.  

 

Comissão Científica. 
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FAUNA PARASITÁRIA DE CÃES MANTIDOS EM UM ABRIGO PRIVADO NA 
CIDADE DE RIO NEGRO – PARANÁ1 

 

Laura Didone Larramendi2 
Daniela Pedrassani3 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Devido ao aumento crescente de abandono de cães, as instituições 
que albergam esses cães abandonados, são cada vez mais comuns. Essas 
instituições devem prezar pela sanidade dos cães, e isso está diretamente 
relacionado ao controle parasitário, devendo seguir os preceitos da medicina 
veterinária do coletivo, voltada a cuidar de animais de rua, que estão albergados em 
abrigos. O bem-estar e a higiene de cães mantidos em abrigos está fortemente 
relacionado com a presença de endoparasitas e ectoparasitas nesses animais. A 
presença de endoparasitas e ectoparasitas promove estresse aos animais e esses 
podem ocasionar ou transmitir doenças. O abrigo São Francisco de Assis, foi 
selecionado para a realização deste projeto, por ser um abrigo considerado modelo 
na região pois a sua estrutura é baseada no documento da Word Society Protection 
Animal (WASP) e ter uma política de admissão restrita, não ultrapassando a lotação 
máxima. Ao reconhecer o potencial de ocasionar e transmitir doenças dos cães, e 
levando em consideração, que, as medidas de sanidade e vermifugação são 
aplicadas corretamente, este estudo deve mostrar se há e se tiver, qual é a fauna 
parasitária dos cães do abrigo. Os abrigos têm a responsabilidade de diminuir a 
infecção parasitária de animais e humanos. Por isso protocolos devem ser utilizados, 
com a orientação de profissional médico veterinário. OBJETIVOS: determinar a 
prevalência de parasitismo nos cães mantidos nesse abrigo; definir quais são os 
endoparasitas e ectoparasitas mais frequentes nesses cães e verificar influência de 
idade, raça e sexo no percentual de animais parasitados. MATERIAL E MÉTODOS: 
foi realizado censo, analisando todos os cães presentes no abrigo, na cidade de Rio 
Negro/PR nos meses de agosto a novembro de 2015. Os ectoparasitas foram 
coletados por raspado cutâneo e manualmente sendo preservados em álcool etílico 
70°GL. A identificação dos Siphonaptera foi conforme as chaves de Bicho e Ribeiro 
(1998) e de Linardi e Santos (2012). A presença de endoparasitas foi estimada pela 
presença de ovos e proglotes encontrados em fezes recém eliminadas e 
examinadas por três métodos: Hoffmann, Pons e Janer, Willis-Mollay e Faust e 
colaboradores. As variáveis idade e sexo dos hospedeiros, tipo de parasita e mês de 
coleta foram comparados quanto a sua independência ou não do fator parasitismo 

por 2 de ou teste de exato de Fisher (se o valor esperado fosse menor que 5) e 
considerando significativo se p≤0,05. O projeto foi aprovado pela comissão de ética 
no uso e experimentação animal da Universidade do Contestado (parecer nº 09/15). 
RESULTADOS: Até novembro de 2015, o abrigo albergou 35 cães nas suas 

                                            
1
Resumo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Medicina Veterinária. 

2
Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas. E-
mail: lauradidone@outlook.com  

3
Doutora pesquisadora do Curso de Medicina Veterinária e do Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado – UnC Canoinhas. E-mail: 
daniela@unc.br  
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instalações. Destes cães, 21 eram fêmeas e 14 machos, 77% eram animais adultos 
(menos que seis anos) e 23% eram animais idosos. Todos os animais eram sem 
raça definida. No abrigo os animais são alimentados apenas com ração, ficam em 
baias com área coberta e abrigo de sol e chuva, o abrigo também possui uma área 
aberta, onde os animais são soltos. O parâmetro raça não pode ser considerado, 
pois os animais eram todos sem definição racial. No período analisado, relativo a 
endoparasitismo, foram coletadas 140 amostras (35 por mês), destas 42% contavam 
com presença de endoparasitas. Considerando todas as amostras analisadas, 11% 
foram positivas para ovos de Ancylostoma, 19% foram positivas para Trichuris e 
também 19% positivas para Toxocara. Ancylostoma e Toxocara são parasitas com 
potencial zoonótico sendo responsáveis respectivamente pelas condições clínicas 
em seres humanos denominadas de Larva Migrans Cutânea e Larva Migrans 
Visceral. A maior porcentagem de parasitismo foi observada no mês de outubro 
(37%), e a mais baixa foi em novembro (27%). Apesar de novembro se destacar 
como o mês com menor número de animais parasitados, não houve diferença entre 
os meses e o percentual de cães parasitados (p = 0,2089). Do total de machos e 
fêmeas parasitados, 66% eram fêmeas e 34% machos, porém, estatisticamente, não 
houve significância entre o sexo ou idade do animal e a quantidade de animais 
parasitados em nenhum dos meses avaliados Relativo a ectoparasitismo, as pulgas 
foram os únicos observados. Em todos os cães analisados havia sinais de presença 
de pulga, como fezes de pulga no pelo, prurido, sinais de picada e hiperemia e em 
44% foram encontradas pulgas, que após análise microscópica, todas foram 
identificadas como da espécie Ctenocephalides felis. A taxa de animais infestados 
foi similar em todos os meses analisados. No abrigo o controle parasitário é 
realizado por quarentena em uma clínica veterinária associada ao abrigo, castração 
e tratamento profilático com ectoparasiticida e anti-helmíntico. O manejo sanitário de 
rotina no abrigo é constituído de recolhimento de fezes diariamente seguida de 
lavagem das baias com água sob pressão. Duas vezes por semana, as baias são 
lavadas com hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. Duas vezes 
por ano os animais institucionalizados, recebem anti-helmíntico e a cada três meses 
ou quando a infestação de pulgas é intensa recebem aplicação de ectoparasiticida. 
CONCLUSÕES: O índice de endoparasitas e ectoparasitas foi abaixo do esperado, 
mas evidencia que, mesmo com medidas higiênico-sanitárias sendo tomadas, ainda 
existem parasitas nos animais abrigados tendo a maioria potencial zoonótico. Os 
dados reforçam a necessidade de instituir um melhor protocolo de controle 
parasitário no abrigo. 
 
Palavras-Chave: Medicina Veterinária do Coletivo. Bem-estar. Controle parasitário. 
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PROJETO DE CASTRAÇÃO COMUNITÁRIA ENQUANTO PRÁTICA FORMATIVA 
DE INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Simone BallãoTaques Wendt4 
Rafael Sachet5 

Hamilton Wendt6 
Daniela Pedrassani7 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As atividades de ensino constituem-se na função mais evidente na 
maioria das instituições e promovem a aquisição dos conhecimentos técnicos e 
especializados. Mas as universidades devem promover ainda atividades de 
extensão e de pesquisa. Para a pesquisa e a extensão ser de real importância e 
melhor compreendidas pelos acadêmicos essas devem trazer aplicabilidade na 
comunidade onde estão inseridas. Se esse tripé Ensino-Extensão-Pesquisa for 
realizado de forma indissociável os acadêmicos construirão conhecimentos teóricos 
vivenciados na prática, sempre prezando pela ética e promovendo benefícios a 
comunidade, formando profissionais melhor preparados e bons cidadãos. As 
atividades de extensão realizadas durante o curso de graduação em Medicina 
Veterinária possibilitam ao aluno vivenciar e participar das condições reais da sua 
futura profissão e aplicar os conhecimentos que lhes são apresentados pela 
universidade nas atividades formais de ensino do currículo do curso. Além disso, 
proporciona essa vivência ao aluno por meio da interdisciplinaridade para resolução 
de problemas, e oportuniza aos mesmos vivenciarema prática profissional, 
supervisionado por professores e com o amparoda Universidade. A Organização 
Mundial de Saúde e outras autoridades públicas estão preocupadas com problemas 
de saúde pública devido aos hábitos inadequados de manutenção, a procriação 
descontrolada e a deterioração da qualidade de vida ocorrida em certas 
comunidades humanas com excessivo número de animais domésticos, sobretudo 
cães e gatos, e principalmente com a transmissão de doenças a humanos 
(zoonoses) e a outros animais, comportamento agressivo, perturbações por barulho 
e sujeira, e causando acidentes de trânsito. As limitações de bem-estar dos cães e 
gatos de rua incluem subnutrição, doenças e susceptibilidade a abusos e maus 
tratos por humanos. A partir disso, percebe-se a importância do controle de 
populações de cães e gatos e seu impacto na promoção de saúde pública. O 
controle populacional de cães e gatos sempre será um desafio para as autoridades, 
mas também para a sociedade e para os tutores. Os animais procriam em ordem 
geométrica e se nada for feito logo haverá mais cães e gatos do que seres humanos 
nas cidades. OBJETIVO: conhecer as possíveis contribuições do projeto de 
indissociabilidade - Castração Comunitária na formação do futuro profissional 
médico veterinário e na comunidade. MATERIAL E MÉTODOS: O programa de 
esterilização cirúrgica (castração) de animais de companhia de tutores com 
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condições econômicas desfavoráveis, foi proposto pelos professores que atuam no 
Hospital Veterinário da UnC e realizado em conjunto com acadêmicos do curso de 
Medicina Veterinária da UnC no período de março a julho de 2016.Neste projeto as 
ações que foram desenvolvidas englobaram cirurgias de orquiectomia(nos machos) 
e ovariohisterectomia(nas fêmeas) em animais da comunidade carente do Distrito de 
Marcílio Dias/Canoinhas/SC, onde a universidade está localizada. O Projeto de 
Castração Comunitária contou com o apoio do Laboratório Vetnil®. O status 
sanitário dos animais foi avaliado por meio da colheita de amostras de sangue e de 
fezes para análises hematológica e coproparasitológica. RESULTADOS: 
participaram ativamente do projeto 39 acadêmicos de medicina veterinária da UnC. 
No total foram castrados 70 animais, sendo 23 felinos e 47 caninos. Durante o 
período os alunoscumpriram todas as fasesdo projeto com bastante entusiasmo e 
dedicação, promovendo o bem-estar aos animais e à sociedade. Além de 
aperfeiçoarem a prática das técnicas cirúrgica e anestésica, os alunos adquiriram 
novas experiências por meio dos agendamentos junto aos proprietários e consultas 
pré e pós-operatórias, o que contribuiu muito para o amadurecimento deles como 
cidadãos e futuros Médicos Veterinários. Aperfeiçoaram ainda na execução de 
exames parasitológicos e na identificação dos ovos/larvas dos helmintos e 
protozoários assim como, auxiliaram em todas as etapas da confecção e 
interpretação dos exames hematológicos. Os resultados dos exames foram 
compilados em resumo científico e definiram o perfil parasitário dos animais 
atendidos. Ainda, tiverama oportunidade de colaborar na melhoria da Saúde Pública, 
uma vez que o controle de natalidade e o controle parasitário de cães e gatos reduz 
a quantidade de animais errantes e de animais infectados e favorece o controle de 
zoonoses.Desta forma, o projeto de castração comunitária de cães e gatos do 
Hospital Veterinário da UnC é um programa de extensão universitária que beneficia 
a todos: alunos, tutores, animais e a comunidade. O intuito é continuar com esse tipo 
de exemplo, demonstrado a importância de ações comunitárias, assim fazendo com 
que as próximas turmas de acadêmicos sejam estimuladas a continuar este trabalho 
e quetambém ofaçam com responsabilidade, carinho e dedicação. 
 
Palavras-Chave: Práticas de ensino. Controle populacional. Bem-estar animal. 
Hospital Veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

PREVALÊNCIA DE CASOS DE NEOPLASIAS NAS AULAS PRÁTICAS DE 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

 

Vinicius Wischneski8 

Daniella Matos da Silva9 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As neoplasias representam grande parte da casuística de hospitais 
veterinários de pequenos animais, além de constituírem importante causa de óbito 
em animais de companhia. O aumento da incidência de casos oncológicos está 
relacionado com a maior longevidade dos animais, e esta, por sua vez, a diversos 
fatores ligados a nutrição, prevenção de doenças e dedicação dos tutores.  
OBJETIVOS: Avaliar os dados obtidos das fichas de atendimento das aulas práticas 
da disciplina de Clínica de Pequenos Animais da Universidade do Contestado no 
ano de 2016 e traçar um perfil da casuística de casos oncológicos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo das fichas clínicas de pacientes 
que receberam atendimento durante as aulas práticas da disciplina de Clínica de 
Pequenos Animais, no Hospital Veterinário da Universidade do Contestado no 
período de fevereiro a agosto de 2016. Foram incluídos somente casos 
considerados novos, sendo, portanto, excluídos os casos de atendimentos de 
retornos ou reconsultas. Destas fichas, foram selecionadas aquelas cujos pacientes 
receberam diagnóstico definitivo de neoplasia por exame citológico ou 
histopatológico. Foram avaliados os dados de tipo de neoplasia diagnosticada, 
espécie, raça, idade e sexo dos pacientes. Para análise estatística foi utilizado o 
teste Qui-Quadrado, considerando-se significância se valor de P<0,05. Para 
comparação dos dados de idade os pacientes foram divididos em grupos: jovens (0 
a 3 anos), adultos (3 a 8 anos) e idosos (acima de 8 anos). RESULTADOS: No 
período estudado, foram atendidos 39 casos novos, sendo que destes, 20 (51,3%) 
representaram casos não oncológicos e 19 (48,7%) foram diagnosticados com 
alguma neoplasia (15 cães e 4 gatos). Quanto ao sexo, a maioria dos animais eram 
fêmeas (n=31;79,5%) e, portanto, a minoria machos (n=8;20,5%), não ocorrendo 
diferença estatística entre os grupos de pacientes oncológicos e não oncológicos 
(P>0,05). De acordo com a idade, foi observada diferença estatística entre os grupos 
de animais idosos com neoplasia e sem neoplasia (P<0,05); a maioria dos animais 
com afecções neoplásicas eram idosos (n=11;58%) enquanto que no grupo de 
pacientes não oncológicos, somente 1 animal (5,3%) tinha mais que 8 anos. Em 
relação a raça, a maioria dos animais com afecções oncológicas pertenciam a 
alguma raça definida (n=11;58%) enquanto que os animais sem raça definida (SRD) 
predominaram no grupo de pacientes sem diagnóstico de neoplasia (n=11;55%), 
porém sem diferença estatística entre os grupos (P>0,05). Dos 19 casos 
oncológicos, oito tipos diferentes de neoplasias foram diagnosticadas, sendo 7 
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(36,8%) adenomas mamários, 3 (15,8%) tumores venéreos transmissíveis (TVT), 2 
(10,5%) mastocitomas, 2 (10,5%) lipomas, 2 (10,5%) carcinomas mamários e 1 caso 
cada (5,3%) de sarcoma indiferenciado, carcinoma epidermóide e epitelioma. 
CONCLUSÕES: Constata-se que os casos de neoplasia compõem grande parte dos 
diagnósticos da rotina de atendimento da disciplina de clínica médica de pequenos 
animais, que cães idosos compreendem a maior parte dos pacientes e dentro dos 
casos oncológicos, as neoplasias mamárias são as mais frequentes. Futuros 
estudos abordando maior número de casos são necessários para melhor estudo 
estatístico e epidemiológico da região estudada em relação a prevalência de casos 
oncológicos. 

 

Palavras-Chave: Câncer. Cães. Gatos. Oncologia. 
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RELAÇÃO DE PODER NO PROCESSO JUDICIAL: UMA ANÁLISE DE 
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CIMH – CAMPO DE 

INSTRUÇÃO MARECHAL HERMES NO PLANALTO NORTE CATARINENSE10 
 

Vinícius Correia Trojan11 
Soeli Regina Lima12 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desapropriar transfere do particular ao Estado a posse de um 
imóvel. Para Rocha (1992, p. 50), a desapropriação “é o ato através do qual a 
autoridade pública competente, nos casos prefigurados em lei e mediante 
indenização, determina a transferência da propriedade particular a quem dela vá se 
utilizar em função da necessidade pública, da utilidade púbica, do interesse social e 
da reforma agrária”. O trabalho analisa a questão litigiosa, decorrente do ato de 
desapropriação de terras, ocorrido em 1956, para implantação do CIMH-Campo de 
Instrução Marechal Hermes, pertencente ao Ministério do Exército. A base territorial, 
da área militar, se deu com a transferência do patrimônio da Southern Brasil Lumber 
and Colonization Company Lumber para o Ministério da Guerra, no ano de 1952. 
Visando dar operacionalidade ao campo militar, foi desapropriado 7.595 ha., 
pertencentes a 89 propriedades, distribuídas entre 68 proprietários rurais pelo 
Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956, retificado pelo Decreto nº. 44.458 de 03.09.1958, 
perante o Juízo de Direito dos Feitos da Fazenda Pública, localizadas no município 
de Papanduva, Canoinhas e Três Barras. O ato foi realizado de maneira violenta 
contra pequenos proprietários de imóveis rurais em sua maioria humildes, os quais 
não tinham maneira de conseguir compreender como poderiam obter justa 
indenização por suas propriedades. A forma de distribuição de terras, dos 
desapropriados, era basicamente a de heranças. Sendo que no momento da 
desapropriação algumas propriedades já haviam passado pelo processo, o que 
gerou grande número de herdeiros, reivindicando a indenização devida. Mesmo 
sobre a luz de três ordens constitucionais diferentes, entre elas a atual – 
Constituição Cidadã e Democrática, consagradora da função social da propriedade, 
consistindo esta na impossibilidade de desapropriação sem a contraparte, ou seja, 
sem indenização proporcional, a maioria dos desapropriados não conseguiu obter o 
quantum devido. O presente trabalho traz, além das características da 
desapropriação, informações sobre como se deu o procedimento, e as violações 
ocorridas, principalmente no período da Ditadura Civil Militar (1964-1985). 
OBJETIVOS: Compreender as relações de poder no ato desapropriatório do 
Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956 para implantação do CIMH- Campo de Instrução 
Marechal Hermes no planalto Norte catarinense. Identificar o tramite no processo 
judicial do ato desapropriatório do Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956 e sua 
implicância no cotidiano, nas relações sociais e de ordem econômica dos 
desapropriados. MATERIAIS E MÉTODOS: A análise partiu dos objetos dogmáticos 
da desapropriação: legislação e doutrina sobre o assunto e correlacionados, como a 
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função social da propriedade, aspectos das Constituições que regeram os 
procedimentos, o decreto ordenando a desapropriação. Compreendido o instituto da 
desapropriação, passamos a considerar como se deu a desapropriação das terras 
do atual Capo de Instrução Marechal Hermes. Iniciamos com a leitura sobre a 
Ditadura Militar, e então passamos à análise documental de registros da época. 
Nesta fase, foi de suma importância as entrevistas realizadas com os herdeiros dos 
desapropriados, os quais deram seus relatos sobre o processo. Somada as 
entrevistas nos pautamos em noticias de época de jornais, correspondências, 
manifestos e no Relatório da Comissão da Verdade Teresa Urban. RESULTADOS: 
A documentação revelou que os proprietários das terras tornadas de utilidade 
pública acabaram ficando a mercê dos tramites burocráticos do poder judiciário, 
muito moroso. Os valores ofertados estavam aquém das expectativas do indenizado. 
De acordo com as memórias reveladas, constatou-se que o ato desapropriatório 
criou entre as famílias a dificuldade de adaptação à nova situação de vida, bem 
como, a mudança de ordem econômica e social na região. A maioria dos 
desapropriados, não possuindo outras terras e nem condições para adquiri-las, 
acabou desfazendo-se dos rebanhos, a preços irrisórios, em alguns casos, pagando 
pelo arrendamento de suas próprias terras ao exército. A migração de famílias 
desapropriadas foi outra realidade observada. Na década de 1980, os 
desapropriados realizaram movimentos sociais de protesto com apoio da Pastoral da 
Terra e do MST. No inicio da década de 1960, a pressão realizada por militares com 
a ordem de despejo dos desapropriados para ocupação efetiva da área, a realização 
de manobras militares no entorno da área, foi decisiva para o recuo dos 
desapropriados frente ao processo indenizatório. Os trâmites judiciais realizados ao 
longo dos anos foram marcados pela pouca organização coletiva dos 
desapropriados, no processo reivindicatório, o que gerou frustração nos resultados 
obtidos. CONCLUSÕES: o ato desapropriatório é um marco histórico judicial no 
planalto Norte catarinense comprovado em relatório da Comissão da Verdade 
Teresa Urban que no mês de outubro de 2014, no município de Papanduva-SC, 
ouviu em audiência publica desapropriados e/ou herdeiros de terras, sobre a 
questão. A análise demonstrou que os desapropriados foram obrigados a criar novas 
alternativas econômicas de sobrevivência. A linguagem do silêncio foi praticada na 
época, devido à situação política vigente, a confiança de que o governo traria uma 
solução.  Os desapropriados sofreram o impacto do estranho, que além de invadir 
seu espaço territorial, quebrou linhagens de famílias, alterando as relações sociais, 
incluindo novos valores, novas concepções culturais. Ficaram evidentes as 
adaptações nas formas de reivindicação dos desapropriados de acordo com o 
contexto histórico em que estavam inseridos. Organizando-se em movimentos 
sociais, tentando negociar diretamente com representantes do Exército e da União. 
As memórias trazem as marcas de uma vida usurpada, dos direitos aniquilados e da 
esperança de uma solução para a recuperação de suas terras. 

 

Palavras-Chave: Desapropriação. Memória histórica. Campo de manobras militares. 
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PROLAPSO VAGINAL EM CANINO ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO 
UnC 

 

Carolina Specht Sinigoski13 
Simone Ballão Taques Wendt14 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Eventualmente cadelas podem apresentar massas anômalas na 
região vaginal. As causas mais comuns são prolapso vaginal, neoplasia vaginal e 
neoplasia uretral salientes na vulva. O prolapso vaginal ocorre quando a parede da 
vagina projeta-se para o exterior através da rima vulvar, sendo menos comum que a 
hiperplasia vaginal em cadelas. O prolapso vaginal pode ser classificado de três 
maneiras, a do tipo I, em formato de rosca, onde a mucosa projeta-se para fora 
pelos lábios vulvares, a do tipo II pode ocasionar a exteriorização e visualização da 
cérvix e a do tipo III que possui um formato semelhante de um parafuso, onde 
acomete além das paredes laterais da vagina a porção dorsal da mucosa vaginal.O 
prolapso vaginal pode ocorrer devido a liberação de estrogênio, que prepara o 
sistema reprodutivo da fêmea para ovulação e acasalamento, sendo o proestro 
(período de desenvolvimento folicular) e o estro (período do cio), que ocasiona a 
liberação do hormônio. Em mamíferos a elevação deste hormônio pode acarretar no 
edema do tecido perivaginal, relaxamento dos ligamentos pélvicos, musculatura 
vulvar, perivulvar e demais tecidos, podendo expor cérvix e útero. O diagnóstico é 
obtido a partir do histórico clínico e dos achados no exame físico que são: protrusão 
de massa a partir da vulva, rosa pálida e edematosa, com corrimento vaginal, e em 
sua maioria com sangramento. É importante se realizar diagnóstico diferencial de 
ruptura vaginal, prolapso de bexiga, hematoma de vulva, tumores (como Tumor 
Venéreo Transmissível) e lipomas. Uma vez que essa condição manifesta-se por si 
mesma, há tendência a recidivar a cada ciclo estral e aproximadamente dois terços 
das cadelas não tratadas apresentarão uma massa hiperplásica durante o cio 
subseqüente. OBJETIVOS: relatar um meio efetivo para correção do prolapso 
vaginal em uma cadela atendida no Hospital Veterinário da UnC. MATERIAIS E 
MÉTODOS: no dia 31 de agosto de 2016, foi atendido no hospital veterinário UnC 
uma cadela, SRD e peso de 15kg. com massa anômala na região genital. Na 
anamnese, o proprietário relatou que adotou a cadela ainda filhote e que sua idade 
seria de cerca de oito meses. Faziam duas semanas que a cadela apresentava 
massa edematosa, com corrimento sanguinolento na região vulvar, e que a mesma 
provavelmente estava no cio. Os exames realizados para diagnóstico diferencial 
foram o citológico da massa vaginal (imprint),onde não foram observadas células 
características de TVT (tumor venéreo transmissível). O paciente foi encaminhado 
para exames de rotina como hemograma e bioquímico sem apresentar alterações. 
Foi realizada a limpeza e antissepsia da mucosa prolapsada e foram administrados 
meloxican (1mg/kg) e amoxicilina (30 mg/kg). A cadela mesma permaneceu 
internada no HV para aguardar a cirurgia de OSH recebendo a medicação prescrita 
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anteriormente. RESULTADOS: Antes da cirurgia ser realizada foi observado que o 
prolapso vaginal já estava normalizado, mas a vulva ainda apresenta secreção, 
sendo realizado um swab vaginal e o material encaminhado para exame 
microbiológico, trazendo como resultado Neisseria sp. (bacilos Gram negativos). A 
cadela foi encaminhada para a cirurgia de Ovário-Salpingo-Histerectomia (OSH), 
com protocolo pré-anestésico constituído de 0,05 mg/kg de Acepromazina e 0,4 
mg/kg de Midazolan por via intramuscular. Em seguida, a cadela foi induzida com 4 
mg/ kg de Propofol, via endovenosa e a anestesia geral foi mantida com Isoflurano. 
Após a cirurgia de OSH, foi realizada a limpeza, assepsia e redução manual da área 
prolapsada e sutura vulvar “em forma de saco”. Após o procedimento cirúrgico, foi 
realizada a prescrição de tratamento antibiótico, analgésico e antinflamatório. O 
animal retornou ao Hospital Veterinário para exame pós-operatório, com excelente 
recuperação da mucosa vaginal. Procedeu-se a retirada dos pontos cirúrgicos e foi 
indicada alta clínica. CONCLUSÕES: A Ovário-Salpingo-Histerectomia (OSH) é o 
meio mais efetivo para evitar o prolapso vaginal. Apenas a correção com medição e 
a diminuição do hormônio estrogênio não garante que a cadela nos próximos cios 
não terá reincidência. Ao proprietário sempre deve ser relato os riscos de regressão 
manual do prolapso vaginal no cio, pois a fêmea pode sentir dor e/ou lesionar 
gravemente a mucosa exposta. A indicação de tratamento é a Ovário-Salpingo-
Histerectomia, para evitar a produção de hormônio estrogênio porque além de ser 
um tratamento imediato eficaz, também atua profilaticamente impedindo recidivas e 
transferência aos descendentes. 

 

Palavras-Chave: Estrogênio. Ovário-Salpingo-Histerectomia (OSH). Cirurgia.  
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EXTENSÃO, TROCA DE SABERES E A INTERAÇÃO POR MEIO DAS ONDAS DE 
RÁDIO15 

 

Amanda Farias Leão16 
Dalila Furlan17 

Andriele Caroline de Morais18 
Nádia da Silva19 

Zilma Isabel Peixer20 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Fomentado e estruturado pelo Programa de Educação Tutorial 
(PET) é realizado pelos acadêmicos dos cursos de Agronomia e Engenharia 
Florestal. Esse projeto de extensão é denominado UFSC em Comunicação, é um 
programa radiofônico realizado através de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina/Campus Curitibanos e a rádio comunitária Maria Rosa FM 
104.9, no município de Curitibanos, SC. É uma programação semanal aos sábados, 
das 8:00h as 9:00h da manhã, intensificando a interação com a comunidade local. 
OBJETIVO: O objetivo é construir uma rede de integração entre a universidade e a 
comunidade regional, através dos programas de rádio, o qual incorpora a 
interdisciplinaridade entre os conhecimentos científicos, experiências, entrevistas e 
atividades de extensão desenvolvidas pelos acadêmicos. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Cada programa, desenvolvido pelo grupo, integra caráter educativo e informativo 
com intuito de promover a interação, o encontro e a troca de saberes entre a 
universidade e a comunidade, de várias áreas de conhecimento. Iniciamos esse 
projeto em 2014, estabelecendo a parceria com a radio comunicaria e a realização 
de oficinas para embasamento teórico e prático para a formação dos integrantes do 
PET. Nessas oficinas foram abordados temas tais quais: rádios comunitárias, 
processo de formação e histórico destas, métodos comunicativos, ética jornalística e 
de notícias, técnicas e métodos de programação e posterior manipulação de 
equipamentos de rádio. Em agosto de 2014, o grupo PET iniciou os programas, 
primeiro de 30 minutos e depois de seis meses passou para uma hora semanal. 
Desde então, diversas oficinas foram realizadas para capacitar os novos integrantes, 
e agregar novos conhecimento aos veteranos da equipe PET, formando um 
programa de capacitação continuada. RESULTADOS: Até o momento, os resultados 
têm sido positivos permitindo um espaço de troca de saberes com a comunidade, 
permitindo uma maior integração da UFSC com a região, bem como agregação de 
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valor para a formação acadêmica, cidadã e profissional para o grupo, o que auxilia 
no desenvolvimento de um senso crítico e na compreensão do mundo e da 
responsabilidade profissional e cidadã. CONCLUSÕES: Enraizado, o projeto 
consolida-se como um importante espaço de divulgação e intercâmbio com a 
comunidade. 

 

Palavras-Chave: Rádio comunitária. PET. Educação popular. Comunicação Social. 
Extensão Rural.  
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PROJETO SAÚDE ANIMAL EM GRANDES ANIMAIS 
 

Simone Ballão Taques Wendt21 
Rafel Sachet Rodrigues22 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Iniciado em agosto de 2016, o projeto de Extensão de Sáude 
Animal em Grandes animais, do Curso de Medicina Veterinária da UnC, através do 
Hospital Veterinário, objetivou promover o contato de estudantes, do curso de 
Medicina Veterinária, com animais de produção de leite, corte, ovinos e equinos na 
localidade de Marcílio Dias, em Canoinhas – SC. Sem limitar o projeto a alunos de 
fases específicas, buscou a interação entre os diferentes graus de conhecimento 
dos estudantes, o conhecimento empírico dos produtores rurais, e de um Médico 
Veterinário orientador. A prática de Projetos de Extensão na Universidade promove 
a alteração da estrutura rígida dos cursos para uma flexibilidade curricular que 
possibilite a formação crítica. Cria-se a preocupação em auscultar as expectativas 
produzidas pela sociedade, bem como em valorizar o contexto em que as atividades 
se inserem, na busca de uma relação de reciprocidade, mutuamente 
transformadora, em que o saber científico possa se associar ao saber popular, a 
teoria à prática. OBJETIVOS: Promover a contato dos alunos do curso de Medicina 
Veterinária com animais de grande porte, buscando integrar as diferentes áreas da 
Veterinária com a realidade de pequenas propriedades rurais de forma prática, 
através de produtores rurais na localidade de Marcílio Dias – Canoinhas. Tendo 
como objetivos específicos: orientação de manejo e suporte clínico; profilaxia e 
controle de doenças; pesquisa, ensino e extensão universitária nas áreas de clínica 
médica de eqüinos e ruminantes, bovinocultura de leite, patologia clínica, 
microbiologia e parasitologia. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado processo 
seletivo para os estudantes do Curso de Medicina Veterinária, no mês de julho de 
2016, buscando formar grupo de 12 acadêmicos, com interesse e afinidade na área 
de grandes animais. A partir da seleção, foram realizadas saídas semanais no 
período matutino, alternando metade do grupo a cada semana, com destino a 
propriedades rurais da localidade de Marcílio Dias – Canoinhas, previamente 
contatadas. Nestas, buscou-se, através de informações prestadas pelo proprietário, 
reconhecer o tipo de atividade realizada na propriedade, o sistema empregado para 
tal e demais informações relevantes. No primeiro contato com os animais eram 
repassadas aos acadêmicos informações sobre semiologia veterinária e avaliação 
clínica dos animais. Todos os demais exames (sangue e coproparasitológico) foram 
realizados nos laboratórios da Universidade do Contestado. Os medicamentos 
utilizados nos animais doentes ou como profilaxia foram doados pelo Laboratório 
Vetnil® através do Projeto “Receituário do Futuro” ou foram adquiridos pelos 
proprietários. RESULTADOS: No período de julho a setembro de 2016 foram 
realizadas 12 visitas, em 8 propriedades cadastradas, totalizando mais de 50 
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procedimentos em grandes animais. Todos os 12 alunos selecionados para o projeto 
participaram das atividades durante este período. CONCLUSÕES: O Projeto tem 
atingido seus objetivos aliando extensão, ensino e pesquisa. Auxilia no atendimento 
de grandes animais em propriedades da cidade de Canoinhas e região, na formação 
dos acadêmicos com o desenvolvimento de pesquisas e práticas de clínica médica e 
cirúrgica de grandes animais. O conhecimento adquirido ao longo da realização do 
Projeto fornecerá aos acadêmicos experiência nas áreas de clínica média e cirúrgica 
de grandes animais contribuindo para sua formação profissional e desenvolvimento 
da responsabilidade social. 

 

Palavras-Chave: Hospital Veterinário. Bovinos. Clinica médica. 
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RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE AMOSTRAS 
DE ANIMAIS ATENDIDOS EM HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

Ana Elisa Ruppel23 
Vanessa Rohrbacher24 

Giane Helenita Pontarolo25 
Daniela Pedrassani26 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O uso inadequado de antimicrobianos associado com a seleção 
natural dos microrganismos, pode resultar em resistência bacteriana, causando 
grande impacto na saúde pública, pois como são patogênicos são extremamente 
dinâmicos e alteram seu fenótipo de forma constante para se adaptar as mudanças 
do meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
resistência antimicrobiana é a capacidade que o microrganismo tem de inibir um 
determinado antimicrobiano de atuar sobre ele, o que resulta em tratamentos 
ineficazes, infecções permanentes e ainda a possibilidade de transmitir essa 
característica a outros microrganismos. Devido ao uso constante de medicamentos 
antimicrobianos, as bactérias são capazes de desenvolver meios para garantir sua 
sobrevivência, sendo assim elas adquirem o perfil de resistentes à ação dos 
fármacos. Isso demonstra a importância na prescrição correta de agentes 
antimicrobianos. OBJETIVOS: Determinar o perfil de resistência aos antimicrobianos 
e múltipla resistência de bactérias isoladas de amostras obtidas de cães e gatos 
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade do Contestado, UnC-Campus 
Canoinhas. MATERIAL E MÉTODOS: Entre julho e dezembro de 2015, no 
laboratório de microbiologia da UnC, foram analisadas 64 amostras (provenientes de 
secreções, de urina, de abscesso e de líquido torácico) de cães e gatos, 
provenientes da rotina do atendimento clínico e cirúrgico do Hospital Veterinário da 
Universidade do Contestado. Os isolados bacterianos foram identificados por 
observação das características culturais, morfológicas, tintoriais e bioquímicas, e 
submetidos a teste de sensibilidade antimicrobiana por Disco-Difusão. Foi calculado 
o índice de múltipla resistência antimicrobiana (MRA) dos microrganismos e valores 
de MRA > 0,2 foram indicativos de multirresistência. Para verificar diferenças 
significativas entre MRA de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas utilizou-se o 
teste de Student considerando significativo se p ≤0,05. RESULTADOS: Das 64 
amostras para análise 45,31% (n=29/64) eram de secreção de ferida, 34,98% 
(n=22/64) de secreção de ouvido, 9,38% (n=9/64) de urina, 4,69% (n=3/64) de 
secreção orofaríngea, 3,13% (n=2/64) de abscesso, 1,56% (n=1/64) de líquido 
torácico e 1,56%(n=1/64) de secreção vaginal. Houve isolamento bacteriano em 
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84,37% das amostras, dentre estas 37,04% (n=20/54) eram bactérias Gram-
negativas e 62,96% (n=34/54) eram bactérias Gram-positivas. A bactéria isolada 
com maior prevalência foi do gênero Staphylococcus, isolada em 53,70% (n=29/54), 
seguido de Proteus em 14,81% (n=08/54), Escherichia coli em 9,26% (n=05/54), 
Bacilos Gram negativos e Streptococcus com 5,56% (n=3/54) cada, Acinetobacter, 
Aeromonas, Bacilos Gram positivo, Enterobacter, Salmonella e Serratia com 1,85% 
(n=01/54) cada. Foi realizado o teste de sensibilidade aos antimicrobianos em 54 
bactérias isoladas, já a MRA foi detectada em 56,60% (n=30/53) das cepas 
analisadas, com média de 0,41. Não houve diferença significativa entre o índice de 
MRA entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (P= 0,11). Destaca-se que 
foram detectados percentuais iguais ou superiores a 50% de resistência aos 
seguintes antimicrobianos: Ampicilina (62,50%), Azitromicina (60%), Cefalexina 
(65,78%), Ceftriaxona (71,42%), Ciprofloxacina e Clorafenicol (50%), Clindamicina, 
Nitrofurantoína e Penicilina (100%), Sulfazotrim (68,42%) e Tetracilina (75%). 
Observou-se maior sensibilidade aos antimicrobianos bactericidas à base de 
Amoxicilina (66,67%), Amoxicilina com clavulanato (74,20%), Cefalotina e Cefepime 
(100%), Enrofloxacina (75%), Gentamicina (78,95%), Neomicina (75%), Norfloxacina 
(55,56%) e Tobramicina (71,43%). CONCLUSÕES: A ocorrência de múltipla 
resistência observada comprova a necessidade de testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos na rotina dos atendimentos no hospital veterinário reiterando o uso 
racional de antimicrobianos tendo em vista à resposta terapêutica eficaz e a redução 
do desenvolvimento de resistência bacteriana. Por isso é de extrema importância 
compreender e acompanhar os mecanismos de adaptação das bactérias frente à 
introdução de novos antimicrobianos, evitando falhas no tratamento de doenças e 
infecções que persistem. 

 

Palavras-chave: Antibiograma. Múltipla resistência antimicrobiana. Pequenos 
Animais. 
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HIPPOBOSCIDAE EM CORUJA-MOCHO-DIABO (Asis stygius)27 
 

Flavio Tomazi28 
Djalmo Gervasio Rodrigues29 

Daniela Pedrassani30 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Rapinantes são aves importantes do ponto de vista ecológico 
porque ocupam o topo da cadeia alimentar e podem atuar como amplificadores e 
carreadores de patógenos A coruja-mocho-diabo (Asio stygius) é uma ave de rapina 
que ocupa o topo da cadeia alimentar e que é encontrada desde a América Central e 
noroeste do México até o nordeste da Argentina e em quase todo o território 
Brasileiro. Mede de 38-46 cm altura, com peso entre 632 a 675 gramas. A origem do 
nome é pelo fato da cor vermelho brilhante dos olhos ao refletir a luz incidente 
lembrando a figura do “demônio”, além de apresentar dois tufos em cima da cabeça 
que parecem com orelhas o que lhe permite a sua identificação com maior 
facilidade. Sua alimentação é a base de insetos, mamíferos e aves de pequeno 
porte. As corujas podem apresentar ectoparasitas como carrapatos, ácaros de 
sarnas e de pena, piolhos e moscas. Dípteros hipoboscídeos são comuns em 
rapinantes, sendo Ornithomyia spp., Pseudolynchia canariensis, e Icosta spp. as 
espécies mais comumente descritas. Entretanto, a infestação por dezenas de 
hipoboscídeos pode ainda não causar sinais clínicos a ave hospedeira, prejudicando 
o desempenho da mesma quando o nível de parasitismo ultrapassa oitenta 
exemplares. Na família Hippoboscidae apresentam cabeça pequena e ligada ao 
protórax, podem ser encontradas nas formas aladas, ápteras ou com asas vestigiais, 
possuem o abdômen largo e o corpo achatado dorsoventralmente. Estas moscas 
hematófagos, são responsáveis pela transmissão do Haemoproteus sp, um 
protozoário causador de anemia hemolítica, biliverdinúria, hepatoesplenomegalia e 
edema pulmonar. A família compreende cerca de 200 espécies distribuídas por 21 
gêneros, em três subfamílias, entretanto há poucas informações sobre a distribuição 
e os hospedeiros em toda extensão do território nacional. OBJETIVOS: Relatar a 
ocorrência de moscas Hippoboscidae em Asio stygius e, proceder à sua 
identificação genérica. MATERIAL E MÉTODOS: Em agosto de 2016, foi conduzida 
ao Hospital Veterinário da UnC-Canoinhas, pela Policia Ambiental, uma Coruja-
Mocho-Diabo, recolhida na região de Porto União-SC, por apresentar um ferimento 
na asa direita. Na inspeção física foram encontrados artrópodes na superfície 
corporal da ave. Após a coleta, os artrópodes foram acondicionados em etanol 70%, 
para manter suas características até o momento da identificação. A identificação em 
lupa estereoscópica foi procedida pela chave para os gêneros de Hippoboscidae 
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proposta por Gaciolli e Carvalho (2003). RESULTADOS: Foram encontrados quatro 
artrópodes na ave, que foram classificados como sendo da classe Insecta e da 
Família Hippoboscidae. De acordo com as características morfológicas um foi 
classificado como pertencendo ao gênero Pseudolynchia e três ao gênero Icosta. O 
gênero Pseudolynchia, possui cinco espécies descritas, dentre elas duas são 
encontradas no Brasil, a P. brunnea que é endêmica do continente americano e a P. 
canariensis, que por sua vez é cosmopolita. Pseudolynchia canariensis difere de P. 
brunnea pela ausência de microtríquias na maior parte da 2m+1a da asa. O gênero 
Icosta é constituído por 45 espécies e cinco subgêneros. No continente americano 
são encontrados dois subgêneros, Ornithopomus e Ardmoeca e 10 espécies. 
Usando a chave de identificação de espécies de Icosta do Paraná, foram 
identificadas as outras três moscas como sendo do subgênero Ornithopomus devido 
as características como palpos, vistos lateralmente, com comprimento duas vezes 
maior que sua altura; presença de seta (2-1-1-0) nos quatro primeiros tarsômeros e 
o fêmur III com no mínimo duas setas póstero-dorsais mais longas que a altura do 
fêmur. CONCLUSÕES: Doenças que acometem aves de rapina mantidas em 
cativeiros são bem estudadas e documentadas, porém, pouco se sabe sobre as 
causas de mortalidade e morbidade de rapinantes de vida-livre. Os insetos aqui 
relatados e sua ocorrência tem relevância pelo fato de serem os vetores biológicos 
do protozoário causador da malária aviária, que é importante causa de morte em 
rapinantes.  

 

Palavras-Chave: Ave de rapina. Ectoparasita. Mosca. Icosta. 
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AÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE Ilexparaguariensis NO 
DESENVOLVIMENTO LARVÁRIO DE ESTRONGILIDEOS PARASITAS DE 

EQUINOS31 
 

Alessandra Godéski32 
Luiz AntonioPetry Filho33 

Daniela Pedrassani34 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os altos índices de resistência a anti-helmínticos detectados nos 
últimos tempos têm ocasionado diversos problemas na criação de equinos 
resultando em enfermidades deimportância clínica e sanitáriae, em grande parte, 
essas são decorrentes de falhas no manejo, uso incorreto de doses na 
desverminação e uso de drogas não mais eficazes. Os produtos utilizados no 
controle parasitário são basicamente de origem química, os quais podem acarretar 
malefícios aos animais parasitados e consequentemente ao homem que consome 
produtos de origem animal.Com base nesses aspectos a busca por novas 
alternativas de anti-helmínticos ganha destaque. Como o Brasil possui uma 
diversidade botânica muito grande, as plantas têm sido estudadas quanto as suas 
propriedades farmacológicas, inclusive efeito antiparasitário. A Ilexparaguariensis 
possui compostos ativos responsáveis pela ação terapêutica dentre os quais pode-
se mencionar os compostos fenólicos, as saponinas e as metilxantinas, sendo as 
saponinas relacionadas a ação antiparasitária. OBJETIVOS: Avaliar o efeito do 
extrato hidroalcoólico de Ilexparaguariensis na inibição do desenvolvimento larvário 
em ovos deestrongilideos parasitas de equinos. MATERIAL E MÉTODOS: no 
preparo do extrato hidroalcoólico de erva-mate, asfolhas foram secas e maceradas 
em etanol 70 GL(10g folha/90 mL álcool) por 17 dias, em temperatura ambiente.A 
seguir foi procedida a filtragem deste material, levando a solução filtrada ao banho 
maria, a 39º C para evaporação do solvente. O material resultante foi utilizado como 
extrato para os testes in vitro. As concentrações de5%,10%,20% e 40% doextrato 
foram avaliadas no teste de eclodibilidade,utilizando seis repetições para cada 
concentração. Água destilada foi usada como controle negativo e albendazole 
(25µg/mL) como controle positivo.Foram avaliados ovos da Superfamília 
Strongyloidea, identificados pelos seus caracteres morfológicos (ANDERSON, 2000) 
de equino naturalmente infectado. As fezes foram coletadas da ampola retal, 
acondicionadas em saco plástico, mantidas refrigeradas e examinadasno laboratório 
de Parasitologia Veterinária da Universidade do Contestado/ Campus de Canoinhas, 
para o qual o valor de OPG, pelo Método de Gordon e Whitlock (1939) modificado, 
realizado com sensibilidade de detecção de 50 opg, foi de 1.200. Na recuperação 
dos ovos foi seguido o procedimento descrito por Coles et al. (1992), modificado por 
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Bizimenyera et al. (2006) e para determinação da inibição da Eclodibilidade 
Larvar(EggHatchAssay-EHA)foi realizado conforme protocolo 03/2009 da 
EMBRAPA.Foram analisados os tratamentos depois de 24 e 48 horas de incubação 
a27°C, umidade de 80%em estufa BOD, procedendo a contagem e diferenciação 
entre ovos blastomerados, ovos larvados e larvas eclodidas. A análise estatística foi 
realizada foi por regressão de Probitsno programa XLSTAT. RESULTADOS: Depois 
de 24 horasde exposição ao extrato obteve-se 100% de ovos blastomeradosno 
controle positivo e, nas concentrações do extratoos seguintes resultados: extrato 
5%:3,5% de ovos ainda blastomerados e 96,5% dosovos já larvados ou como larvas 
eclodidas; extrato 10%:5,6% de ovos blastomerados e 94,3% de ovos larvados + 
larvas, extratos a 20% e 40%: 1% de ovos blatomerados e 99% de ovos larvados + 
larvas. Com 48 horas obteve-se o mesmo resultado para controle positivo: 100% de 
ovos blastomerados e, nas concentrações de extrato os seguintes 
resultados;extrato 5%:5,5% de ovos blastomerados e 94,5% de ovos larvados + 
larvas, extrato 10%:4% de ovos blastomerados e 96% de ovos larvados + larvas, 
extrato 20%: 6% de ovos blastomerados e 94% de ovos larvados + larvas e extrato 
40%:1,33% de ovos blastomerados e 98,7% de ovos larvados + larvas.Os controles 
negativos apresentaram eclobilidade superior a 92% independente do tempo de 
incubação. CONCLUSÕES: Conclui-se que oextrato hidroalcoólico de 
Ilexparaguariensisproduzido nas concentrações de 5 a 40% tanto em 24 quanto 48 
horas de incubação, não for eficaz na inibição de desenvolvimento larval de ovos de 
estrongilideos de equinos. 

 

Palavras-Chave: Equino. Anti-helmíntico. Fitoterápico. Erva-mate. 
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE EQUINOS DA RAÇA CRIOULA NATURALMENTE 
INFECTADOS POR HELMINTOS35 

 

Alessandra Godéski36 
Carlos Ricardo Szczerbowski37 

Daniela Pedrassani38 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O parasitismo é responsável por grandes perdas econômicas na 
criação de equinos, pois causamenfermidades de importância clínica e sanitária, 
interferindo tanto na forma clínica quanto nodesempenho e físico do animal. As 
infecções parasitárias podem ser assintomáticas ou podem ocasionar nos 
equinosdesde uma anemia e inflamação de mucosa intestinal atéoóbito, 
dependendo do grau da infecção, de sua idade e nutrição, assim como da maneira 
com que este está sendo criado. OBJETIVOS: Avaliar o perfil hematológico de 
equinos da raça Crioula, naturalmente parasitados por helmintosintestinais e, 
correlacionar os valores deovos de helmintos eliminados por grama de fezes do 
animal (OPG) com os valores hematológicos destes. MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram avaliados 18 equinos da raça Crioula naturalmente infectados por helmintos 
intestinas. A identificação da infecção parasitária natural foi pelos métodos de Willis-
Mollay (WM) e Hoffmann, Pons e Janer (HPJ) e as larvas de terceiro estádio foram 
obtidas de coproculturas, utilizando serragem como substrato, realizadas conforme a 
técnica de Roberts eO’Sullivan (1950) e em seguida foram identificadas pelas 
características morfológicas de células intestinais, tamanho e comprimento de 
cauda. O valor de OPG foi obtido pelo Método de Gordon e Whitlock (1939) 
modificado, realizado com sensibilidade de detecção de 50 opg. Para o hemograma, 
as amostras sanguíneas de 5 mLforamcoletadas após a contenção física do animal 
por punção da veia jugular cervicalem frascos com EDTA. A contagem total de 
eritrócitos, de leucócitos e a avaliação da quantidade de hemoglobina foi realizada 
em contador hematológico automático (Celm CC-550).A contagem diferencial dos 
leucócitos foi estabelecida a partir de esfregaços sanguíneos, corados com corante 
hematológico rápido (Panótico) e a proteína plasmática total foi mensurada por 
leitura espectrofotométrica. O volume corpuscular médio (VCM), a hemoglobina 
corpuscular média (HCM), e a concentração de hemoglobina corpuscular média 
(CHCM), foramcalculadas pelas fórmulas hematológicas de Wintrobe. Os valores de 
referência utilizados para a espécie equina foram os descritos por Garcia-Navarro 
(2005).Para comparação do perfil hematológico com OPG, utilizou-se a correlação 
de Pearson, onde foram avaliadasas variáveiseritrócitos, hematócrito, hemoglobina, 
VGM, CHGM, leucócitos totais, neutrófilos segmentados, neutrófilos bastonetes, 
linfócitos, eosinófilos, monócito, basófilos e proteína plasmática. RESULTADOS: 
Nos animais foi observado parasitismo natural por nematódeos. Foram 
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encontradosovos dos seguintes parasitas: pequenos estrongilideos, 
Parascarisequorume Oxyurisequi. A média de OPG do grupo foi de 1.366, variando 
de 250 até 3.525. Os parâmetros hematológicos de todos os animais estavam 
normais para a espécie. Os parasitas encontrados são histiófagosequimívoros e 
podem desencadear quadros de inflamação de mucosa alterando os resultados das 
amostras sanguíneas coletadas, principalmente em leucócitos totais, eosinófilos e 
PPT. Porém, nos animais os valores estavam normais e isso pode estar relacionado 
ao fato desses serem mantidos em pastagens de boa qualidade e apresentarem 
ótimo escore corporal. A correlação entre o OPG e os valores hematológicos e PPT 

foi baixa e não significativa estatisticamente (p≥0,05), sendo a maior das 
correlações a obtida entre OPG e hemoglobina, com valor de 0,346. 
CONCLUSÕES: O manejo a que os animais estavam submetidos, com 
pastejoutilizando rotação de piquetes, desverminaçõe santi-helmínticas eboa 
alimentação impediu que a alta carga parasitária observada interferisse nos 
parâmetros hematológicos. 

 

Palavras-Chave: Parasitismo. Estrongilídeos. OPG. Hemograma. 
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CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA E USO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE 
TELÊMACO BORBA - PR 

 

Aline Dominguês Maciel39 

Silvio Carolo Junior40 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento se 
configuram em ferramentas capazes de fornecer informações sobre a superfície da 
terra, contribuindo para o monitoramento de áreas em diferentes escalas de 
mapeamento, tanto em nível local, como regional e global. Nesse sentido, a 
utilização destas geotecnologias vem evoluindo de forma significativa nos últimos 
anos, abrangendo diferentes organizações nas áreas de administração municipal, 
infra-estrutura, gestão ambiental, educação, entre outras. OBJETIVO: Este trabalho 
tem como objetivo investigar as mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo do 
município de Telêmaco Borba – PR, utilizando técnica de geoprocessamento e 
sensoriamento remoto, ao longo das ultimas décadas. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
presente trabalho foi desenvolvido no município de Telêmaco Borba – PR, o qual 
está localizado a latitude 24º 19’ 26” S e longitude 50º 36’ 56” W. De acordo com a 
classificação climática de Köppen, o clima da região é Cfa. Para o desenvolvimento 
deste trabalho utilizaram-se imagens de satélite disponibilizadas pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as quais foram corrigidas e classificadas 
automaticamente no software ArcView. Utilizaram-se imagens dos anos de 
1984,1990 e 2011, com o propósito de acompanhar as mudanças ocorridas no uso e 
ocupação do solo ao longo do tempo. Para facilitar a análise e a interpretação, os 
dados foram agrupados em seis topologias. Assim, o tipo 1 representa a área 
urbana, 2 a vegetação nativa, 3 solo exposto, 4 áreas de plantio de vegetação 
exótica (Pinus e Eucalyptus, essencialmente), 5 a hidrografia e 6 nuvens. Após a 
realização da amostragem para cada cobertura de solo empregou-se a ferramenta 
Create signatures no Arc Toolbox para definir as informações de cada classe de 
cobertura de solo. Após o processamento das informações utilizou-se a ferramenta 
Maximum Likelihood Classification, a qual informa em pixel a cobertura do solo de 
cada classe informada. RESULTADOS: O uso da classificação automática no 
Arcview apresentado nesse estudo foi eficaz para a análise multitemporal das áreas, 
ou seja, a área de solos ocupada pelo espaço urbano cresceu de 0,90% para 1,89% 
no período de 1984 a 2011; a área de solos expostos era de 11,37% no ano de 
1984, houve um aumento na área, passando a representar 15,14% no ano de 1990 
e no ano de 2011 a mesma sofreu uma redução, representando 11,10% da área do 
município; no ano 2011, a área ocupada pela vegetação nativa e pelo plantio de 
espécies exóticas foi de 50,29% e 36,18% do território municipal respectivamente. 
CONCLUSÕES: A utilização de softwares de geoprocessamento e de técnicas de 
sensoriamento remoto, para fins de mapeamento de uso de solo, se mostraram 
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eficazes no monitoramento de mudanças da paisagem, auxiliando no planejamento 
e na gestão do território, visando o desenvolvimento econômico e o cumprimento de 
normas e condutas ambientais. 

 

Palavras-Chave: Sensoriamento remoto. Geoprocessamento. Topologia. 
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PREVALÊNCIA E PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE 
BACTÉRIAS ISOLADAS EMAMOSTRAS DE URINAS DE CÃES E GATOS 

ATENDIDOS EM HOSPITAL VETERINÁRIO 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITU) podem ser causadas por vários 
microrganismos patogênicos e ocorrem em todas as idades. Acometem 
principalmente o sexo feminino, devido ao tamanho da uretra, ser mais curta, em 
relação ao macho. As de origem bacteriana são as mais comuns e, embora 
bactérias Gram positivas como Staphylococcussp. e Streptococcus sp. possam 
ocasionar ITU, as Gram negativas como a Escherichiacoli, Proteus sp., Klebsiellasp. 
e Pseudomonas sp. respondem por 75% dos casos. A utilização inadequada de 
fármacos no tratamento dessas infecções tem favorecido o aumento descontrolado 
da resistência bacteriana aos antimicrobianos, fator preocupante na comunidade 
médica e veterinária, pois trata-se de um problema complexo e que envolve várias 
espécies bacterianas, seus mecanismos de resistência e transferência desta a 
outras bactérias. OBJETIVOS: Verificar a prevalência de diferentes gêneros 
bacterianos em infecções do trato urinário de cães e gatos atendidos em Hospital 
Veterinário e, a sensibilidade dos isolados aos antimicrobianos utilizados na rotina 
clínica. MATERIAL E MÉTODOS: Entre janeiro e dezembro de 2015, na rotina do 
Hospital Veterinário da Universidade do Contestado, foram coletadas 
assepticamente 16 amostras de urinas de cães e gatos com suspeita clínica de 
infecção nas vias urinárias. Os isolados bacterianos foram identificados por 
observação das características culturais, morfológicas, tintoriais e bioquímicas, e 
submetidas a teste de sensibilidade antimicrobiana por Disco-Difusão. A associação 
entre sexo do animal e isolamento bacteriano foi avaliada pelo teste Exato de Fisher 
e considerada significativa se p≤0,05. RESULTADOS: Dos 16 animais, 13 eram 
machos (11 cães e dois gatos) e três eram fêmeas (duas cadelas e uma gata). 
Dentre as 16 amostras pesquisadas em 62,5% houve crescimento bacteriano, sendo 
a bactéria mais prevalente o Staphylococcus sp., isolado em 40%(n=4/10) dos 
casos. Os demais isolados foram Proteus sp., cocos bacilos Gram negativos, bacilos 
Gram negativos, E. coli, Pantoeaagglomerans e Serratia sp.,correspondendo a 10% 
(n= 1/10) do total cadaespécie.Não foi observada diferença significativa em relação 
ao sexo do animal e a ocorrência de isolamento bacteriano na amostra urinária 
(p>0,99); nas amostras de urina de fêmeas houve crescimento bacteriano em 66,7% 
enquanto nas de machos foi de 61,5%. Todos os isolados foram resistentes a 
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gentamicina, 66,7% (n= 2/10) foram resistentes a cefalexina, 60% (n= 3/5)a 
ampicilina, 57,1 % (n= 4/7)a norfloxacina, 50%(n= 1/2) acefalotina e a ceftazidima, 
44% (n= 4/9)a enrofloxacina, 33,3% (n= 1/3) a azitromicina e a amoxicilina e 25% 
(n= 2/8) a amoxilina com clavulanato. CONCLUSÕES: Os resultados demonstram a 
necessidade de identificação do agente etiológico e realização de testes de 
sensibilidade aos antimicrobianos para prescrição adequada pelo médico veterinário, 
afim de prevenir a disseminação da resistência bacteriana e seu impacto nas 
Saúdes Animal e Pública. 

 

Palavras-Chave: Resistência. Antibiograma. Infecções do Trato urinário. 
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PREVALÊNCIADE BACTÉRIAS E FUNGOS EM AMOSTRAS DE SECREÇÃO DE 
OUVIDO DE CÃES E GATOS 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A otite externa é uma doença importante na clínica veterinária 
devido à alta prevalência e insucessos na terapêutica antimicrobiana. O conduto 
auditivo dos cães e gatos possuimicrobiota comensal em equilíbrio com o 
hospedeiro. Fatores como: características genéticas, deficiências imunológicas, e 
terapia antimicrobiana podem desencadear um desequilíbrio na microbiota e 
predispor infecções oportunistas. Agentes etiológicos patogênicos como fungos, 
parasitas e bactérias são considerados fatores determinantes para infecções no 
conduto auditivo em cães e gatos. Para o sucesso do tratamento é importante 
identificar o agente etiológico e a sua susceptibilidade antimicrobiana para conduzir 
ao tratamento adequado. Entretanto, muitos profissionais adotam a terapia empírica 
com antimicrobianos de amplo espectro e não realizam exames diferenciais fator 
que pode favorecer o desenvolvimento de desequilíbrio na microbiota e resistência 
antimicrobiana. OBJETIVOS: Identificar a microbiota bacteriana e fúngica presente 
em amostras de secreções de ouvido obtidas de cães e gatos atendidos em Hospital 
Veterinário e o perfil de resistência bacteriana aos antimicrobianos. MATERIAL E 
MÉTODOS: No período de janeiro a dezembro de 2015 foram analisadas, no 
laboratório de Microbiologia da Universidade do Contestado, 75 amostras de 
secreção de ouvido de cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário da mesma 
instituição. Foi realizado isolamento e identificação fúngica e bacteriana por 
observação das características culturais, morfológicas, tintoriais e bioquímicas, 
sendo as bactérias isoladas submetidas a teste de sensibilidade antimicrobiana por 
Disco-Difusão. O Teste Exato de Fisher foi efetuado para verificar se haveria 
associação entre isolamento microbiano e o sexo dos animais. RESULTADOS: Do 
total de 75 amostras recebidas para cultura bacteriana e micológica, 53 (70,7%) 
resultaram em crescimento microbiano, enquanto que 22 (29,3%) mostraram-se 
estéreis. Ainda, sete (9,3%) amostras apresentaram crescimento bacteriano e 
micológico concomitante. Dentre as 44 amostras contendo bactérias, 34 (77,3%) 
apresentaram resultado positivos para crescimento bacteriano, sendo a bactéria 
mais prevalente o Staphylococcus sp., observado em 18 (52,9%) amostras, seguido 
de Proteus sp., presente em cinco (14,7%) amostras, E. col iem quatro (11,8%), 
Enterobacter sp.e Serratia sp. em duas cada (5,9%), Cocos bacilos Gram-negativo e 
Aeromonas sp.em uma (2,9%) cada. Não houve crescimento bacteriano em dez 
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amostras (22,3%).Comparando sexo dos animais com o isolamento bacteriano, 
observou-se crescimento em 83,3% das amostra de secreção de ouvido em fêmeas 
e 78,1% nas amostras de machos, entretanto essa diferença não foi significativa 
estatisticamente (p>0,99).Foi verificado 100% de resistência dos isolados 
bacterianos aceftriaxona, clindamicina, penicilina, tetraciclina, nitrofurantoina, 
norfloxacina e sulfonamida; 66,7% a azitromicina e ciprofloxacina; 58,8% ao 
sulfazotrim; 50% a enrofloxacina; 47,1% a amoxicilina; 43,8% a cefalexina; 42,9% a 
ampicilina; 33,3% a amoxicilina com clavulanato; 25% atobramicina e 20% a 
gentamicina. Relativo as 31 amostras onde houve pesquisa de fungos, 18 (58,1%) 
apresentaram crescimento, sendo Malasseziapachydermatiso fungo isolado em 
todos os casos. Quanto ao sexo dos animais onde houve isolamento de fungo, foi 
verificado o crescimento em 76,9% (n=10/13) das amostras de secreção de ouvido 
em fêmeas e 44,4% (n=8/18) nas amostras de machos, entretanto essa diferença 
não foi significativa estatisticamente (p=0,07). CONCLUSÕES: As infecções 
bacterianas foram mais prevalentes em relação as fúngicas. Os altos níveis de 
resistência bacteriana indicam a importância da cultura e antibiograma antes do 
estabelecimento de protocolo terapêutico. 

 

Palavras-Chave: Microrganismos. Resistência. Secreção Auricular. 
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VERME GIGANTE RENAL EM CÃO COM LESÃO CUTÂNEA – RELATO DE 
CASO 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O nematódeo Dioctophyma renale, conhecido como verme gigante 
renal, parasita os rins de canídeos, mustelídeos e procionídeos e excepcionalmente 
do ser humano. Tem predileção pelo rim direito, no entanto pode ser encontrado 
também em locais erráticos, como cavidade abdominal, vesícula urinária, escroto e 
fígado. Na Medicina Veterinária de pequenos animais os cães são os principais 
hospedeiros definitivos e muitas vezes apresentam sinais clínicos inconclusivos 
tornando o diagnóstico difícil. Geralmente cães errantes são os mais infectados, 
devido a hábitos alimentares pouco seletivos. O diagnóstico dessa afecção pode ser 
realizado pela observação de ovos do parasita durante o exame do sedimento 
urinário e pela visualização do parasita na ultrassonografia. Nos exames 
hematológicos e bioquímicos o animal parasitado pode apresentar basofilia, 
eosinofilia, hiperproteinemia e azotemia. Atualmente, o tratamento da dioctofimose é 
apenas cirúrgico, consistindo na remoção do rim parasitado. Os animais parasitados 
podem perder completamente o rim acometido e ainda assim estarem 
assintomáticos, ou, em alguns casos, apresentam sinais clínicos como fraqueza, dor 
lombar e ventroflexão, relutância em caminhar, maior frequência de micção, 
anorexia, convulsões, ascite, peritonite, perda de peso, disúria, hematúria, lesões na 
pele no local onde está o parasita e irritabilidade. OBJETIVOS: Relatar o 
parasitismo por Dioctophyma renale em um cão com lesão cutânea, que foi recebido 
para atendimento em Hospital Veterinário. MATERIAL E MÉTODOS: Em junho de 
2014 foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade do Contestado um cão, 
macho, da raça Poodle, de aproximadamente 6 anos de idade. O animal não tinha 
histórico pregresso, pois havia sido adotado da rua. A queixa principal do tutor era 
uma lesão de pele com secreção mucopurulenta na região lombo dorsal direita do 
cão com um ano de evolução e, que já havia passado por vários atendimentos 
médico veterinários e tratamentos sem sucesso. O paciente foi internado para coleta 
da secreção da lesão e realização de cultura bacteriana e antibiograma. 
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RESULTADOS: O animal ficou internado durante 35 dias e com base nos resultados 
dos exames realizou-se tratamento com anti-inflamatório, antibiótico, analgésico e 
curativo diário da ferida. Houve regressão, entretanto sem resolução completa da 
lesão, o cão recebeu alta médica com orientação de continuar com os curativos em 
casa. Dia 8 de agosto de 2014 o animal deu nova entrada no hospital veterinário, 
com queixa de episódios de convulsões, dor lombar com ventroflexão e piora da 
mesma lesão de pele. Novamente o animal foi internado para realização de exames 
hematológicos, bioquímicos e nova cultura e antibiograma da secreção da ferida. 
Iniciou-se tratamento com Diazepam para controle das convulsões e tratamento 
tópico da ferida com pomada a base de Calêndula. Não havia alterações de 
parâmetros nos exames hematológicos, porém o bioquímico apresentava aumento 
de ureia sérica, o que levou a realização de exames de imagens para avaliação dos 
rins. Na radiografia contrastada (urografia excretora), foi evidenciada ausência de 
função do rim direito e, na ultrassonografia abdominal, a presença de estruturas 
tubulares circundadas por cápsula hiperecogênica no rim direito e aumento de 
tamanho do rim esquerdo, diagnosticando dioctofimose. Foi indicado a nefrectomia 
do rim direito, a qual foi acatada pelo tutor e realizada no dia 1o de outubro do 
mesmo ano. Do rim direito foi removido um único D. renale, fêmea, com 30 cm de 
comprimento que já estava morto. O animal ficou internado para cuidados pós-
operatórios, recebendo alta médica cinco dias após. Depois da cirurgia o paciente 
apresentou recuperação total da lesão de pele, não apresentou mais episódios de 
convulsões e nem de crises dolorosas na região lombar; todos os exames 
complementares apresentaram-se dentro da normalidade para a espécie e 
atualmente o animal encontra-se saudável. CONCLUSÕES: Com o presente relato 
pode-se verificar a associação entre animal errante e suscetibilidade a dioctofimose; 
que a lesão de pele, os episódios de convulsões, as dores lombares e a uremia que 
o paciente apresentava eram decorrentes do parasitismo por D. renale e, que a 
ultrassonografia abdominal foi muito importante para chegar ao diagnóstico definitivo 
da doença. Ressalta-se o potencial zoonótico do parasita em questão, tratando-se 
também de um problema de saúde pública e; o fato de os cães parasitados serem 
considerados sentinelas para presença do agente etiológico da doença na 
localidade. 

 

Palavras-Chave: Dioctophyma renale. Dioctofimose. Parasita renal. 
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE BOVINO Ultra High Temperature (UHT) 
 

Taíne Pechibilski54 
Giane Helenita Pontarolo55 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No ponto de vista nutricional o leite é considerado um alimento de 
absoluta importância, porque se integra facilmente na alimentação diária e porque é 
um alimento versátil no ponto de vista físico-químico. Também apresenta uma 
conjuntura ideal para ser adaptado de acordo com as necessidades individuais. A 
incomparável riqueza nutricional do leite distribui-se de diferentes formas pelos 
derivados. A estrutura do mercado de produtos lácteos no Brasil é bastante 
complexa, em virtude do elevado número de agentes econômicos que atuam no 
sistema e da multiplicidade de canais de comercialização. Uma das mais 
significativas mudanças ocorrida no mercado de lácteos trata da importância 
assumida pelos supermercados como pontos de distribuição, a partir principalmente 
da entrada do leite longa vida (ou UHT) no mercado, que veio atender às exigências 
de comodidade e conveniência do consumidor, cada vez mais consciente de seus 
direitos. Como o leite é uma fonte de grandes compostos nutritivos e por esses 
componentes um grande meio de cultivo para micro-organismos oriundos de más 
condições higiênico-sanitárias, adulterações e fraudes, o que gera grandes riscos à 
saúde pública. O leite que possui fraudes ou adulterações não deve ser considerado 
apenas como um crime a economia popular, mas também tendo em vista os graves 
riscos à população como um todo e grupos populacionais que são mais afetados 
como as crianças e idosos. O código penal brasileiro prevê reclusão de quatro a oito 
anos e multa para quem “corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias ou 
produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou 
reduzindolhe o valor nutritivo” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998). OBJETIVOS: 
Este trabalho teve como objetivos determinar pH, densidade; presença de 
reconstituintes ou conservantes; determinar enzimas contidas no leite UHT. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisados cinco lotes (L1, L2, L3, L4 e L5) de 
quatro marcas de leite (A, B, C e D) com três repetições por lote. Totalizando 60 
amostras de leite UHT. As análises físico-químicas de leite UHT foram realizadas no 
Laboratório de Química e Nutrição – UnC, Campus Marcílio Dias, conforme as 
metodologias da Instrução Normativa nº 68 (2006) e do Instituto Adolfo Lutz, 2008. 
RESULTADOS: Os resultados encontrados para densidade estão dentro de 
conformidade podendo variar entre 1,028 a 1,034 g/mL. Os resultados obtidos para 
pH foram encontrados em conformidade a legislação que pode variar entre 6,6 a 6,8. 
Não foi encontrado reconstituintes de densidade. Na pesquisa de fosfatase alcalina, 
os resultados foram todos negativos, estando em conformidade com a legislação. 
Em nenhuma amostra foi encontrado a presença de conservantes como o 
formaldeído e peróxido de hidrogênio. Os resultados para presença de 
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neutralizantes de acidez e peroxidase foram negativos. CONCLUSÕES: Os 
resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que: em relação as análises de 
densidade, pH, reconstituintes de densidade (amido e cloreto), neutralizantes de 
acidez (bicarbonato de sódio), aos conservantes (formaldeído e peróxido de 
hidrogênio) e as enzimas fosfatase alcalina e peroxidase estão de acordo com a 
legislação. Assim a qualidade do leite em questão encontrase em boas condições, 
sem adição de substâncias fraudulentas. Podemos concluir que devido aos órgãos 
de fiscalização estarem mais rigorosos, as indústrias de laticínios estão mais 
responsáveis e cientes do compromisso de entregar um leite com qualidade para 
seus consumidores. 

 

Palavras-Chave: Leite UHT. Fraudes. Físico-químicas. 
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SÍNDROME VESTIBULAR PERIFÉRICA FELINA 
 

Juliano Biolchi56 
Aline de Arruda57 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Pacientes com sinais sugestivos de doença vestibular são 
comumente vistos. A síndrome vestibular é um conjunto de sinais clínicos que 
surgem devido a alterações no sistema vestibular. O sistema vestibular é um sistema 
sensorial que permite o controle do equilíbrio corporal do animal. Ele está envolvido 
na manutenção da posição da cabeça no espaço, e na manutenção do 
posicionamento dos olhos, pescoço, tronco e membros. Os sinais clínicos que os 
animais com esta síndrome manifestam com maior frequência incluem: inclinação da 
cabeça, desequilíbrios, quedas ou movimentos rotatórios do corpo, nistagmo e 
ataxia. O principal objetivo na abordagem diagnostica é estabelecer se o paciente 
apresenta doença vestibular periférica ou central. Inclinação da cabeça é o principal 
sinal e pode ser observado tanto em doença vestibular periférica como na central.  
Nistagmo é o movimento ocular involuntário e pode ser classificado em espontâneo 
ou posicional. Na síndrome vestibular central ele aparece como horizontal, rotatório 
e vertical e na periférica ele apresenta-se horizontal e rotatório. A realização de um 
exame neurológico completo e cuidadoso é fundamental para se determinar se os 
déficits vestibulares são centrais ou periféricos e, a partir disso, escolher quais testes 
diagnósticos a serem realizados. Para a doença vestibular periférica, os exames 
mais empregados incluem a otoscopia e a radiografia do crânio. Exames de imagem 
como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, podem ser 
necessários, mas eles geralmente são mais úteis e mais requisitados em caso de 
doença vestibular central. OBJETIVOS: Descrever caso clinico de paciente felino 
atendido no hospital veterinário da UnC com síndrome vestibular periférica. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Felino jovem, macho (não castrado), siamês, 3,7kg, 
encontrado na rua por uma acadêmica no dia 22/07/2016, foi atendido no HV UnC 
pela Médica Veterinária Simone Wendt, apresentando hiperflexão, ataxia, cabeça 
inclinada para o lado esquerdo e nistagmo horizontal. O animal foi encaminhado 
para raio X de crânio e coluna cervical e também para exames complementares 
hematológico e microbiológico de secreção dos ouvidos. O animal permaneceu 
internado para receber tratamento de suporte com fluidoterapia endovenosa NaCL 
0,9%. Após exame neurológico completo foi diagnosticado com síndrome vestibular 
periférica e o tratamento preconizado foi diazepan (0,5mg/kg) por 5 dias, 
dexametasona (0,5mg) por 15 dias, tiamina (2mg/kg) por 14 dias. Foi instituído 
tratamento fisioterápico com aparelhos e com eletrofisioterapia e também 
acupuntura. RESULTADOS: O paciente obteve uma recuperação parcial dos 
movimentos, mas os sinais neurológicos tendem a voltar conforme o seu nível de 
estresse. A administração de medicamentos e fisioterapia conseguiram diminuir a 
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ataxia e a inclinação da cabeça, garantindo ao paciente uma vida relativamente 
normal. CONCLUSÕES: É importante a realização de exames neurológicos para se 
ter um diagnóstico preciso. A administração de fármacos e tratamento fisioterápico 
foram essenciais para estabelecer a recuperação do animal. 

 

Palavras-Chave: Neurologia. Veterinária. Fisioterapia. 
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CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO FELINA, DOMICILIADA E SEMI-
DOMICILIADA, DO DISTRITO DE MARCÍLIO DIAS, CANOINHAS-SC58 
 

Daniele de Cássia Karvat59 
Daniela Pedrassani60 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O relacionamento entre seres humanos e animais é antigo e 
polêmico, pois além de trazer benefícios a saúde humana, requer cuidados que se 
ignorados podem desencadear consequências indesejadas. Acredita-se que a 
domesticação dos gatos iniciou-se no norte da África, a partir do Egito onde eram 
considerados sagrados. Esse interesse pelos gatos e sua gradual transformação em 
companheiros do homem continuaram pelos séculos seguintes e hoje os felinos são 
os animais de companhia que mais crescem nas casas dos brasileiros, e em países 
como os Estados Unidos, superam o número de cães. Isso é decorrente da 
facilidade de cuidados e de se adaptar a pequenos espaços, por seus hábitos de 
higiene, também por proporcionar maior independência a seus tutores, além de sua 
afetuosidade. Independente dessas peculiaridades dos gatos domésticos, o 
crescimento populacional de gatos domiciliados e semi-domiciliados é paralelo ao 
crescimento de uma população de gatos abandonada, a qual tem como destino a 
vida nas ruas e abrigos. Essa situação é preocupante, uma vez que são poucos os 
programas de esterilização, de adoção e, principalmente, de educação da população 
sobre a guarda responsável que estão disponíveis no país. Portanto, é de grande 
valia investigar a realidade da população de felino nos diferentes estados brasileiros, 
pois só assim com dados concretos será possível para os médicos veterinários 
prevenir problemas, além de orientar os tutores quanto à escolha consciente de um 
animal de companhia, quanto a seu comportamento normal e quanto ao seu correto 
manejo comportamental. OBJETIVOS: Caracterizar a população de gatos 
domésticos, domiciliados e semi-domiciliados, da área urbana do distrito de Marcílio 
Dias; analisar a busca por cuidados médicos-veterinários e profiláticos dos tutores 
para com os animais e avaliar se os tutores conhecem os comportamentos normais 
da espécie. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa de campo foi realizada no distrito 
de Marcílio Dias, município de Canoinhas (SC), no período de junho a julho de 2015. 
A amostra foi calculada com base na quantidade de domicílios do distrito (n=406). 
Inicialmente foi realizado um estudo piloto em 30 residências, e a partir desse 
estudo, considerando margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%, resultou 
em 100 residências, para tamanho da amostra. Os participantes da pesquisa foram 
abordados em seus domicílios, eram maiores de 18 anos, e aceitaram participar. O 
formulário de pesquisa continha questões referentes aos animais, como quantidade 
de animais criados no domicílio, histórico de vacinações, vermifugações e práticas 
diárias de manejo. Foram realizadas análises descritivas, a partir das respostas que 
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obtidas pelos formulários. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UnC (Parecer 1.067.948). RESULTADOS: Em um terço das residências 
amostradas do distrito há a presença de pelo menos um gato. Foram identificados 
77 animais, destes, 37 eram machos (48%) e 40 eram fêmeas (52%). A média de 
gatos por domicílio foi de 1:1,29 e a proporção homem: gato foi de 4:1. Gatos sem 
definição racial (SRD) representaram a maioria (78%), os de raça eram siamês 
(21%) e angorá (1%). A população felina é composta na maioria por animais adultos 
(73%), com gatos machos com dois anos e meio em média e fêmeas com três anos 
em média. A maioria das fêmeas era nulípara (n=23/40), e quanto ao destino dos 
filhotes das que já tiveram, em 6% os filhotes morreram, em 24% foram doados e em 
70% os filhotes ficaram com os seus tutores. A grande maioria dos tutores (87%) 
afirmou levar seus animais para consulta médico-veterinária só quando adoecem, 
6% apenas para vacinação e vermifugação, e apenas 6% levam regularmente. 
Apenas 18% dos animais eram castrados, e as fêmeas castradas constituíram a 
maior porcentagem 22,5% e os machos a menor 13,5%. Quanto ao interesse em 
esterilizar animais, 39% disseram que pretendiam, 42% disseram não ter interesse e 
19% pretende castrar apenas as fêmeas. Ao analisar os cuidados profiláticos com 
relação a vacinação, notou-se que a porcentagem de animais que nunca receberam 
nenhuma vacina foi extremamente alta (83,12%). Da amostra vacinada (n=13), 85% 
dos animais recebem reforço anual; os demais foram vacinados apenas quando 
filhotes. Apenas 38% dos felinos foi vacinado por médico veterinário. Já em relação 
ao uso de anti-helmínticos, a maioria (83%) recebeu esse cuidado profilático, sendo 
esse, em 68,8% (n=53) dos casos administrado apenas uma vez ao ano, 
independentemente da idade do felino e em 14,29% (n=11) realizado a cada 3 
meses. Quando questionados sobre o dia a dia com os animais a maioria dos 
tutores (81%) afirmaram brincar com seus animais todos os dias, os demais apenas 
quando sobra tempo. Dos 77 animais, a maioria, 57% vivia dentro das residências, 
9% vivia fora das residências mas possuíam casinha, e 34% vivia fora das 
residências e não possuíam casinha. Com relação ao acesso dos animais a rua, a 
maioria, 84% tinha livre acesso e apenas 12% não saíam sem acompanhantes. E 
com relação se seus animais apresentavam algum comportamento considerado 
anormal, nenhum deles relatou tal comportamento. CONCLUSÕES: A população 
felina estudada caracteriza-se como adulta, na maioria SRD, e que raramente 
frequenta uma clínica veterinária. A maioria dos animais não serem vacinados e 
poucos serem frequentemente desverminados, favorece a propagação de doenças 
infectocontagiosas entre felinos e até para os tutores. Conclui-se que há a 
necessidade de programas educativos para tutores, principalmente em relação a 
etologia, aos cuidados básicos médicos veterinários e profiláticos para com os 
felinos, uma vez que notou-se grande carência de informação por parte dos tutores 
em relação a esses quesitos. 

 

Palavras-Chave: Educação. Gato. Médico Veterinário. Tutores. 
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VIVÊNCIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS COM ÊNFASE A 
PALEONTOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL61 

 

Jessica Klisievicz62 
Tatiane Schuersovski63 

Maristela Povaluk64 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este projeto teve por finalidade desenvolver uma prática 
pedagógica para o ensino da paleontologia com os alunos do terceiro ano do ensino 
fundamental, de uma instituição de ensino de Mafra/ SC. A paleontologia é um tema 
interdisciplinar, pois, abrange a sociologia, história, geografia e principalmente a 
biologia. É através desta, que compreendemos a dinâmica da Terra e sua continua e 
lenta transformação, responsável pela imensa diversidade de seres vivos. 
OBJETIVOS: Compreender como ocorre todo esse processo de mudanças no 
Planeta é um desafio para as crianças, e ao mesmo tempo “mágico”, porque envolve 
a evolução, as transformações e mudanças ocorridas ao longo desse tempo, sendo 
estas, físico – químicas, enfim envolve a vida. Desta maneira, é um tema de grande 
relevância que deve ser abordado com os alunos, e que gera muitas curiosidades, 
mas ao mesmo tempo de difícil compreensão, deve-se aliar a teoria à prática através 
de oficinas em que os alunos aprendam por meio da prática, quebrando a rotina de 
quadro e giz, levantando questionamentos para que ocorra a interação e 
desenvolvimento da oratória, aprendendo a trabalhar em grupo para solucionar 
problemas. MATERIAIS E MÉTODOS: Nesse projeto foram desenvolvidas oficinas, 
afim de despertar nos alunos o interesse pela paleontologia e o entendimento da 
importância desta ciência para a compreensão da origem, evolução e manutenção 
da vida no Planeta. No primeiro momento, foi realizada uma palestra com os alunos 
sobre a profissão de paleontólogo e a importância do estudo desta ciência, após, foi 
distribuído diversos objetos e equipamentos afim de conhecer os equipamentos que 
o paleontólogo utiliza. Por meio de experimentos, compreenderam o que é um fóssil 
e como ocorre o processo de fossilização. Para entenderem como os fósseis são 
encontrados, foi simulado uma escavação. Através da construção de maquetes, os 
alunos caracterizam um ambiente pré-histórico, assim conheceram aspectos 
históricos da evolução da vida na Terra, bem como a escala de tempo que divide a 
história da Terra em eras, períodos etc. Na sequência, foi proposto a montagem de 
um mapa com os dinossauros que viveram no Brasil, em que os alunos colavam o 
dinossauro no estado em que vivia, e posteriormente, uma explicação sobre suas 
características era realizada. RESULTADOS: A prática pedagógica propiciou com 
que os alunos do Ensino Fundamental, vivenciassem com a utilização de material 
concreto as temáticas relacionadas à paleontologia, as oficinas foram realizadas de 
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maneira a auxiliar o aluno a ter uma compreensão sobre como funciona o Planeta 
Terra, desde a sua formação até os dias atuais, entendendo a origem e a evolução 
da vida. Uma vez que a paleontologia envolve termos e conceitos de difícil 
compreensão, é importante despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes por 
esta ciência, favorecendo a interação e envolvimento entre eles, alcançando êxito 
nas atividades desenvolvidas. Assim sendo, esta prática pedagógica foi 
implementada ao organizar atividades interessantes, em que os alunos busquem o 
conhecimento, envolvendo a ludicidade, experimentação, diálogo, desafios, 
atividades práticas, dinâmicas, entre outras. Ressaltando um ótimo planejamento por 
parte do docente, aliando a teoria à pratica. CONCLUSÕES: Portanto, as oficinas 
são um meio para propor o aprendizado, estas possibilitam a construção do 
conhecimento através de atividades lúdicas e metodologias ativas, propiciando que  
os alunos socializem  ideias e opiniões, trabalhando conjuntamente para uma 
aprendizagem significativa. 

 

Palavras-Chave: Paleontologia. Fóssil. Oficinas.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES 
CURRICULARES NACIONAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM 

ENFASE A SUSTENTABILIDADE, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA65 
 

Celso Vinicius Schelbauer66 

Danielcio Ferreira Lourenço 67 
Maristela Povaluk68 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desenvolver a educação ambiental na educação básica tem por 
objetivo o despertar do conhecimento crítico e do entendimento da relevância que a 
natureza tem para com a manutenção da espécie humana, salientando também com 
o auto cuidado a preservação da saúde e da qualidade de vida. Na legislação sobre 
a educação ambiental podemos presenciar estes aspectos, Lei nº 9.394 de (Lei de 
Diretrizes e Bases, 1996) onde, em seu artigo 32, inciso II, preconiza que a 
educação de um cidadão, ocorrerá entre outros fatores, mediante a compreensão do 
ambiente natural e social ou seja, tanto homem-natureza quanto homem-sociedade. 
A separação do lixo reciclável é pouca, o acumulo de lixos nas beiradas de 
calçadas, pátios públicos, pontos de ônibus e até mesmo escolas é alarmante. A 
Educação Ambiental deve ser considerada como um processo permanente no qual 
os indivíduos e a sociedade tomem consciência da condição do seu ambiente e 
adquiram os conhecimentos, os valores, as habilidades, experiências e 
determinações para tornarem-se aptos a agir individualmente e coletivamente, para 
resolverem problemas presentes e futuros. OBJETIVOS: Este projeto teve por 
finalidade desenvolver uma proposta pedagógica com ênfase á Educação ambiental 
em conformidade com as Diretrizes Curriculares no contexto da Educação básica, 
para proporcionar orientações sobre a educação ambiental e a inter-relação sobre 
meio ambiente, saúde, qualidade de vida, preconizando a sustentabilidade ambiental 
no contexto do século XXI, nas Instituições de Educação Básica da Rede Pública de 
Santa Catarina. Objetivando orientar os alunos da Educação básica com relação a 
preservação do meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
dos alunos da Educação Básica da Rede Pública. Efetuando orientações com 
relação a prevenção dos impactos ambientais, inter-relacionado com saúde e 
qualidade de vida, para posteriormente sensibilizar os alunos da Educação Básica 
com relação a Educação ambiental, no contexto da realidade da sua comunidade. 
Oportunizando a aplicabilidade dos conceitos de educação ambiental, saúde e 
qualidade de vida no cotidiano dos alunos. Contribuir com palestras relacionadas a 
higiene e alimentação saudável, para a melhoria da saúde dos alunos. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Foi realizada a pesquisa com os alunos, para evidenciar os pontos 
mais importantes que deveriam ser trabalhados durante as atividades de Educação 
Ambiental. Após aplicação dos questionários, analisou-se os pontos com maiores 
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déficits e foi preparado e apresentado o conteúdo referente aos déficits, com o 
intuito de que no final das atividades seria aplicado outro material para a obtenção 
de dados quantitativos referente as palestras, contabilizando se houve a melhor 
compreensão por parte da amostragem. As palestras ocorreram com o auxilio dos 
TIC’s, contando com os principais recursos utilizados sendo a internet, o projetor de 
multimídias e rochas fornecidas pelo CENPALEO museu da Terra e da Vida de 
Mafra. A faixa etária predominante foi 15 e 16 anos, sendo que toda a amostragem 
fazia parte do segundo ano do ensino médio. RESULTADOS: Após a análise dos 
dados, quando questionados sobre o conceito de educação ambiental, apenas 
46,7% possuíam conhecimento. Evidenciou-se que a qualidade de vida é de 
conhecimento que quase toda a amostragem sendo que 80% foram capazes de 
definir o que é ter qualidade de vida. O tema sustentabilidade também dividiu a 
amostragem, 53,3% o definiu o restante não sabiam opinar. Foi evidenciado também 
que na instituição de ensino a educação ambiental não é trabalhada, sendo que 80% 
reclamaram da não existência da educação ambiental e enfatizaram saber que para 
a existência de uma boa saúde é necessário uma boa alimentação e higiene. 
Reconheceram a importância da educação ambiental e afirmam que todas as 
escolas devem apoiar a implementação da educação ambiental. Quando 
questionados sobre onde se deve aprender sobre a ética ambiental a amostragem 
sofreu uma pequena divisão, 73,3% afirmaram que deve ser aprendida na escola. 
Quando questionados sobre os principais motivos da poluição ambiental nos dias 
atuais a amostragem quantificou 60% como sendo pessoas que não tem 
consciência não foram educadas ambientalmente, 33,3% enfatizaram que a emissão 
de gases poluentes é a principal causa da poluição na atualidade. As informações 
extraídas foram: 53,3% afirmam que durante a educação ambiental ocorre a 
conscientização quanto a preservação, 46,7% divulgaram a valorização e 
preservação do meio ambiente. Os resultados obtidos mostraram-se promissores e 
satisfatórios, visto que, houve total entendimento quanto a importância da 
preservação do meio ambiente, quanto aos métodos de reciclagem, ao perigo dos 
cemitérios próximos a veios d’água, o quanto a educação ambiental foi importante 
para a turma e o quão importante ela é para todas as instituições de ensino. 
Encontrou-se apenas uma curva quanto à poluição dos lençóis freáticos pelo 
Xorume produzido com a decomposição do lixo, sendo que 7,7% não 
compreenderam a explicação realizada em sala de aula. CONCLUSÕES: Em um 
sentido amplo os alunos já possuíam um senso crítico para com a importância da 
educação ambiental, eles tanto antes da atividade demonstraram a preocupação 
com o meio ambiente. A saúde e a qualidade de vida foi bem trabalhada, o senso 
critico para com os problemas ambientais foi despertado, a importância de um 
planejamento á partir dos cuidados do lixo, até o pós-morte, quando cemitérios 
podem ser de extremo perigo de contaminação ambiental. Através de equipamentos 
tecnológicos capazes de ampliar a imaginação dos alunos, conseguiu-se 
desenvolver nos mesmos a importância de se ter uma boa saúde com  qualidade de 
vida , enfatizando as medidas profiláticas e como a educação ambiental, está 
relacionada na  prática da sala de aula e a importância da abordagem interdisciplinar 
no contexto da educação básica. Desta maneira e de extrema importância utilizar as 
TICs na pratica pedagógica, para dar enfoque á Educação ambiental com ênfase a 
sustentabilidade ambiental, saúde e qualidade de vida nas instituições de ensino da 
Educação Básica. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Sustentabilidade. Saúde. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO SCREEN WASH EM SEDIMENTOS CRETÁCEOS DA 
FORMAÇÃO GOIO ERÊ, PROVENIENTES DE CRUZEIRO DO OESTE, PR69 

 

Emanuélli de Fátima Guerrilha70 
Luiz Carlos Weinschutz71 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A descoberta em 2011, de pterossauros em arenitos Cretáceos no 
município de Cruzeiro do Oeste, nordeste do Estado do Paraná, trouxe para a 
ciência uma perspectiva da realização de diversos estudos na área da paleontologia. 
O Centro Paleontológico da Universidade do Contestado – CENPALEO, desde 
então vem realizando diversas pesquisas com o material proveniente deste 
afloramento, entre as quais apresentamos resultados preliminares da aplicação do 
método Screen Wash que foi empregado no resíduo (rejeito) resultante de blocos de 
Cruzeiro do Oeste que anteriormente foram preparados para as pesquisas de macro 
fósseis, têm por objetivo evidenciar a ocorrência de pequenos vertebrados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Basicamente a amostra selecionada corresponde á 20% 
do rejeito de preparação de dois blocos (bloco R: 33, bloco: 77 ou 86), logo após a 
seleção a amostra ficou imersa em uma solução de água destilada e ácido nítrico 
(HNO3) á 10% por aproximadamente 15 dias, ocorreu à secagem da amostra em 
temperatura ambiente, em seguida, triagem da amostra em lupa 
estereomicroscópica que pode evidenciar micro fragmentos de ossos ou até mesmo 
ossos. RESULTADOS: Os resultados até hoje obtidos foram de grande potencial de 
pesquisas para esta ocorrência fossilífera, na busca de novos achados, 
principalmente em relação a pequenos vertebrados, entre eles, répteis, mamíferos e 
aves, o método foi inicialmente testado pelo trabalho de conclusão de curso do aluno 
Willian D. Santos em 2014, que realizou comparativos com soluções para a 
desagregação da matriz e obteve resultados promissores, que possivelmente são 
fragmentos de pterossauros, devido á pequena espessura, ou seja, alguns 
pequenos ossos que podem estar relacionados a embriões de pterossauros, ou seja, 
o indivíduo morreu quando ainda estava no ovo. CONCLUSÕES: A evidenciação 
desta hipótese trará a confirmação que o local de ocorrência destes fósseis 
constituía um ponto de nidificação, corroborando com a tanatocenose e o biótopo 
até então reconhecidos para a ocorrência. 
 
Palavras-Chave: Screen Wash. Arenitos. Micro fósseis. 
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QUALIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS FOSSILÍFERAS DE COQUINAS 
NEOGÊNICAS DA REGIÃO DE ANTOFAGASTA, NORTE DO CHILE E SUA 

COMPARAÇÃO COM AS OCORRÊNCIAS ATUAIS72 
 

Ana Flávia Kurowsky 73 
Janaina Grein 74 

Luiz Carlos Weinschütz75 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No decorrer dos últimos anos o número de trabalhos científicos 
desenvolvidos na área de Paleontologia pela Equipe do Centro Paleontológico da 
Universidade do Contestado – CENPÁLEO, Mafra, e seus colaboradores 
interinstitucionais têm aumentado significativamente, bem como o número de coletas 
e consequentemente a quantidade de amostras depositadas no acervo do Museu da 
Terra e da Vida/CENPALEO/UnC e ainda não estudadas, fazendo-se necessária 
uma revisão e estudo do material salvaguardado no mesmo. Uma expedição para o 
Norte do Chile realizada pela equipe do CENPALEO/UnC em Janeiro de 2011, 
coletou diversas amostras de coquinas neogênicas, bem como de conchas atuais, 
que fazem parte do objeto desta pesquisa. Coquinas extraídas de “concheiros” em 
falésias nas praias do oceano Pacífico refletem toda a dinâmica de placas que atua 
na borda oeste do continente Sul-americano, onde elevações rápidas do substrato 
oceânico formam extensas camadas ricas em conchas do período Neogênico, 
dispostas paralelamente a “concheiros” atuais nas praias de Antofagasta. 
OBJETIVO: A presente pesquisa tem por objetivo qualificar os espécimes de 
moluscos atuais coletados nas praias de Antofagasta bem como os fósseis contidos 
nas amostras de coquinhas neogênicas, comparando a diversidade taxonômica 
ocorrida neste intervalo de tempo geológico. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
classificação dos espécimes será dada genericamente, utilizando-se de táxons 
pouco específicos, não ultrapassando a identificação dos mesmos em detalhes 
maiores que de Família. A presente pesquisa encontra-se nas fases iniciais, com a 
identificação dos espécimes atuais, onde já foram reconhecidas e identificadas 10 
famílias da Classe Gastrópoda (Muricidae, Turritellidae, Olividae, Struthiolariidae, 
Lepetidae, Fissurellidae, Patellidae, Planaxidae, Cypraeidae e Trochidae) e quatro 
famílias da Classe Bivalvia (Pectinidae, Thraciidae, Mytilidae e Cardiidae). 
RESULTADOS: Como resultado final espera-se um entendimento maior da 
dinâmica da tectônica de placas na evolução da costa oeste sul-americana e sua 
relação com a evolução da vida marinha, bem como a possibilidade da continuidade 
de pesquisas realizada pela UnC para além fronteira, e a geração de pesquisas de 
caráter internacional. 
 
Palavras-Chave: Taxonomia. Paleoinvertebrados. Pacífico. Gastropoda. Bivalvia. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Astyanax spp., DAS ÁGUAS DO RIO JACUTINGA 
EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ/SC 

 

Luciano José da Silva76 
Maico Roberto Luckmann Rodrigues da Silva77 

Neide Armiliato78 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Várias atividades humanas podem alterar as condições naturais dos 
ambientes aquáticos, representando sérias ameaças à diversidade de peixes 
(AGOSTINHO et al., 2005). A bacia hidrográfica do Rio Jacutinga, oeste do Estado 
de Santa Catarina, é fortemente marcada pela presença da pecuária e da agricultura 
(FILIPINI, 2013) com consequente utilização de agrotóxicos, sendo estes, potenciais 
poluidores aquáticos (BAVARESCO, 2006) juntamente com os lançamentos de 
esgoto doméstico, urbano e industrial (LOPES, 2012). A presença do reservatório da 
UHE Itá, na parte baixa do Rio Jacutinga, pode estar interferindo principalmente nas 
estratégias reprodutivas de peixes, pois estes são sensíveis e altamente 
dependentes do equilíbrio das condições ambientais (GODOY, 1987). As 
modificações decorrentes da construção de reservatórios, geram expressivas 
modificações em seres aquáticos, pelo fato de que o hábito de vida e de reprodução 
de espécies de águas correntes (lóticas) são significativamente distintas daqueles 
que vivem em águas represadas (lênticas) (ALBUQUERQUE FILHO et al., 2010). 
Neste sentido, o estudo da biologia reprodutiva dos peixes é de suma importância na 
avaliação dos impactos causados pelas interferências antrópicas sobre o meio 
aquático (CAMPOSANO et al., 2014). OBJETIVO: Avaliar as alterações nos ovários 
de Astyanax spp. do Rio Jacutinga, comparando porções do rio que não foram 
afetadas pela construção da UHE Itá com áreas diretamente influenciadas pelo lago. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi desenvolvido com peixes da parte baixa do 
rio Jacutinga, entre março de 2015 e fevereiro de 2016, em 10 pontos de coletas 
previamente demarcados, 5 pontos localizados na área não alagada e 5 na área 
alagada. Foram coletadas fêmeas do gênero Astyanax spp.com o auxílio de varas 
de pesca com diversidade de iscas em um esforço de captura de 60 minutos em 
cada ponto. Para o grupo controle, utilizou-se fêmeas do mesmo gênero adquiridos 
em lagoa modelo de piscicultura. As gônadas (ovários) depois de extraídas por meio 
de uma incisão longitudinal, após foram fixadas em formaldeído 4%, pesadas para o 
cálculo do Índice Gonadossomático (IGS) e destinadas às análises morfológicas 
para avaliação dos parâmetros reprodutivos (coloração e estádio de maturação). 
RESULTADOS: Foram analisadas 277 fêmeas de Astyanax medindo em média 
11,44 cm e pesando em média 21,25 g. As médias de peso e comprimento das 
fêmeas foram maiores na área alagada e diferiram significativamente (p≤0,05) 
somente do grupo controle. Este resultado deve-se ao fato que as fêmeas da parte 
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alagada, provavelmente, estiveram expostas a diferentes substâncias, como 
desreguladores endócrinos e nutrientes que podem ter contribuído para o seu 
crescimento. O estágio de maturação gonadal foi determinado a partir de 
metodologias modificadas de Vazzoler (1996) e Zoleti e Alves (2015), por meio de 
características macroscópicas, observando-se os seguintes parâmetros: cor, 
consistência, transparência e visualização de ovócitos a olho nu. Foram então, 
definidos 4 estágios de maturação: 1- Imaturo, 2- em maturação, 3- maduro e 4- 
esvaziado. Em relação a coloração, as gônadas alaranjadas apresentaram a maior 
porcentagem, representando a cor de 60% das gônadas analisadas. Não se 
observou diferença significativa (p≤0,05) entre as áreas de estudo e grupo controle. 
O estágio de maturação com o maior número de gônadas foi o maduro, com 34,6% 
das gônadas analisadas. Observou-se uma maior proporção de gônadas imaturas e 
em maturação nas estações mais frias e uma maior proporção de gônadas maduras 
e esvaziadas nas estações quentes o que sugere que as estações quentes sejam 
preferenciais para a desova desses peixes.  A média de IGS foi significativamente 
maior nas estações quentes (p>0,05), também foi maior durante a fase de 
maturação, pois nesta fase as gônadas estão com tamanho elevado devido ao 
armazenamento de vitelo (p≤0,05). O IGS do grupo controle não apresentou 
diferença significativa comparado com a área alagada e a área não alagada 
(p>0,05). CONCLUSÕES: As águas do Rio Jacutinga não alteraram a morfologia 
dos ovários de Astyanax spp., mas influenciaram na maturação dos ovários, que 
estiveram expostos a variações de temperatura, disponibilidade de alimento e 
sazonalidade. Estes estudos podem contribuir para o conhecimento e 
desenvolvimento de políticas de preservação, monitoramento e conservação do 
meio ambiente estudado.  Além disso, sugere-se trabalhos futuros que aprofundem 
o conhecimento da interferência da sazonalidade, temperatura e das modificações 
ambientais (principalmente as de origem antrópica) no ciclo reprodutivo dos peixes 
no Rio Jacutinga. 

 

Palavras-Chave: Maturação gonadal. Ovários. Índice Gonadossomático. 
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VIVÊNCIA PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE AOS 
IMPACTOS CAUSADOS NO SOLO E O PAPEL DAS MINHOCAS NA 

FETILIZAÇÃO79 
 

Carla Anibele Pinheiro80 
Franciele G. da Rocha81 

Maristela Povaluk82 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esta vivência pedagógica teve por finalidade implementar o 
subprojeto do PIBID intitulado Educação Ambiental e tecnologia no curso de 
licenciatura: Ciências Biológicas, em conformidade com as Diretrizes curriculares 
Nacionais por meio da utilização de TICs. OBJETIVOS: O plano de ação proposto 
para a amostragem, inserida na educação básica da E.E.B. Santo Antônio, de 
Mafra-SC, foi os problemas ambientais que mais afetam a região no contexto atual, 
buscando pois encontrar suas causas e possíveis soluções, utilizando as TIC´s no 
processo pedagógico. MATERIAIS E MÉTODOS: Caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica, de campo e pesquisa participante, por meio da implementação de uma 
proposta pedagógica vivência de Educação ambiental, a mesma esta em 
conformidade com a resolução número 466/2012, considerando os aspectos éticos 
da pesquisa com seres humanos. A partir do PIBID, foi dada ênfase a educação 
ambiental buscando tornar a escola mais sustentável, a proposta inicial do projeto foi 
sensibilizar os alunos sobre o impacto do lixo produzido pelos seres humanos e que 
afeta diretamente na poluição do solo e da água visto que muitas vezes esse lixo é 
depositado em locais incorretos trazendo sérias consequências: enchentes, 
desmoronamentos, erosão, poluição, problemas de saúde entre outros. Nessa 
mesma perspectiva buscou-se mostrar a importância do solo sobre diferentes 
aspectos inclusive a o papel das minhocas na fertilização do mesmo, trazendo 
alguns questionamentos para os discentes; de que forma estas contribuem com os 
seres vivos? De que forma estas contribuem para deixar o solo fértil? Os alunos 
realizaram pesquisas relacionada ao solo, importância, poluição, fertilidade e os 
diferentes tipos de soloutilizando as TlC’s. Realizou-se a construção de um 
minhocário conjuntamente com os alunos para ser realizada algumas observações 
no decorrer de algumas semanas sendo assim possível constatar o habitat das 
minhocas, características , como estas se organizam em sociedade e contribuem 
para as hortas sustentáveis. Os Discentes assistiram ao vídeo “A carta de 2.070’’ 
que proporcionou aos alunos refletirem sobre suas atitudes erradas no cotidiano 
como desperdício da água que trará a escassez da mesma no planeta terra num 
futuro próximo prejudicando tanto os humanos quanto os seres vivos que ali 
habitam. O video é em forma de narrativa e mostra muitas imagens das possíveis 
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consequências da falta de água, doenças relacionadas a falta de saneamento 
básico, crianças nascendo com má formação entre outros. Dessa forma carta tem 
como finalidade mostrar ao público que a lê, como eles seriam afetados de forma 
global, pelos pequenos atos que praticam hoje, mesmo sendo tão alertados. 
CONCLUSÕES: Contudo é necessário planejamento e organização para obter êxito 
nas atividades desenvolvidas no PIBID, que por sua vez, possibilitaram aos bolsistas 
uma experiência relevante para sua formação ao serem inseridos nas escolas 
públicas, conhecendo a realidades das salas de aulas, participando de experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas, buscando superar as dificuldades do ensino. 
Desta maneira, o PIBID enriquece o conhecimento dos futuros docentes 
capacitando-os para serem bons profissionais do ensino de ciências e biologia, 
conciliando a teoria com a prática, proporcionando uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras-Chave: Fertilidade. Solos. Minhocas. Educação Ambiental. 
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EFICIÊNCIA DE DOIS MODELOS DE ARMADILHAS COM SUBSTRATO 
NATURAL PARA CAPTURA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

 

Ana Marta Schafaschek83 
Maristela Povaluk84 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Capturar a biota bentônica de rios imprecisos e com profundidade 
variável necessita de uma alternativa indireta para a coleta dos espécimes. 
Armadilhas com substrato natural podem ser uma alternativa segura e atrativa pois 
se assemelham com o substrato em que os animais se encontram naturalmente no 
ecossistema e dispensam a entrada do pesquisador na água. OBJETIVOS: Esta 
pesquisa teve por finalidade analisar a eficiência de dois modelos de armadilhas 
com substrato natural utilizadas na captura dos macroinvertebrados bentônicos em 
três pontos de abrangência do rio da Lança no perímetro urbano (do município de 
Mafra, Santa Catarina receberam uma armadilha de polietiltereftalato (PET) com 
bucha vegetal (Luffa cylindra) (VOLKMER-RIBEIRO et al., 2004) e uma armadilha de 
saco de nylon com material natural - rochas (SILVEIRA; QUEIROZ, 2006). 
MATERIAIS E MÉTODOS: Dois modelos de armadilha que permanecem no fundo 
do rio em contato com o substrato foram testados nesta pesquisa, uma armadilha de 
polietiltereftalato (PET) com bucha vegetal (Luffa cylindra) (VOLKMER-RIBEIRO et 
al., 2004) e uma armadilha de saco de nylon com material natural - rochas 
(SILVEIRA; QUEIROZ, 2006). Ambas as armadilhas foram confeccionadas pela 
pesquisadora e deixadas em média por trinta dias no local das coletas, tempo 
suficiente para permitir a colonização dos espécimes, além de uma passagem 
casual. Após este período a pesquisadora foi aos locais de instalação e analisou a 
situação das armadilhas que foram retiradas com uma rede de malha fina para evitar 
perda de material. As armadilhas e materiais coletados foram então despejados em 
bandejas e levadas ao laboratório. O período da pesquisa foi entre Agosto de 2015 e 
maio de 2016, contudo as armadilhas instaladas em setembro de 2015 não puderam 
ser retiradas no período de trinta dias e as armadilhas que deveriam ter sido 
instaladas no mês de Outubro não o foram, devido ao excesso de chuva que 
impossibilitou acesso aos locais da pesquisa. Foram necessárias adaptações nas 
armadilhas durante o período de pesquisa para melhor eficiência. As armadilhas de 
PET necessitaram de uma corda mais resistente a partir da segunda instalação, pois 
as armadilhas, ao ficarem submersas durante o período de permanência da água, 
ficaram suscetíveis à correnteza e aos objetos que foram arrastados pelo rio. 
Algumas armadilhas foram perdidas ou danificadas durante o período de pesquisa, 
enroscadas em galhos ou árvores caídas, destruídas pela erosão da margem, 
arrebentadas pela degeneração das redes ou encontradas parcialmente fora da 
água devido a diminuição do nível do rio o que impossibilitou a captura total dos 
espécimes que hipoteticamente estariam dentro das armadilhas. As armadilhas que 
foram instaladas e que deveriam ser retiradas durante o período de chuva, mas  que 
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devido a impossibilidade de acesso ao locas de instalação ficaram dois meses no 
local mostraram-se degeneradas, inclusas as garrafas PET, mostrando que para um 
longo período de submersão as armadilhas não foram eficientes. As armadilhas com 
as pedras também necessitaram de reforço com as cordas devido ao peso das 
pedras e a sensibilidade das redes, às quais as cordas encontravam-se amarradas, 
e que ficaram frágeis ao ficarem submersas. Foi necessário também reforço com a 
rede em que as pedras se encontravam, duas redes foram colocadas a partir da 
segunda instalação. RESULTADOS: Devido a uma série de fatores que exigiram a 
adaptação das armadilhas para o ambiente de instalação o número de espécimes 
capturados, bem como de tamanho corporal para a entrada dos espécimes maiores 
nas armadilhas podem ter sido reduzidos. Fazendo-se necessário, para abrangência 
de todos os potenciais espécimes, a utilização de outro(s) método(s) de captura 
suficientemente bons para profundidades variáveis, correnteza, acúmulo de objetos 
enroscados nas armadilhas e diferenças de tamanho dos espécimes. 30 armadilhas 
foram contabilizadas na pesquisa e 6 foram perdidas completamente. Dentre as 30 
armadilhas contabilizadas 11 foram de alguma forma danificadas mas com 
condições de colonização. CONCLUSÕES: Devido a impossibilidade da entrada no 
rio para coleta manual, as armadilhas apresentadas nesta pesquisa cumpriram sua 
função na captura dos espécimes de macroinvertebrados bentônicos 

 

Palavras-Chave: Armadilhas de fundo. Substrato natural. Bento.  
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CONSIDERAÇÕES PALEOEVOLUTIVAS BASEADAS NO ESTUDO DE 
CONODONTES DA BACIA DO PARANÁ85 

 

Camila Cristina Born86 
Everton Wilner87 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Folhelho Lontras, base da Formação Rio do Sul, Grupo Itararé na 
região de Mafra, SC, contem variada fauna fossilizada excepcionalmente bem 
preservada de vários representantes do Filo Chordata dentre eles: peixes ósseos e 
cartilaginosos pertencentes a várias espécies, tendo também sido encontrados 
fósseis de elementos conodontes à medida que finos estratos da rocha são 
retirados. Devido às condições favoráveis de preservação, essa região revela uma 
grande diversidade de organismos além de vertebrados, que viveram na Bacia do 
Paraná durante o Permo-Carbonífero. O estudo de aparelhos alimentares de 
conodontes, assim como sua afinidade filogenética, tem trazido novas constatações 
e gerado várias discussões entre os paleontólogos e zoólogos, principalmente no 
que tange à evolução do grande grupo dos animais que possuem em pelo menos 
uma fase de sua vida, a notocorda. MATERIAIS E MÉTODOS: As associações 
naturais de elementos conodontes são encontradas em rochas sedimentares de 
diferentes idades no Paleozóico. CONCLUSÕES: Contudo, a preservação de 
aparelhos alimentares in situ é extremamente rara. Os conodontes que são 
encontrados nesta área de pesquisa de campo pertencente ao Centro de 
Paleontologia da Universidade do Contestado, campus CenPaleo/UnC de acordo 
com levantamentos bibliográficos e de campo realizados até o momento podem 
estar entre os possíveis protocordados mais basais da Bacia do Paraná podendo em 
futuras pesquisas servirem para a explicação de irradiação evolutiva para o 
aparecimento destes importantes grupos ancestrais dando origem aos 
remanescentes menos pretéritos ao longo da história paleontológica na bacia. 

 

Palavras-Chave: Conodontes. Filogenia. Permo-Carbonífero. 
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TAFONÔMICA APLICADA NA AMOSTRA CP.V 1450. UMA ANÁLISE SOBRE A 
SELEÇÃO HIDRODINÂMICA NO TRANSPORTE DE RESTOS ESQUELETAIS DE 
PTEROSSAUROS DA FM. GOIO-ERÊ, CRETÁCEO DA BACIA SEDIMENTAR DO 

PARANÁ88 
 

Monique Sacomori89 
Luiz Carlos Weinschutz90 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em 2014 foi publicada a espécie de Caiuajara dobruskii, descoberta 
inédita de pterossauro para a região sul do Brasil, e oriundas do município de 
Cruzeiro do Oeste, noroeste do Estado do Paraná, pertencentes a formação Goio-
Erê, Grupo Caiuá, de idade Cretácea. Das peças utilizadas para a apresentação da 
nova espécie, uma chama a atenção, a peça CP.V 1450, tombada no acervo do 
Centro Paleontológico da Universidade do Contestado – CENPALEO – como 
parátipo, e que compreende um bloco com centenas de ossos longos de espécimes 
de pequeno porte (filhotes) da espécie em questão. OBJETIVO: Esta pesquisa tem 
por objetivo analisar tafonomicamente os restos esqueletais deste bloco, 
principalmente com relação á hidrodinâmica envolvida no transporte e deposição 
destes ossos, cuja metodologia consiste em identificar os ossos e relacioná-los 
espacialmente conforme direcionamentos preferenciais, tendo em vista que o bloco 
foi coletado com informações relacionadas ao seu posicionamento original. 

 

Palavras-Chave: Pterossauros. Grupo Caiuá. Tafonomia. 
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TAXA DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES ESCRETADAS PELA MASTOFAUNA 
NO PARQUE MUNICIPAL SÃO LUÍS DE TOLOSA, RIO NEGRO, PR91 
 

William de Almeida92 
Maristela Povaluk93 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estudo das relações ecológicas tem alto grau de importância por 
avaliar e conhecer as inter-relações estabelecidas dentro de um nicho ou habitat. 
Estas dinâmicas entre espécies sintetiza a fisiologia do ambiente e constitui o 
impacto ecológico existente no planeta.  Uma dessas interações é a frugivoria, 
sendo esta, uma relação ecológica onde os animais utilizam frutos como itens de 
sua dieta alimentar (MESSIAS; ALVES, 2009). Eventualmente, as sementes destes 
frutos são dispersadas no ambiente e contribuem para o crescimento populacional 
da vegetação e sua variabilidade genética, uma vez que, longe da planta-mãe, 
possuem maior sucesso e menos competitividade territorial com as outras sementes 
adjacentes. Townsend et al. (2010, p.307), preconiza que diversas espécies de 
plantas utilizam os animais como dispersores de suas sementes e considera uma 
relação mutualística em que o animal deve digerir somente a parte carnosa e não a 
semente, as quais devem permanecer viáveis ao serem defecadas ou regurgitadas. 
Grelle e Garcia (1999, apud DEMINICIS et al., 2009, p. 74), enfatizam que a 
dispersão reduz os níveis de predação nas proximidades das plantas adultas e 
potencializa as chances de germinação ao passar pelo trato digestivo dos animais 
que as ingere. Desta maneira, o sucesso germinativo que pode ocorrer em espécies 
vegetais dispersadas, define um importante mecanismo de crescimento populacional 
e índice da vegetação que compõem o ecossistema. OBJETIVO: Esta pesquisa teve 
por finalidade analisar a taxa germinativa das sementes excretadas pela 
mastofauna, no Parque Municipal São Luís de Tolosa, Rio Negro, PR, tendo como 
objetivos específicos induzir a germinação das sementes coletadas para 
posteriormente efetuar a identificação da taxa germinativa e constatar a variação de 
sucesso germinativo entre as sementes excretadas e as do controle e verificando o 
potencial dos animais como dispersores. METERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e de laboratório. 
Foi efetuada a coleta das fezes nas trilhas do Parque Municipal São Luís de Tolosa, 
segmentadas em: trilha da gruta, trilha do campo santo, trilha dos tanques, trilha do 
bugio, compreendendo as zonas de uso intensivo e extensivo de acordo com o 
Zoneamento da UC, totalizando 3km dentre os meses de Junho a Outubro de 2016, 
totalizando 20 saídas a campo. Após a coleta, as fezes foram armazenadas em 
papel cartucho e levadas para triagem no Centro Ambiental Casa Branca, 
pertencente à UC. Para triagem, as fezes foram expostas em uma peneira de malha 
fina e lavadas em água corrente para que fossem separas as sementes do resto da 
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massa fecal. RESULTADOS: Se possível, foi identificada a espécie do animal 
dispersor e as sementes encontradas foram identificadas através de bibliografia 
específica e consulta a especialistas e depois, sementes de árvores matrizes foram 
coletadas para suprir o experimento controle. Ressaltando que as sementes 
coletadas quanto as do controle foram degerminadas no Laboratório de Biologia da 
Universidade do Contestado com hipoclorito de sódio 1% e depois armazenadas em 
refrigeração até o início do experimento. Foram realizados três experimentos que 
consistiram em: dispor as sementes coletadas e as do controle em substrato (areia) 
dentro de recipientes descartáveis (50ml), regadas por aspersão e expostas às 
condições ambiente até que mais nenhuma semente germinasse em um prazo de 
40 dias. Para análise dos dados foi calculado o percentual de diferença e aplicado 
teste de significância para determinar a taxa germinativa. Até o momento foram 
obtidas 30 coletas; destas, 7 continham sementes o que totalizou um total de 14 
sementes das espécies: Hovenia dulcis (7); Solanum erianthum (3); Cupressus 
sempervirens (2); Eriobotrya japonica (2). Por hora, as sementes excretadas 
obtiveram um percentual de 35,7% de sucesso germinativo, enquanto as do controle 
obtiveram um percentual de 42,8%; calculados através da relação PG=(SG*100)/AM 
(MAIA et al., 2007). CONCLUSÕES: O baixo índice de coleta, até o presente 
momento da pesquisa, não demonstra significância entre os valores, sendo 
necessária a continuidade da pesquisa em tempo maior. Em termos absolutos, o 
poder germinativo está se mostrando superiores nas sementes do controle, 
concordando com outras pesquisas afins (MAIA et al., 2007; LISBOA et al., 2009; 
SATO et al., 2008). Entretanto, o estudo continuado busca, acima de tudo, verificar o 
potencial dos mamíferos terrestres como dispersores dentro da área de estudo e 
ampliar a análise estatística para uma abrangência mais complexa da conclusão dos 
resultados. 

 

Palavras-Chave: Germinação de sementes. Mastofauna. Meio ambiente. 
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA PARTICULAR PARTICIPATIVA 
 

Alessandra Gruber 94 
Amanda Baum95 
Everton Wilner96 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Cidade de Mafra possui muitas áreas degradadas que estão em 
um processo de degeneração do meio ambiente onde as alterações provocadas na 
fauna e na flora natural podem acarretar em eventuais perdas de biodiversidade. A 
Estação Ecológica Particular Participativa tem o intuito de recuperar áreas 
degradadas e protege-las. Esta estação, é de caráter participativo, já que é 
necessária a participação da comunidade local, empresarial e pública, com serviços 
voluntários e investimentos públicos e Particulares. As Estações Ecológicas têm o 
objetivo de preservar a natureza e dar proteção integral, onde não se pode tirar nada 
a menos que sejam por motivos de estudos. É proibida a visitação pública, exceto 
que tenha o objetivo educacional. A partir do momento em que a estação ecológica 
particular participativa estiver sendo implantada e em funcionamento irá transformar 
nossa cidade, pois esta será conhecida e ganhará importância pelo ato de 
conscientização e preservação ambiental. E poderá também adquirir um possível 
status de cidade ecológica. Identificar quais fatores são necessários para a criação e 
manutenção de uma estação ecológica no Município de Mafra. A estação ecológica 
particular participativa terá a participação dos órgãos públicos e privados, escolas e 
universidades. A aplicação será com a fundação de uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) no Município de Mafra, com a união de amigos, 
órgãos públicos, empresas privadas e a comunidade que farão com que o projeto 
tenha eficiência, também será feito uma reivindicação junto ao poder público 
municipal para a destinação de uma área degradada no Município de Mafra, por 
meio de sessão de direitos de uso, para implantação da estação ecológica. Logo 
após será iniciado o trabalho para buscar parcerias com órgãos públicos e privados 
para a implantação e manutenção da estação ecológica. Através de palestras e 
visitações na estação ecológica, serão feitos trabalhos de conscientização da 
população sobre necessidade de preservação e conservação ambiental. Apresentar 
as escolas e Universidades à possibilidade da realização de futuros estudos e 
pesquisas de campo para todos os níveis de educação existentes no município. 
Nesta estação ecológica se tem a intenção total de disseminar o conhecimento, 
gerando condições e áreas de estudos e pesquisas, ou seja, além de melhorar a 
qualidade do ambiente, é um local de estudo. Precisando de parceria com órgãos 
educacionais para trazer pessoas principalmente crianças. Destas parcerias com as 
escolas serão gerados certificados de presença que formaram um histórico de cada 
aluno, que além de um belo passeio ganhará conhecimento e aprenderá trabalhar 
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em laboratórios. A ideia é que a parceria com escolas venha desde o primário até o 
ensino médio para que os alunos possam sempre estar dando continuidade a 
alguma pesquisa feita na reserva e aos estudos de conhecimento que serão 
passados por professores de biologia para os alunos. CONCLUSÕES: Esses alunos 
além de adquirir um enorme conhecimento, que levarão para a vida toda, será 
registrado em um histórico que terá um valor em seu currículo além de estar 
ajudando o meio ambiente. A parceria com universidades se dará de forma em que 
alunos de Ciências Biológicas poderão fazer estágios, pesquisas de campo, e 
artigos científicos. Essa é uma forma clara de desenvolver a região de uma forma 
totalmente sustentável. 

 

Palavras-Chave: Estação Ecológica. Ecologia. Direito Ambiental. Sustentabilidade. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVES DE DINÂMICAS A ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTO ANTÔNIO, 

MAFRA/SC97 
 

Maristela Povaluk98 
Rafaela Streit Negoseki99 

Taiane Larissa dos Anjos100 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A educação ambiental é muito importante para a formação de um 
cidadão ciente e é importante salientar que as tecnologias tem grande impacto no 
processo ensino aprendizagem. O PIBID é um incentivo que proporciona aos 
acadêmicos de licenciatura, contato com os alunos de escolas públicas e contribui 
para que os acadêmicos interajam com os alunos. OBJETIVO: A iniciativa e a 
proposta do projeto foi trabalhar a proposta pedagógica e didática e voltada a 
educação ambiental, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs), 
utilizando dinâmicas e atividades pedagógicas a fim de ajudar no aprendizado e 
colaborar com o meio ambiente em que vivemos. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
proposta planejada e executada pelos bolsistas, por meio de palestras e oficinas 
utilizando-se das tecnologias, foi trabalhar a importância da reciclagem do lixo, que 
muitas vezes acaba sendo o fator principal de muitos desastres ambientais. Por não 
ser uma questão muito tratada, buscou-se mostrar tais fenômenos e relacionar com 
o cotidiano para que possam se conscientizar e entender melhor o meio ambiente, 
no qual vivemos. Primeiramente foi efetuada uma palestra para os alunos explicando 
a proposta pedagógica relacionada ao PIBID com a temática “educação ambiental”. 
Para uma maior interação com os alunos e para se tiver um embasamento de seus 
conhecimentos foi efetuada uma dinâmica, onde foi utilizado elementos da natureza 
que estão presentes no dia a dia dos alunos na Educação Básica. Sequencialmente, 
foi realizada mini aulas sobre desastres ambientais, onde foi dada ênfase ao 
desastre de Mariana, por ter ocorrido no Brasil e ser um dos mais recentes o qual é 
pouco comentado. Ressaltando que o mesmo aconteceu, pelo rompimento de uma 
barragem que continha rejeitos da mineração de ferro, atingindo o principalmente o 
subdistrito de Bento Rodrigues e a fauna e flora, chegando ao oceano pacifico pelo 
Rio Doce. Foi realizado um jogo de perguntas e respostas sobre o tema, para que 
gerasse mais interação e questionamentos dos alunos. No encontro seguinte 
buscou-se enfatizar mais sobre como está a reciclagem no Brasil e quais os 
materiais mais reciclados e por que uns serem mais reciclados que outros. Foram 
envolvido nas atividades vinte alunos do primeiro ano 05 do período da tarde, da 
escola E.E.B Santo Antônio. RESULTADOS: Constatou-se que na execução do jogo 
de perguntas e respostas, os alunos tiveram dúvidas, das quais desencadearam 
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debates sobre o tema entre os mesmos e consequentemente um conhecimento 
mais completo da temática evidenciada. É importante ressaltar que a maioria dos 
alunos procuraram se aprofundar no tema trazendo novas informações para a 
discussão em grupo. Essa foi uma forma didática que foi aplicada, para analisar se 
os alunos estavam compreendendo o assunto, pois quando se faz uma análise 
minuciosa sobre o assunto utilizando-se de metodologias ativas, a gravidade do 
problema enfatizado, resulta em ideias e práticas de como podemos fazer para 
mudar ou melhorar essa situação. Como o objetivo da proposta foi mostrar em 
pequenas atitudes como a separação do lixo adequada proporciona uma melhor 
qualidade de vida para a sociedade e para o meio ambiente, no qual estamos 
inseridos, resultando também a diminuição de fenômenos socioambientais. 
CONCLUSÕES: Assim sendo, está proposta foi de extrema relevância, para os 
bolsistas do PIBID, pois estes entraram em contato com a realidade da sala de aula, 
especificamente no ensino médio, utilizando-se das tecnologias e enfatizando a 
importância da educação ambiental no contexto atual, priorizando o 
desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Reciclagem. Desastres 
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PELOS DE ANIMAIS SILVESTRES MORTOS POR ATROPELAMENTO NA BR-
116, EXTENSÃO FAZENDA RIO GRANDE/PR A CAPÃO ALTO/SC 

 

Vanessa Lemes101 
Maristela Povaluk102 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa teve por finalidade elaborar um banco de dados 
descritivo da pelagem de 14 espécies de animais já classificados, coletados na BR-
116 na extensão da Fazenda Rio Grande/Paraná a Capão Alto/Santa Catarina, que 
se encontram taxidermizados no acervo do laboratório da UnC/Mafra. O fator que 
propiciou a pesquisa relacionada a referida temática, teve origem em aulas de 
zoologia ministradas no referido campus; com a identificação da acadêmica com o 
assunto e a viabilidade da implementação, optou-se por efetivar a referida pesquisa. 
Com a incidência de animais silvestres em vários locais da região, observou-se um 
grande fluxo destes,em distintas áreas, muitas vezes não havendo êxito na 
identificação das espécies dos ecossistemas predominantes na região. OBJETIVO: 
O objetivo foi analisar a pelagem dos animais silvestres que se encontram no acervo 
da UnC/Mafra. MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foi efetuada pesquisa 
bibliográfica e posteriormente foi efetuada a coleta dos pelos dos mamíferos 
selecionados, seguido de análise cuticular e medular dos pelos diante do 
microscópio óptico e verificação “in loco” para descrição e elaboração do banco de 
pelos. Os pelos dos animais foram coletados tanto na região dorsal como ventral e 
descritos de acordo com a disposição, ornamentação das escamas nas impressões 
cuticulares, como também descrição por análise medular diante de lâminas 
permanentes, que verificou a presença ou ausência da medula, podendo se 
apresentar em forma contínua ou descontinua e oscilando entre as diversas formas 
de células: anisocélica, poligonal, listrada, alveolar entre outras analisadas A 
amostra inicial para análise medular e cuticular dos pelos foi de 24 amostras, todos 
os animais que se encontravam taxidermizados e pertencentes ao acervo da 
UnC/Mafra; porém a amostra final para análise foi de 14 amostras sendo excluídos 
animais de mesma espécie e não pertencentes ao projeto do Autopista. A 
dificuldade encontrada pela pesquisadora na elaboração das lâminas tanto 
permanentes quanto provisórias foi que, houve quebra de 9 lâminas provisórias de 
impressão cuticular quando exercida força diante da morsa para impressão cuticular 
tendo assim que ser refeitas. Os pelos analisados puderam ser descritos facilmente 
devido as inúmeras fotos que a pesquisadora tirou de cada amostra, no entanto a 
pesquisadora verificou diferenças nas impressões cuticulares dos pelos dorsais e 
ventrais das seguintes amostras: 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 13º, 15º, 17º, 21º, 23º 
apresentando somente impressão cuticular igual dos pelos dorsais e ventrais as 
amostras 10º, 16º, 20º, 22º a pesquisadora analisou ainda a diferença no padrão 
medular dos pelos dorsais e ventrais das seguintes amostras: 5º, 17º, 22º assim 
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pode-se constatar que o padrão medular das amostras analisadas em relação a 
região do pelo coletado dorsal e ventral apresentam padrões iguais nas amostras: 
1º, 2º, 6º, 7º, 10º, 13º, 15º, 16º, 20º, 21º,23º. Além do aspecto morfológico do pelo 
que varia conforme a região dorsal e ventral constatou-se que a impressão cuticular 
apresenta diferença em 90% das amostras descritas, enquanto que os padrões 
medulares apresentam semelhança em 92,5% das amostras analisadas. Devido à 
tecnologia disposta no laboratório de biologia a captura das imagens das impressões 
cuticulares e medulares puderam ser aproveitadas ao máximo facilitando assim a 
descrição. A elaboração do banco de dados descritivo da pelagem foi viável, já que 
as 14 fichas com os dados de cada amostra de pelo de acordo com o animal já 
classificado foram de fácil elaboração e descrição. través da implementação da 
pesquisa, constatou-se que a elaboração de um banco de dados descritivo da 
pelagem dos animais taxidermizados que constituem o acervo da UnC/Mafra é de 
grande importância, pois através da descrição da pelagem dos animais 
taxidermizados, poderá se dar início a identificação de mamíferos com base na  
amostra de pelo coletada. Cada espécie de animal possui uma característica tanto 
na impressão cuticular do pelo como também na análise medular que pode variar da 
região dorsal para ventral, através da elaboração do banco de dados descritivo da 
pelagem, será possível efetuar a identificação de animais silvestres a partir do pelo. 
RESULTADOS: Constatou-se que através dos pelos, se torna mais prática a 
identificação, pois na referida pesquisa foram descritos a pelagem de 14 mamíferos 
da região do Paraná e Santa Catarina, com amostras da região dorsal e ventral do 
corpo do animal, tendo como base para descrição a chave de classificação proposta 
por pesquisas científicas de grande relevância. As técnicas aplicadas para análise e 
descrição dos pelos, são práticas simples e acessíveis, que podem ser elaboradas a 
qualquer momento tendo a amostra do pelo que se deseja identificar e o banco de 
dados para comparação. Com relação a amostragem dos 14 animais silvestres 
taxidermizados, 50%, ou seja, sete predominam com hábitos alimentares carnívoros, 
a outro percentual de 50% , são classificados com hábitos alimentares entre 
herbívoros, onívoros e insetívoros. Os animais taxidermizados usados na referida 
pesquisa são todos procedentes de atropelamento na BR-116, as técnicas de coleta 
e manejo das carcaças foram realizadas pela equipe do Autopista Planalto Sul, que 
passaram por treinamento adequado para coleta do animal atropelado, para o 
transporte de animais silvestres encontrados atropelados e mortos não existe 
documentação obrigatória, porém é sempre indicado estar com o Boletim de 
Ocorrência para eventuais fiscalizações ao longo trajeto percorrido. A descrição 
assim como a elaboração do banco de dados sobre pelos, enriquecerá o Acervo de 
vertebrados da Universidade do Contestado e contribuirá para futuras pesquisas 
científicas. basear-se exclusivamente nos resultados do trabalho, demonstrando que 
os objetivos foram alcançados. Evitar a repetição dos resultados em listagem 
subsequente, buscando, sim, confrontar o que se obteve com os objetivos 
inicialmente estabelecidos. CONCLUSÕES: Esta pesquisa foi de extrema 
relevância, pois poderá proporcionar subsídios para futuras identificações e 
catalogações de animais, que habitam esta região e outras com a mesma 
biodiversidade.  

 

Palavras-Chave: Pelagem. Taxidermizados. Animais silvestres. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR MEIO 
DE OFICINAS PEDAGÓGICAS103 

 

André Luís Tauscheck Cezario104 
Luan Lucas Luiz105 

Maristela Povaluk106 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A iniciativa do projeto do PIBID no Curso de Ciências Biológicas – 
Licenciatura foi implementar uma proposta pedagógica direcionada a temática 
educação ambiental de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs), 
com a utilização de recursos tecnológicos - TICs , para contribuir no processo ensino 
aprendizagem para ajudar a entender melhor os ecossistemas e o meio ambiente, 
visando o desenvolvimento sustentável . Considerando que a Educação Ambiental, 
possui um papel emancipatório e transformador, cada vez mais concreto diante do 
contexto mundial e deve ser construída, com responsabilidade cidadã, na 
reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza 
(POVALUK, 2015). MATERIAIS E MÉTODOS: Caracterizou- se como pesquisa 
bibliográfica e a implementação de uma proposta pedagógica, tendo como base o 
uso racional da água, poluição, desmatamento, mudanças climáticas, por meio de 
oficinas, aliada a utilização de tecnologias, preconizando as metodologias ativas no 
contexto da Educação Básica. Primeiramente foi efetuada uma abordagem teórica, 
utilizando-se autores com embasamento teórico na área e sequencialmente foram 
efetuadas atividades de recorte e colagem, textos dissertativos sobre uso racional da 
água e outros temas ligados à biodiversidade. Sequencialmente foi efetuado a 
apresentação de vídeos de teor biológico em conformidade com as Tic’s, diálogo 
com os alunos, interação entre as turmas, dinâmicas a inserção de estudos, leituras 
e debates sobre determinados temas, por ex: A água traz à tona a função da leitura 
como veículo de informação, e ao aliarmos a informação à reflexão, temos 
mudanças de comportamento, e estas mudanças é que podem salvar o planeta 
terra. Além do desperdício e da poluição, ainda destacam-se as questões climáticas, 
estiagens, enchentes, difíceis situações. RESULTADOS: Foi de extrema relevância 
as aulas com vídeo para um melhor entendimento e interesse dos assuntos 
abordados, cartazes, revistas, textos dissertativos, focados na melhoria aprendizado 
dos alunos. O resgate de conhecimento empírico, na sequência leituras dinâmicas, 
vídeos, interpretações textuais, diálogos, apresentação de trabalhos realizados pelos 
próprios alunos, desenhos, recorte e colagem com gravuras de revistas e 
focalizando os temas no dia a dia dos alunos, dessa forma tornamos as aulas mais 
significativas, oportunizando a participação ativa dos alunos e o mais importante: 
Sempre visando o acréscimo de conhecimento para estes, agentes transformadores 
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e protagonistas desse trabalho. A apresentação de slides: Floresta das Araucárias, 
conhecer para saber cuidar e um vídeo sobre a história desta árvore.  A utilização 
dos vídeo sobre o lixo, mostrando o quão maléfico ele pode ser, se não for 
conduzido de forma correta. Os textos para leitura complementar: Tipos de lixo. 
Problemas que o lixo causa. Tempo de duração do lixo de acordo com sua 
composição. Conceitos básicos sobre reciclagem e coleta seletiva do lixo. Discussão 
com o grupo sobre os assuntos tratados relacionados ao tema: Lixo. Apresentação 
da reportagem sobre os fósseis de Pterossauro encontrados nas imediações. 
Apresentação do Projeto sobre as plantas medicinais da reserva ambiental do Passo 
- Mafra-SC. CLNCLUSÃO: Assim sendo, conhecer o tema uso racional da água, 
poluição, desmatamento, mudanças climáticas, problemática do lixo, reciclagem, por 
meio de oficinas e utilização das tecnologias, propiciou aos alunos do terceiro ano 
do ensino médio da Escola Estadual Barão de Antonina – Mafra-SC, o conhecimento 
prático com o relacionado a importância da preservação do meio ambiente no 
contexto da comunidade local. A experiência como docente durante o repasse das 
oficinas oportunizou tanto para os alunos como para os bolsistas do PIBID, 
acadêmicos do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura, um despertar para o 
aprendizado com significado, onde o cidadão é importante e pode fazer a diferença 
na sociedade. O eixo central e norteador das oficinas foi a construção de um 
conhecimento para gerar a mudança de comportamento a frente do tema: 
Aprendendo para preservar ,enfatizando a construção do aprendizado como elo 
entre o homem e a natureza. 

 

Palavras-Chave: PIBID. Ensino médio. Educação ambiental. 
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VIVÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE À 
PLANTAS MEDICINAIS NO ENSINO REGULAR107 

 

Jessica Klisievicz108 
Karina dos Santos de Oliveira109 

Maristela Povaluk110 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Educação Ambiental tem por finalidade a compreensão integrada 
do meio ambiente, para promover novas praticas sociais e a sua abordagem 
curricular deve ser integrada e transversal, interdisciplinar, pois sua prática deve ser 
contínua e permanente em todas as áreas de conhecimento (POVALUK, 2015). 
OBJETIVO: O projeto PIBID teve por objetivo a implementação de uma proposta 
pedagógica para a Educação Ambiental, na Educação Básica, por meio da utilização 
da metodologia de projetos e TICs como técnicas de aprendizagem. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Esse projeto foi desenvolvido com trinta  alunos do ensino regular do 
Colégio Barão de Antonina, de Mafra SC, foi dada ênfase às plantas medicinais e 
seus princípios ativos. O referente projeto objetivou conscientizar os alunos sobre a 
necessidade da preservação da biodiversidade local, partindo da necessidade de 
conhecer plantas medicinais, a fim de reavaliar conceitos e buscar sensibilizar, 
através de atitudes simples, à educação ambiental. Caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica, de campo por meio de aplicação de questionários com oito perguntas 
objetivas e uma subjetiva e posteriormente foi implementada uma prática 
pedagógica, com ênfase a Educação ambiental tendo como base a biodiversidade e 
as  plantas medicinais. Após o embasamento teórico sobre a temática, foi realizada 
a aplicação de um instrumento de coleta de dados em forma de questionário para 
trinta alunos do Ensino Médio do período vespertino sobre a utilização de plantas 
medicinais. RESULTADOS: Constatou-se na análise dos resultados, com relação ao 
questionário aplicado, que 78% alunos não tem conhecimento, sobre as plantas 
medicinais, utilizados na sua comunidade, bem como o princípio ativo das mesmas. 
Apenas 22% dos pesquisados salientaram conhecer plantas medicinais como 
hortelã, erva cidreira, camomila, guaco entre outras. Com relação ao princípio ativo 
não demonstram conhecimentos.  Num segundo momento, foram trabalhados os 
tipos de preparo, armazenamento das plantas, os princípios  ativos das mesmas, foi 
pesquisado na internet qual a utilidade das plantas medicinais escolhida pelos 
próprios alunos e   também conheceram por quais vias o medicamento deve ser 
administrado. Posteriormente, foram realizadas dinâmicas de forma lúdica referentes 
ao tema trabalhado, por meio da confecção de excitas das plantas medicinais mais 
utilizadas na comunidade. O projeto desenvolvido com relação a educação 
ambiental , com ênfase as plantas medicinais, propiciou uma aprendizagem 
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significativa através das atividades propostas, pois foi obtido resultados com grande 
êxito, no qual constatou-se grande interesse e participação por parte dos alunos, na 
execução das atividades práticas, com a utilização das tecnologias. Ao longo do 
projeto os alunos se mostraram participativos nas atividades, principalmente nas 
pesquisas efetuada na internet com relação as plantas medicinais e na confecção 
das exsicatas, demonstrando interesse com relação a temática proposta. 
CONCLUSÕES: Assim sendo, é necessário planejamento e organização para obter 
êxito nas atividades desenvolvidas no PIBID, que por sua vez, possibilita aos 
bolsistas uma experiência relevante para sua formação ao serem inseridos nas 
escolas públicas, conhecendo a realidades das salas de aulas, participando de 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas, buscando superar as 
dificuldades do ensino na área de Ciências Biológicas, com a ênfase a Educação 
Ambiental de forma interdisciplinar, priorizando a melhoria na qualidade de vida.  

 

Palavras-Chave: Educação ambiental. Plantas Medicinais. Dinâmicas. 
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PLANTAS MEDICINAIS: UM ESTUDO ETNOBOTÂNICO NA COMUNIDADE 
DISTRITO DE ITAIÓ – ITAIÓPOLIS, SC 

 

Camila Szostak111 
Maristela Povaluk112 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A etnobotânica tem progredido com o amparo da botânica e possui 
caráter interdisciplinar e devido a este aspecto, permite que pesquisadores com 
formação tanto em botânica com em antropologia possam atuar, tendo em vista uma 
interface entre ciências humanas e a botânica. Podemos compreender a 
etnobotânica como o estudo da inter-relação direta entre pessoas de culturas 
viventes e as plantas do seu meio (ALBUQUERQUE, 2002). OBJETIVO: O objetivo 
da referida pesquisa, foi identificar os tipos de plantas medicinais e verificar quais 
são as indicações, formas de preparo e maneiras de obtenção com relação as 
plantas medicinais utilizadas pela Comunidade Distrito de Itaió, Itaiópolis, SC,  tendo 
em vista que esta se localiza na zona rural do município de Itaiópolis, sendo as 
etnias predominantes ucranianos e poloneses. Devido a essa cultura local os 
moradores têm por hábito cultivá-las em seus quintais, recorrendo a recursos 
naturais para tratar enfermidades e preveni-las. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, de campo e de laboratório. Foram 
entrevistados 20% dos moradores, da comunidade, adultos de ambos os sexos, 
residentes na localidade. Foram citadas vinte e cinco diferentes espécies de plantas 
medicinais utilizadas pelos mesmos. As plantas citadas pela referida amostragem 
foram coletadas e armazenadas no Herbário da UnC - Mafra, SC (HMSC) onde 
foram desidratadas e identificadas. RESULTADOS: Constatou-se que a maioria das 
plantas medicinais pesquisadas é herbácea, sendo as famílias mais representativas 
Asteraceae e Lamiaceae e a folha é a parte mais utilizada para a preparação do chá 
geralmente pelo processo de decocção ou infusão. Evidenciou-se que o 
conhecimento sobre plantas medicinais é transmitido de geração para geração e 
vem auxiliando de maneira significativa o tratamento das enfermidades bem como 
sua prevenção, valorizando a cultura local. As espécies utilizadas com maior 
frequência e mais conhecidas pela amostragem são a hortelã (Mentha arvensis) e a 
malva (Malva sylvestris). Através da ficha de coleta de dados relacionada ao tipo de 
plantas medicinais que os moradores tem conhecimento, foi possível constatar que a 
hortelã e a malva são as mais conhecidas e utilizadas pela referida amostragem, 
tendo quatorze indicações cada, o poejo e a sálvia foram citadas apenas uma vez. 
Quanto à indicação terapêutica de cada planta, as mais representativas foram 
indicadas para as seguintes patologias: dor de estômago e calmante, mostrando que 
várias plantas são utilizadas para a mesma finalidade. Geralmente cada 
amostragem citava apenas um tipo de indicação, porém uma única planta medicinal 
pode ser utilizada para o tratamento e prevenção de diversas enfermidades. A 
grande maioria das plantas citadas pela amostragem é preparada através da 
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infusão, processo este utilizado em plantas que não devem ser fervidas por muito 
tempo para não perder seu princípio ativo. A decocção também é bastante utilizada 
e muitas vezes foram citadas juntamente com processo de infusão para a 
preparação da mesma planta, dependendo do conhecimento que cada morador 
possui. Plantas como o boldo, alcachofra e losna foram recomendadas o processo 
de maceração por possuírem gosto e odor bastante fortes não sendo necessário seu 
aquecimento. Entre as plantas enfatizadas, a parte utilizada para a preparação de 
chás é a folha, com exceção do picão onde todas as partes podem ser utilizadas e a 
camomila que além da folha podem ser utilizadas as flores. Com relação à maneira 
de obtenção das plantas medicinais as únicas nativas são: espinheira-santa, picão, 
carqueja e marcela, sendo que dessas a espinheira-santa e a marcela também 
podem ser cultivadas assim como as demais. Esta pesquisa foi de grande relevância 
para a produção de conhecimento na área de Biologia e Ciências, pois apesar de 
ser um assunto de grande importância, ainda não haviam sido realizados estudos na 
área da Etnobotânica na Comunidade do Distrito de Itaió, Itaiópolis, SC. A realização 
da pesquisa possibilitou a identificação de aspectos relevantes, relacionados ao uso 
e ao conhecimento popular que os moradores possuem sobre as plantas medicinais. 
Os moradores da Comunidade do Distrito de Itaió têm por hábito cultivar as plantas 
medicinais em seus quintais devido à cultura que possuem. O conhecimento 
tradicional sobre a indicação terapêutica de cada planta é transmitido de maneira 
informal e espontânea de geração em geração, ou através de conversas com 
amigos e vizinhos. A parte da planta mais utilizada para a extração de suas 
propriedades medicinais é a folha, que é preparada na maioria das vezes através do 
processo de infusão ou decocção. Foram citadas vinte e cinco diferentes espécies 
de plantas medicinais pelos moradores da Comunidade do Distrito de Itaió, as quais 
foram coletadas, desidratadas e identificadas, sendo as famílias mais 
representativas Asteraceae e Lamiaceae. A maioria das enfermidades tratadas com 
as plantas medicinais está relacionada a dores de estômago e a sua utilização como 
calmantes. As espécies utilizadas com maior frequência e mais conhecidas pelos 
moradores são a hortelã (Mentha arvensis) e a Malva (Malva sylvestris), sendo que 
cada uma delas foi citada quatorze vezes. CONCLUSÕES: O trabalho contribui para 
um melhor conhecimento na área de Etnobotânica sobre as plantas medicinais 
utilizadas pela Comunidade do Distrito de Itaió, Itaiópolis – SC, auxiliando 
acadêmicos e a comunidade em geral e dando subsídios para novas pesquisas.   
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OCORRÊNCIA DE AVES DE RAPINA NA LOCALIDADE DO FAXINAL, MAFRA – 
SC 

 

Adilson Antonio rRbovski113 
Luis Claudio Becker114 

Maristela Povaluk115 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Essas aves conhecidas como predadoras, são dotadas de várias 
características que garantem sua sobrevivência. Podem apresentar hábito diurno ou 
noturno, possuem um olhar penetrante, ouvido bem sensível e um vôo 
majestosamente silencioso que ajuda na captura de presas. Além disso, elas 
também são consideradas como destaque no topo da cadeia alimentar, devido o 
papel que apresentam em relação ao controle biológico. Porém, mesmo estando no 
topo da cadeia alimentar, muitas das espécies de aves de rapina estão ameaçadas 
de extinção no Estado de Santa Catarina. Portanto este é um dos motivos que 
levaram o pesquisador a verificar a ocorrência das  espécies rapineiras que ocorrem 
no Bairro Faxinal, Mafra, SC. Outro fator que também motivou o pesquisador a 
verificar essa questão, foi a falta de estudos científicos sobre estas espécies no 
Brasil. OBJETIVO: Esta pesquisa teve por finalidade Identificar às aves de rapina 
que habitam no Bairro Faxinal e teve como objetivo averiguar quais eram as 
espécies de aves rapineiras predominantes na localidade do Bairro Faxinal. 
Objetivando constatar quais espécies, se encontram ameaçadas de extinção. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Caracterizou-se, como pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo, por meio de fichas de observação, filmagens e fotos. Após 
o projeto ser aprovado, iniciou-se a pesquisa, ressaltando na pesquisa de campo, 
um esforço amostral de cento e cinquenta horas, no período de maio à setembro. 
Estes dados conjuntamente com estudos realizados, possibilitaram a identificação 
das espécies encontradas no local e a definição se as mesmas estão ou não 
ameaçadas de extinção, procurou-se verificar quais são as aves de rapina que 
tiveram maior ocorrência, na localidade do Faxinal. RESULTADOS: Após a coleta 
de dados, as aves foram identificadas e constatou-se que entre as aves habitantes 
do local, as aves de rapina também estão presentes, portanto na região foi 
encontrado espécies de gaviões, corujas e urubus. Entre os gaviões foram 
encontrados: o Gavião Pinhé (Milvago chimachima), o Gavião Tesoura (Elanoides 
forficatus), o Gavião Carcará (Polyborus plancus), o Gavião-de-cauda-curta (Buteo 
brachyurus) e o Gavião-pega-pinto (Rupornis magnirostris). Entre as espécies de 
corujas, encontrou-se, a Coruja Suindara (Tyto Alba) e a Coruja Buraqueira (Athene 
cunicularia) anteriormente conhecida como: (Speotyto cunicularia), já no grupo dos 
urubus, foi encontrado apenas o Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus). Após 
estudos constatou-se que as aves de rapina encontradas na localidade do Bairro 
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Faxinal, não estão ameaçadas de extinção. Em relação à extinção destas aves, 
segundo pesquisa efetuada, constatou-se que as espécies encontradas na 
localidade de Faxinal, são pouco preocupantes em relação à extinção, ou seja, no 
momento não se encontram no livro vermelho do IBAMA, como espécies 
ameaçadas de extinção, porém, este fator, não descarta a possibilidade destas aves 
entrarem na lista, pois o tráfico da fauna, principalmente de aves é muito elevado no 
Brasil. Desta maneira, as aves sempre estão na mira de fazendeiros e avicultores, 
pois em muitos casos, estas aves são consideradas uma ameaça a sua produção. O 
que torna bastante preocupante é o fato de não ter sido encontrado nenhuma das 
espécies de aves de rapina, consideradas em extinção pelo IBAMA, ou seja, nas 
espécies consideradas como VULNERÁVEIS pelo IBAMA, destacam-se o Gavião-
miudinho (Accipiter superciliosus) Linnaeus, 1758; o Gavião pombo pequeno 
(Leucopternis lacernulatus) Temminck, 1827; a Águia-chilena (Buteo melanoleucus) 
Vieillot, 1819 e o Gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) Wied, 1820. 
Considerando, o fato que devemos proteger e preservar a vida os ecossistemas, o 
pesquisador elaborou um folder informativo a comunidade onde foram pesquisadas 
as aves de rapina. Neste folder, foi  abordado  pontos de proteção e preservação 
das aves de rapina em seu habitat natural,  este  foi  distribuido nas comunidades 
pesquisadas do Faxinal com intenção de orientar os moradores, sobre a importância 
da existência e permanência destas aves na região, já que algumas das espécies 
rapineiras fazem parte da lista de fauna ameaçada de extinção. CONCLUSÕES: 
Assim sendo, este trabalho foi de extrema importância para a preservação das aves 
de rapina que habitam no local e a importância da preservação dos ecossistemas no 
contexto do século XXI, com ênfase na realidade da comunidade, preconizando o 
desenvolvimento sustentável. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS UNIVERSITÁRIOS DA UnC – CAMPUS 
CURITIBANOS 

 

Marcos Adelmo dos Reis116 
Maicon Michael de Oliveira117 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A atividade física é considerada um dos fatores mais importantes na 
promoção da saúde e qualidade de vida da população. Vários estudos demonstram 
que o sedentarismo ou a falta de atividade física que são fatores de risco associados 
ao estilo de vida. OBJETIVOS: Identificar o nível de atividade física dos 
universitários da UnC – Campus Curitibanos. MATERIAIS E MÉTODOS: Essa 
pesquisa é considerada de caráter transversal tendo abordagem qualitativa no que 
se refere ao referencial teórico e quantitativo no que se diz respeito a coleta de 
dados. Foram selecionadas 50 acadêmicos do curso de Educação Física e 50 
acadêmicos divididos entre os cursos de Pedagogia, Matemática, Contábeis, 
Administração. Para coletar os dados dos universitários foi utilizado uma ficha de 
anamnese. Através do questionário soube-se dados em relação à identificação do 
acadêmico, atividade diária, histórico médico, comportamento relacionado à saúde, 
objetivo com relação à atividade física e comentários gerais. RESULTADOS: Ficou 
evidenciado que o maior índice de praticantes de atividade física foi no curso de 
Educação Física (54%), sendo que nos demais cursos pesquisados foi de 46% dos 
participantes que praticam atividade física diariamente. Nesta ótica, supõe-se, os 
acadêmicos do Curso de Educação Física são mais ativos fisicamente talvez por 
serem influenciados pelas temáticas especificamente abordadas em sua graduação. 
Na amostra, a proporção de universitários que fizeram exame físico ou médico nos 
últimos anos foi de 53%, enquanto que 47% nunca foram ao médico e não 
realizaram nenhum exame nesses últimos anos. CONCLUSÕES: Embora se 
conheça o difícil processo que envolve a mensuração da qualidade de vida, o 
presente estudo possibilitou uma visão reflexiva da análise deste conceito no âmbito 
universitário. Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem inferir que, de forma 
geral, os universitários apresentaram níveis satisfatórios de qualidade de vida, 
embora neste estudo os domínios físico, psicológico e qualidade de vida em geral 
tenham revelado diferenças significativas entre os cursos.  
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE COLABORADORAS DE UM 
GRUPO EMPRESARIAL 

 

Marcos Adelmo dos Reis118 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade atualmente é uma das doenças que mais afeta a 
população de todo o mundo. Tanto que já virou uma epidemia global, isso devido 
aos maus hábitos como alimentação incorreta e inatividade física. A prevalência 
mundial de obesidade vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, 
sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia mundial. OBJETIVOS: 
Identificar o nível de obesidade de colaboradoras do Grupo Queluz de Curitibanos - 
SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliadas 94 colaboradoras do Grupo Queluz 
na cidade de Curitibanos - SC. Foram mensuradas a estatura e a massa corporal. 
Para a determinação do nível de obesidade foi utilizada a equação do Índice de 
Massa Corporal (IMC) utilizando-se dos pontos de corte preditos pela WHO (1997). 
RESULTADOS: Dentre as funcionárias avaliadas, 6,5% delas apresentam baixo 
peso, enquanto que 43,0% são eutróficas e 50,5% apresentam excesso de gordura 
corporal. Observa-se que, entre o grupo analisado, 31,8% apresentam sobrepeso, 
sendo que 15,9% são classificadas como obesas e 2,8% apresentam obesidade 
mórbida. CONCLUSÕES: Após a conclusão do trabalho com as funcionárias, as 
mesmas foram orientadas de que fazer uma alimentação equilibrada é muito 
importante, porém, deve vir acompanhada de bons hábitos e de um estilo de vida 
saudável. Uma vez que essa categoria profissional assemelha-se em termos de 
condições de trabalho e de vida a um segmento expressivo da população, os 
resultados aqui apresentados interessam diretamente ao Grupo Queluz, mas 
também à sociedade em geral, já que apontam a necessidade de definir e 
desenvolver medidas de prevenção e controle da obesidade que é, cada vez mais, 
um problema de saúde pública. 
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APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE ESCOLARES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

Marcos Adelmo dos Reis119 
Simone Figueiredo dos Reis120 

Mauro Rogério dos Reis121 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estudo da aptidão física relacionada à saúde (AFRS) de crianças 
e adolescentes trazem informações valiosas para profissionais de Educação Física e 
da saúde. OBJETIVOS: Analisar os níveis de aptidão física relacionada à saúde dos 
escolares de Séries Finais do Ensino Fundamental da EMEB Morada do Sol em 
Caçador – SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra foi composta por 106 
indivíduos de 10 a 18 anos de idade (53 meninos e 53 meninas). Foram aplicados 
testes para avaliar: Flexibilidade (teste de “sentar e alcançar”), Resistência Muscular 
Localizada (RML - teste de abdominal em um minuto), Força (Teste da Barra 
Modificado), Capacidade aeróbia (teste de corrida/caminhada de 6 minutos) e o IMC 
para indicador de estado nutricional. RESULTADOS: Os resultados encontrados 
indicam uma prevalência alta de indivíduos acima do peso (37,5%). Na avaliação da 
capacidade aeróbia, 43,3 dos avaliados apresentaram níveis muito bom e excelente, 
37,5% dos jovens apresentam níveis fraco e muito fraco de aptidão 
cardiorrespiratória. No que tange à flexibilidade, um total de 17,5% dos alunos 
apresentam níveis de flexibilidade de fraco a muito fraco, com 43,7% deles em 
níveis muito bom e excelente. Na avaliação da resistência muscular localizada, 
45,0% dos escolares se apresentam nos níveis fraco e muito fraco, sendo que 
apenas 17,0% dos alunos avaliados apresentam níveis muito bom e excelente de 
RML. Na variável força, 34,0% dos alunos avaliados apresentam nível fraco ou muito 
fraco, com 26,2% dos alunos avaliados apresentando níveis muito bom e excelente. 
CONCLUSÕES: Os resultados mostram que programas de intervenção se fazem 
necessários para melhorar o quadro de aptidão física destes jovens. Para isto, é 
necessário que haja uma mudança nas aulas de Educação Física nas escolas com o 
intuito de melhorar a AFRS e, consequentemente, a saúde dos alunos. 
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EFEITOS DA REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM 
OBSTRUÇÃO DO FLUXO AÉREO122 

 

Carol Sabrine Grochovski123 
Lais Fernanda Sumocoski124 

Renata Campos125 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No Brasil as doenças respiratórias estão aumentando a cada ano, 
segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) no ano de 2014 as 
mortalidades decorrentes do aparelho respiratório ficaram na 4ª colocação. Dentre 
as principais patologias está a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que causa 
diminuição da capacidade funcional e da força muscular respiratória, gerando 
comprometimento da mecânica respiratória e hematose de forma progressiva 
(CECHETTI, SIMIONI, SCHMITT, 2012; WILKINS; STOLLER; KACMAREK, 2009). 
Os indivíduos com doenças pulmonares têm como característica a inatividade 
devido às alterações fisiológicas que as doenças geram ao organismo, pensando 
nisso a reabilitação cardiorrespiratória (RCR) por objetivar a melhora das habilidades 
de realização das atividades de vida diária, reduzir os sintomas respiratórios, 
diminuir a frequência e a duração das internações, é de suma importância para 
indivíduo possuir uma boa qualidade de vida (PRYOR, WEBBER., 2002). 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos no sistema cardiorrespiratório após RCR em 
pacientes com obstrução do fluxo aéreo expiratório. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Estudo clínico randomizado, descritivo, aplicado, exploratório, quali-quantitativo. 
Amostra foi dividida em dois grupos, G1 (intervenção n=4) e G2 (controle n=5), o G1 
foi composto por 75% do sexo feminino com média de idade de 54,25 ± 10,3 anos, e 
o G2 foi composto 100% pelo sexo feminino com média de idade de 62,8 ± 8,13 
anos. Foram realizadas 16 sessões de reabilitação cardiorrespiratória, 2 vezes na 
semana, contendo exercícios aeróbicos, resistidos e respiratórios, com duração de 
90 minutos, sendo utilizada a primeira e última sessão para avaliação. Para 
avaliação foi realizada anamnese, coleta de sinais vitais e dados da função 
respiratória, com medidas de manovacuômetro para força muscular respiratória, 
Voldyne® para capacidade inspiratória (CI) e Peak Flow para obstrução do fluxo 
aéreo expiratório. Também foi avaliada a tolerância do exercício pelo teste de 
caminhada de 6 minutos e Borg. Os dados foram analisados pelo programa de 
software IBM SPSS statistics 21, as variáveis numéricas foram expressas por média 
e desvio padrão. Para a comparação entre os dados pré e pós-intervenção foi 
utilizado o teste T, para correlação foi utilizado o coeficiente de Pearson, 
considerando significativo (p≤0,05). RESULTADOS: Na análise dos sinais vitais o 
G1 apresentou aumento de todos os valores, no G2 houve diminuição de alguns 
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resultados, entretanto não ocorreu diferença significativa entre os resultados. Na 
avaliação da função pulmonar ocorreu melhora em todos os quesitos do G1, porém 
somente capacidade inspiratória (CI) obteve resultados significativos na segunda 
avaliação de 2562,5 ml para 3150 ml (p<0,05), e a partir dos valores de cirtometria 
pré de 3,75 ± 2,5 cm e pós de 6,75 ± 2,16cm (p<0,06) pode ser observada também 
uma correlação positiva entre CI e expansibilidade torácica (p=0,02). Já no G2 a 
análise da CI pré de 2090 ml e pós de 2000 ml revelou uma diminuição, também 
ocorrendo uma redução na cirtometria de 2,80 ± 2,16 para 3,10 ± 1,43 cm (p<0,46). 
A partir desses dados pode se comprovar que após realizar RCR é possível 
aumentar a mobilidade da caixa torácica e a CI, melhorando consequentemente a 
respiração dos indivíduos. E em relação aos resultados de tolerância ao exercício 
pode ser comprovado, que com RCR a aptidão física obteve melhora, no G1 ocorreu 
um aumento de 104,15 metros no teste de caminhada de 6 minutos e redução da 
dispneia de 4,5 ± 1,5 para 2,75 ± 2,12 e no G2 houve uma diminuição significativa de 
22 metros da distância percorrida (p<0,05), permanecendo com Borg em 3,4 em 
ambas as avaliações. CONCLUSÕES: A reabilitação cardiorrespiratória é essencial 
para pacientes que tem obstrução do fluxo aéreo expiratório, demonstrando melhora 
no grupo intervenção e diminuição dos parâmetros hemodinâmicos no grupo 
controle, comprovando que realizar exercícios físicos é necessário para manter 
controle da progressão da patologia, diminuindo a sensação de desconforto 
respiratório e dispneia aos pequenos esforços.  

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. Reabilitação. DPOC. Sistema Respiratório.  
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ESTUDO SOBRE AS LINHAS DE PESQUISA E OS ASPECTOS 
METODOLÓGICOS DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

OPTOMETRIA 
 

Forlan Luiz Araujo 126 
Reginaldo Alberto Pereira 127 
Suellen Cristine Haensch 128 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Paz et al. (2007), a optometria como profissão sanitária 
autônoma exerce trabalho de atenção primária de saúde visual, que compreende a 
refração e adaptação de ajudas visuais, detecção, diagnóstico e a reabilitação das 
diferentes condições anômalas do sistema visual. Esta profissão necessita utilizar a 
ferramenta cientifica para o avanço de seu conhecimento assim como outras 
profissões da área da saúde. O ato de pesquisar pode ser definido como a busca de 
conhecimentos acerca de uma determinada realidade a partir da utilização de 
procedimentos sistemáticos e formais; é através da realização de pesquisas que 
temos presenciado o surgimento de descobertas e a construção de conhecimentos 
que abrangem até os aspectos mais triviais da experiência humana e, cada vez 
mais, essa atividade se mostra imprescindível para o fortalecimento de qualquer 
disciplina (ALMEIDA et al., 2004). A investigação é uma das forças vitais para 
optometria, hoje temos pesquisadores que fazem impressionantes contribuições 
para a ciência da visão, há também grandes autores internacionais que se 
evidenciam em pesquisas e publicações e que também enfatizam que o caminho é a 
geração de conhecimentos por meio de pesquisa para que a optometria seja 
caracterizada como ciência (ADANS, 2007). Segundo González (2009), a 
optometria, assim como as diferentes áreas da saúde, está apresentando muitos 
avanços científicos e tecnológicos que geram novos conhecimentos por meio da 
investigação científica. Segundo Piñero (2011), a pesquisa é um desafio e uma 
oportunidade para mostrar a todos o potencial científico dos optometristas, permite 
melhorar procedimentos e protocolos clínicos para implementar terapias funcionais e 
expandir o conhecimento. A investigação é o resultado do poder do conhecimento e 
também uma fonte de nova inspiração e avanços. Por consequência o 
desenvolvimento de pesquisa optométrica é um fator crítico para o futuro de nossa 
profissão, o apoio do governo e instituições acadêmicas de optometria é crucial para 
a pesquisa da mesma forma que em outras ciências. OBJETIVOS: O objetivo dessa 
pesquisa foi demonstrar as linhas de pesquisa e os aspectos metodológicos dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação e Pós-graduação do curso 
de Optometria da Universidade do Contestado – UnC, Campus Canoinhas 
realizados no período de 2004 à 2015, descrever assim os métodos de pesquisa 
utilizados pelos acadêmicos sob o ponto de vista da abordagem, dos procedimentos 
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e dos objetivos, verificar qual linha de pesquisa foi a mais aplicada, relatar qual o 
local das pesquisas mais utilizado de acordo com as áreas de atuação descritas pelo 
curso e quantificar a amostragem pesquisada. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta 
pesquisa é classificada como aplicada, exploratória descritiva, quantitativa, 
documental e bibliográfica. Foi realizada nas dependências da Biblioteca Modesto 
Zaniolo na Universidade do Contestado UnC, campus Canoinhas e na Coordenação 
do Curso de Optometria da UnC, onde foram analisados 242 TCC de graduação e 
12 trabalhos de pós-graduação de Optometria, no período de 2004 a 2015, 
disponíveis nesses locais. Os dados foram tabulados e analisados quantitativamente 
com os resultados apresentados em gráficos. RESULTADOS: Após coleta e análise 
dos dados obteve-se os seguintes resultados: local e coleta de dados 72 (27,59%) 
realizados na Clinica de Saúde Visual da UnC (CUSV), 41 (15,71%) em clínicas 
privadas, 38 (14,56%) nas dependências de  escolas públicas; linhas de pesquisa 
seguindo os critérios do PPC de Optometria com os seguintes resultados 84 
(32,18%) na área de Optometria clínica, 41 (15,71%) Ortóptica e terapia visual, 31 
(11,88%) lentes de contato, 42 (16,09%) não apresentaram metodologia 
especificada; métodos de pesquisa segundo a abordagem 22 (8,43%) utilizaram o 
método qualiquantitativo, segundo os procedimentos 109 (41,76%) utilizaram o 
método bibliográfico e 23 (8,81%) o método de estudo de caso, segundo os 
objetivos 83 31,80%) usando métodos exploratório e 81 (31,03%) utilizando o 
método descritivo, ressalvando que houveram TCC´s que utilizaram mais de um 
método de pesquisa; foram pesquisadas e analisadas 8494 pessoas no qual 4387 
(51,65%) eram do gênero feminino, 2331 (27,44%) masculino e 1776 (20,91%) não 
estava especificado a divisão por gênero; entre os anos de 2004 à 2007 houve 157 
(60,15%) de TCC apresentados, de 2008 à 2011 foram 68 (26,05%) e de 2012 à 
2015 36 (13,79%) CONCLUSÕES: Em relação ao local e coleta dos dados se 
obteve uma maior procura pela CUSV, acredita-se que pelo grande acervo de 
material disponível em seus arquivos digitais e físicos além da estrutura já montada 
para avaliação dos pacientes, em relação as linhas de pesquisa onde Optometria 
clínica foi o mais procurado pelos acadêmicos dá-se grande abrangência desta 
disciplina que envolve tanto a área funcional como também patológica, seguido 
também por Ortóptica e terapia visual e lentes de contato que são as disciplinas que 
fazem o diferencial na formação do acadêmico e em sua vida laboral, em relação as 
metodologias de pesquisa esperava-se uma maior abordagem qualitativa. 
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO FUNCIONAL EM PACIENTES COM SEQUELAS 
NEUROLÓGICAS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ES COLA DE FISIOTERAPIA 

DO PLANALTO NORTE CATARINENSE129 
 

Carol Sabrine Grochovski 130 
Viviane Leite Fernandes131  

Daiane Cecília Mielke132  
Daiana Borba Mayer133 

Laynara Karine Pscheidt134 
Denise Kalil135 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O equilíbrio é definido como capacidade de manter o centro de 
massa projetado dentro dos limites da base de apoio (MEDOLA et al., 2009). O 
déficit de equilíbrio é multifatorial e está associado com lesões ou processos 
patológicos em alguma das estruturas dos sistemas sensorial-visual, 
somatossensorial e vestibular. (JUNIOR, CAVENAGHI, MARINO, 2011). A 
fisioterapia proporciona a reeducação dos movimentos e do equilíbrio postural, 
sendo necessário uso de medidas padronizadas e comprovadas para permitir 
quantificar até que ponto o paciente têm equilíbrio (BARCALA et al., 2011).  Uma 
medida de avaliação é o teste de alcance funcional anterior, usado para mensurar os 
limites de estabilidade dinâmica, esse teste tem sido amplamente utilizado para 
avaliar doenças neurológicas (KRM; SLA; MR, 2006). Dessa forma o objetivo dessa 
pesquisa foi avaliar o desempenho do teste de alcance funcional em pacientes de 
uma clinica escola de fisioterapia neurofuncional. METODOLOGIA: esta foi uma 
pesquisa exploratória, descritiva, transversal, qualiquantitativa. Ocorreu durante um 
estágio curricular de fisioterapia em uma clinica escola no setor de neurofuncional 
adulto. Participaram desta pesquisa 34 indivíduos de ambos os sexos. Os critérios 
de inclusão: participar de pelo menos uma sessão de fisioterapia, compreensão dos 
comandos, ter idade entre 20 á 85 anos, foram excluídos indivíduos sem controle 
total de tronco, ou sem movimento dos MMSS bilateralmente. A coleta de dados foi 
realizada em único encontro, avaliando o equilíbrio funcional, a distancia alcançada 
foi comparada a padrões relacionados à idade. RESULTADOS: A amostra foi 
composta por 52,4% sexo masculino e 47,6% sexo feminino, em relação à 
distribuição da faixa etária 28,6% ficaram com idade entre 20 a 40 anos, com 
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alcance funcional em 21,33 cm sendo o valor de referência de 39,87 cm, 61,9%, dos 
pacientes estavam na faixa etária entre 41 a 69 anos, obtendo alcance funcional de 
25,11±6,6 cm, sendo o valor de referência 36,56 cm, e 9,5% da amostra estava na 
faixa etária dos 70 a 87 anos com alcance funcional de 27,5±2,1 cm com valor de 
referência de 26,60%. Foi possível observar que os pacientes com sequelas 
neurológicas que estavam na faixa etária entre 20 a 69 anos demonstraram 
diminuição do equilíbrio dinâmico, em comparação ao alcance que teriam que 
realizar, já os pacientes com 70 anos ou mais, composta somente pelo sexo 
feminino obteve valores de alcance funcional dentro do padrão de normalidade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. O teste de alcance funcional é importante para a 
avaliação do paciente neurológico, é uma ferramenta útil, de baixo custo sendo 
possível estabelecer os limites de estabilidade dinâmica que os pacientes 
conseguem realizar, mensurando em centímetros, podendo então, realizar um 
tratamento adequado para esse déficit de equilíbrio dinâmico e demonstrar as 
melhoras em uma segunda avaliação, incentivando assim o paciente a realizar os 
exercícios propostos.  

 

Palavras-Chave: Equilíbrio. Estabilidade. Dinâmica. 
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PERFIL DOS PACIENTES COM ALGIA EM COLUNA VERTEBRAL136 
 

Daiana Borba Mayer 137 
Carol Sabrine Grochovski 138 

Daiane Cecília Mielke139  
Laynara Karine Pscheidt140 
Viviane Leite Fernandes 141 

Paty Aparecida Pereira142 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Doenças que afetam a coluna vertebral são muito amplas, algumas 
das relações que envolvem afecções relacionadas à postura e movimentos corporais 
inadequados (CARAVIELLO, 2005), o IMC elevado também é capaz de produzir 
agravos á coluna vertebral (SIQUEIRA; SILVA, 2011). Tais agravos podem causar 
dor, diminuição de flexibilidade, fraqueza muscular e alteração na distribuição 
plantar, esta alteração sofre picos de pressão em determinadas regiões devido ao 
aumento do contato do pé com o solo, causado pela obesidade (FERREIRA, 2012). 
OBJETIVO: verificar o perfil dos pacientes com algia em coluna vertebral atendidos 
em uma clinica escola. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo tratou-se de uma 
pesquisa exploratória, descritiva, transversal, qualiquantitativo. Ocorreu durante um 
estágio curricular de fisioterapia em uma clinica escola no setor de ortopedia. 
Participam desta pesquisa 12 indivíduos de ambos os sexos. Foram adotados como 
critérios de inclusão: pacientes com afecção em coluna vertebral queixa de dor nesta 
região, idade entre 18 a 75 anos, sendo excluídos indivíduos com vestibulopatia, que 
fizesse uso de auxiliar de locomoção e que não aceitasse participar da pesquisa. A 
coleta de dados foi realizada em único encontro onde foi avaliado pressão plantar, 
distribuição de peso, IMC e flexibilidade. Para analise da pressão plantar foi utilizado 
o baropodometro da marca ARKIPÉLAGO modelo Footwork Pro com o paciente em 
bipedestação sobre uma plataforma durante 10 segundos; para analise da 
flexibilidade foi aplicado o teste de dedo médio ao chão, onde o paciente em pé com 
os MMSS ao longo do corpo realiza flexão de tronco, medindo com uma fita métrica 
a distância do terceiro dedo ao solo; o IMC ocorreu através do peso dividido pela 
altura ao quadrado; e para avaliar a dor foi utilizada a escala visual analógica – EVA, 
que classifica de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 dor intensa. RESULTADOS: A 
pesquisa foi realizada com 12 indivíduos, de ambos os sexos, com idade media de 
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48,75 ±14, com alterações na coluna vertebral. A media do nível de dor foi de 6,33 
classificados como dor moderada, e o IMC foi de 27,0 ±5,08, dos pacientes com 
cervicalgia 40% apresentaram obesidade grau I e o restante apresentou IMC normal, 
pacientes com algia torácica somente 1 encontrou-se acima do peso, já os pacientes 
com lombalgia apresentaram 60% de obesidade grau I. O teste de dedo médio ao 
chão apresentou diminuição da flexibilidade em pacientes com lombalgia com média 
de 15,60 cm ± 6,7 seguindo dos indivíduos com cervicalgia onde após o teste 
apresentaram 11,22 cm ± 08,18. Os portadores com dor em região torácica 
apresentaram 3 cm de distancia da 3ª falange ao solo. Após análise 
baropodometrica observamos na amostra estudada pequenas diferenças entre a 
distribuição da pressão plantar; para a região cervical a maior diferença foi entre a 
distribuição de peso entre os membros onde observamos que para o membro 
inferior esquerdo foi de 53,75%. Na análise da região lombar a alteração encontrada 
foi similar porem esta sendo 52,50% no pé esquerdo; o valor de maior significância 
na região torácica está relacionado com a distribuição da pressão em relação da 
pressão do pé sendo a descarga maior na região anterior do pé tendo o valor de 
63%. CONCLUSÕES: As alterações da coluna vertebral modificam a pressão 
plantar, principalmente nos pacientes com algia na região torácica, o sobre peso foi 
mais presente nos pacientes com lombalgia, e a flexibilidade foi diminuída em todos 
os níveis da coluna vertebral, portanto, podemos observar que a avaliação desses 
pacientes deve ser global. 

 

Palavras-Chave: Alterações. Coluna vertebral. Dor. 
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES: IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 
ASSISTENCIAL DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS143 

 

Daiana Borba Mayer 144 
Jaqueline Sueli Horodéski 145 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema de Classificação do Paciente (SCP) é um processo no 
qual se procura categorizar pacientes de acordo com a quantidade de cuidado da 
enfermagem requerido (PERROCA; GAIDZINSKI, 1998). A introdução do conceito 
de SCP é utilizada para auxiliar a equipe de enfermagem, uma vez que evidencia a 
variação do tempo médio de trabalho da enfermagem dedicado aos pacientes 
classificados nas diferentes categorias de cuidado, possibilitando uma classificação 
do perfil do paciente. (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). Para o 
dimensionamento de recursos humanos e materiais e para a distribuição das 
atividades entre os membros da equipe de enfermagem conforme a capacitação de 
cada membro e gravidade do paciente (CARMONA; ÉVORA, 2002). OBJETIVOS: 
identificar o perfil assistencial dos pacientes internados em uma instituição hospitalar 
na região do planalto norte catarinense. MATERIAIS E METODOS: É uma pesquisa 
exploratória, descritiva, transversal e qualiquantitativa, através do questionário 
Sistema de Classificação de Pacientes. RESULTADOS realizado com 60 pacientes, 
com idade entre 12 a 93 anos, sendo 31 do sexo masculino e 29 do sexo feminino, 
todos internados nas unidades no período de 20 dias, neste estudado houve o 
predomínio de pacientes classificados como cuidados mínimos (80%) sendo 
cuidados intermediários (15%), cuidados semi-intensivos (5%) e intensivos (0%). 
CONCLUSÕES: sendo fundamental ter um método para classificar os pacientes, 
uma vez que evidencia a variação do tempo médio de trabalho da enfermagem 
dedicado aos pacientes classificados nas diferentes categorias de cuidado, além de 
minimizar custos para o hospital, por isso é importante que o mesmo implante 
formas alternativas como esta para facilitar o atendimento. 
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RISCO DE QUEDAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS146 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A queda é um advento adverso, induzindo consequências físicas, 
psicológicas e sociais. Pode ser definida como um deslocamento não intencional do 
corpo para o nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em tempo 
útil (SARAIVA et al, 2008, p.29 apud SILVA, 2015, p.17). Segundo Silva (2015) os 
fatores de risco para quedas podem ser classificados em intrínsecos e extrínsecos. 
Os fatores intrínsecos são relacionados com o próprio paciente e incluem alterações 
fisiológicas como alterações osteomusculares, distúrbios vestibulares e 
proprioceptivos, alteração do sono, idade, efeitos causados pela medicação, 
diminuição da acuidade visual e declínio cognitivo. Os fatores extrínsecos dependem 
de circunstâncias sociais e ambientais incluindo iluminação inadequada, superfícies 
escorregadias, degraus, calçado inadequado, entre outras. A segurança dos 
pacientes internados é uma das preocupações prioritárias nos sistemas de controle 
e qualidade e muitas vezes ocorre a quebra dessa segurança devido à queda sofrida 
por esses pacientes resultando assim em aumento dos dias de internamento e 
piores condições de recuperação. (ABREU, et al., 2012). OBJETIVOS: Avaliar a 
prevalência de quedas em pacientes hospitalizados. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal e qualiquantitativa, foi 
desenvolvida em um hospital do Planalto Norte Catarinense com uma mostra de 60 
pacientes que estivessem com no mínimo um dia de internamento. As variáveis 
foram coletadas pelas estagiárias de fisioterapia no período de 12 de abril à 18 de 
maio de 2016 através do questionário STRATIFY. RESULTADOS: 31,6% possuem 
baixo risco para quedas, 35% risco moderado e 33,4%alto risco. Em relação aos 
cinco itens que compõe a escala Mobilidade e Transferência foi o qual mais 
contribuiu para o índice de queda, 31(51,66%) apresentaram risco, média de 0,51 
(DP 0,50), no item Alteração na eliminação vesical 19 pacientes (31,66%) média de 
0,31 (DP 0,46). O item o qual perguntava se o paciente estava confuso, 
desorientado ou agitado 12 pacientes (20%) média de 0,2 (DP 0,40). No item se o 
paciente sofreu alguma queda recente nos últimos dois meses teve um total de 10 
pacientes (16,60%) com média de 0,46 (DP 0,37), e por último com 5 pacientes (8%) 
inclusos com média de 0,08 (DP0,27) está o item que fala sobre o uso de óculos 
constantemente ou visão turva ou se o paciente apresentava catarata, glaucoma ou 
degeneração macular. CONCLUSÕES: É relevante conhecer as características dos 
pacientes e a realidade acerca dos incidentes por quedas dentro do âmbito 
hospitalar sendo fundamental para subsidiar e elaborar estratégias para a promoção 
da segurança dos pacientes visando diminuir a incidência desses eventos. Os 
serviços de saúde deverão adotar medidas universais para a prevenção de quedas 
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de todos os pacientes, incluindo a criação de um ambiente de cuidado seguro, e 
alertar aos profissionais a importância da segurança do paciente e os prejuízos que 
os incidentes por quedas podem ocasionar na recuperação. Além de todos os 
cuidados que deverão ser implantados é válido ressaltar a importância das 
intervenções da fisioterapia para a diminuição do índice de quedas hospitalares. Em 
relação a aplicação da escala Stratify notou-se que se faz necessário para próximos 
estudos uma aplicação mais abrangente e detalhada dos pacientes, não utilizando 
isoladamente essa escala mas como parte de uma avaliação multifatorial a fim de 
coletar mais informações para identificar os fatores de risco e planejar melhores 
estratégias para a prevenção de quedas nesse meio. 

 

Palavras-Chave: Riscos. Acidentes por quedas. Pacientes. Hospital. 
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OCORRÊNCIA DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
ATRAVÉS DO CHECK PULSO149 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Fibrilação Atrial (FA) é uma arritmia supraventricular que ocorre 
uma completa desorganização da atividade elétrica atrial, fazendo com que os átrios 
percam sua capacidade de contração, não gerando sístole atrial, fibrilando, deixando 
de bombear de forma regular o sangue para o ventrículo, este sangue pode 
permanecer estagnado e acarretar em fenômenos trombolíticos causando um 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) (ZIMERMAN et al. 2009). O AVE é a perda 
repentina da função neurológica causada por uma interrupção do fluxo sanguíneo 
para o encéfalo e é considerada a terceira causa mais comum de morte em países 
ocidentais e a primeira mais importante de incapacidade grave ,sendo o AVE mais 
comum do tipo isquêmico onde um coágulo bloqueia ou impede o fluxo sanguíneo, 
privando o encéfalo de oxigênio e nutrientes essenciais (ALVAREZ et al., 2014). 
Segundo a Associação Brasil de AVC saber que a FA é um fator de risco 
cardiovascular para o AVE do tipo isquêmico, principalmente na população acima 
dos 65 anos, profissionais da saúde devem estar checando a presença desta 
arritmia pela irregularidade do pulso e juntamente com os demais profissionais da 
área traçar condutas preventivas contra o AVE. OBJETIVOS: Verificar a incidência 
de FA em idosos institucionalizados. METODOLOGIA: Este estudo tratou-se de uma 
pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa. Ocorreu no período entre 29 de 
fevereiro de 2016 á de Abril de 2016. A pesquisa precedeu com o paciente sentado, 
palma da mão esquerda virada para cima, onde foi colocado dois dedos do 
pesquisar sobre a borda externa do punho esquerdo, pressionando ate sentir o 
pulso, aguardando por 60 segundos, observando o ritmo do pulso, verificando a 
presença de irregularidade ou não. RESULTADOS: Foi avaliado 91 idosos 
institucionalizados, com idade entre 60 á 107 anos. Dos 49 pacientes do sexo 
feminino 12 apresentaram resultado positivo, já dos 42 do sexo masculino 7 
positivos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podemos concluir que o check pulso é uma 
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fácil ação de saúde, sem custos financeiros e importante para investigar a FA, 
arritmia cardíaca que leva ao AVE isquêmico, onde o próprio individuo pode verificar 
e buscar um tratamento preventivo adequado, são medidas simples que podem 
salvar vidas.  

 

Palavras-Chave: Idoso. Fibrilação Atrial. Acidente Vascular Encefálico.  
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BENEFICIOS DO KINESIO TAPING EM PACIENTES COM TRAUMA DA 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR155 

 

Mariana Aparecida Pereira dos Santos156 
Rafaela Soares Vicente de Lima157 

Jaqueline Sueli Horodeski158 
 

RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) e considerada a mais 
complexa do organismo humano (RAMOS, 2004) por permitir movimentos 
rotacionais e translacionais e por ter duas articulações funcionando conjuntamente 
conectadas a mandíbula (DONNARUMMA, 2010). A abordagem fisioterapêutica nas 
disfunções temporomandibular tem como meta na melhora da capacidade da 
mobilidade da articulação temporomandibular dos indivíduos pós-trauma. 
Realizando assim a inibição muscular, inativação de pontos gatilho, exploração das 
fáscias e aponeuroses, de forma a agir não apenas como recurso analgésico, mas 
também melhorando a função e contribuindo para harmonia das estruturas do 
aparelho mastigatório.O Kinesiotaping que é uma bandagem funcional elástica que 
utiliza fitas elásticas adesivas hipoalergênicas e sem princípios ativos com grande 
capacidade de extensão em sua aplicação e sem função de imobilização. Sua ação 
baseia-se no estímulo dos mecanoceptores da derme promovendo estímulos 
sensoriais e mecânicos duradores e constantes transmitidos na pele para camadas 
mais profundas, e garante mobilidade na área muscular aplicada (KALRON, 2013; 
AGUILAR, 2014). O Kinesiotaping possui, também, um mecanismo de ação elástica 
que pode ativar o sistema linfático e reduzir a congestão do fluxo linfático, 
proporcionando melhor conforto e comodidade para o paciente com o membro 
edemaciado. OBJETIVOS: Avaliar os benefícios do Kinesiotaping na Articulação 
Temporo Mandibular pós trauma. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de natureza 
prospectiva,intervencionista qualiquantitativa aprovada pelo comitê de ética e 
pesquisa .A amostra contou com dois pacientes que sofreram traumas diretos 
submetidos a cirurgia de fixação da ATM,ambos do sexo masculino,idade 19 e 40 
anos,com diminuição significativa na abertura da boca, e foi realizado uma avaliação 
de abertura de boca, avaliação de dor e aplicação do KinesioTaping. 
RESULTADOS: Após realização do tratamento foi identificado um melhora 
significativa na abertura de boca, na diminuição no edema e na dor na articulação 
temporomandibular. CONCLUSÕES: O Tratamento na disfunção temporomandibular 
(ATM) por meio da técnica utilizada Kinesiotaping teve uma melhora positiva na 
sintomatologia dolorosa da ATM, melhora da abertura da boca,na diminuição do 
edema. 
 
Palavras-Chave: Articulação Temporomandibular. Trauma. Kinesiotaping. 
Fisioterapia.  
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PREENSÃO PALMAR E MOBILIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS159 
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Ademir Geraldo da Luz165 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O idoso torna-se cada vez mais debilitado na capacidade de 
desempenhar suas Atividades de Vida Diária (AVD´s), atividades estas importantes 
para manter a independência do mesmo. Os critérios mínimos usados para definir 
esta capacidade são: força, amplitude de movimento, resistência e equilíbrio, 
definido como limiar de desempenho funcional, que com o envelhecimento ocorre a  
redução dessa capacidade e da reserva fisiológica (GUCCIONE, 2002). A mão é 
responsável por movimentos complexos como, por exemplo, manipulação de 
objetos, execução de trabalhos manuais que exigem firmeza, equilíbrio e 
versatilidade. Os movimentos da mão são elementos básicos para o estudo das 
habilidades de manipulação, força e movimento de todo o MS (MOURA; MOREIRA; 
CAIXETA, 2008). A avaliação da força de preensão palmar pode ser utilizada como 
preditora de incapacidades funcionais, porém necessita de mais pesquisas 
relacionadas ao tema para sua confirmação (MACEDO, 2014).O teste Timed Up and 
Go (TUG) quantifica em segundos a mobilidade funcional por meio do tempo que o 
indivíduo realiza a tarefa de levantar de uma cadeira (apoio de aproximadamente 46 
cm de altura e braços de 65 cm de altura), caminhar 3 metros, virar, voltar rumo à 
cadeira e sentar novamente (KARUKA; SILVA; NAVEGA 2011). OBJETIVO: Avaliar 
e comparar a força de preensão palmar e a mobilidade em idosos 
institucionalizados. METODOLOGIA: Esta pesquisa tem caráter observacional, do 
tipo descritivo, estudo de corte, de natureza qualiquantitativo apresentando corte 
transversal. Foram avaliados 13 pacientes, dos pacientes 08 eram do sexo 
masculino e 05 do sexo feminino com média de idade de 73,53±8,64692 (TABELA 
1). Os critérios de inclusão foram pacientes com deambulação independente, 
cognitivo preservado e que realizavam fisioterapia. Os critérios de exclusão foram 
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pacientes que deambulam utilizando algum dispositivo auxiliar e que não 
entendessem o comando dos testes. A força de preensão palmar foi avaliada 
através de um dinamômetro, este aparelho possui um sistema hidráulico que 
mensura a quantidade de força resultante de uma contração isométrica aplicada 
sobre suas alças, o resultado é registrado em quilogramas-força (KGF). E a 
mobilidade foi avaliada através do teste Timed Up and Go o qual tem como objetivo 
avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional. RESULTADOS: A amostra contava com 
13 participantes, onde 61,5% (n=8) eram do sexo masculino e 38,5% (n=5) eram do 
sexo feminino. A média obtida ao realizar o TUG foi de 0,20±,07857 segundos, isso 
indica que os idosos avaliados têm baixo risco de sofrer quedas. O Gráfico 1 mostra 
que na avaliação entre sexos, os homens obtiveram uma média de 0,20±,05831 
segundos no teste TUG e as mulheres obtiveram a média 0,21±,11502 segundos, 
onde pode-se caracterizá-las como tendo um médio risco para quedas. Ainda 
podemos observar a média comparada entre sexos da avaliação da preensão 
palmar da mão dominante, onde os homens obtiveram a média de 27,42±4,57738 
kgf, onde o valor de referência para homens de 70-79 anos, segundo Luna-Heredia 
et al. (2005), é 29,5kgf. A média obtida pelo sexo feminino foi de 17,80±4,38178 kg, 
onde o valor de referência para mulheres de 70-79 anos é de 17,0 kgf. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados obtidos com o TUG, nos mostra que a 
amostra analisada não apresenta risco de sofrer quedas. Os resultados obtidos com 
a avaliação da força da preensão palmar, mostraram que os idosos analisados 
apresentam força caracterizada como normal para a faixa etária avaliada. Em geral, 
ao comparar os resultados dos dois métodos de avaliação usados neste estudo, 
pode-se sugerir que a força de preensão palmar relaciona-se com a mobilidade 
funcional do idoso, sabemos que, a força de preensão palmar é usada como 
indicador de potência e força muscular de MMII. 

 

Palavras Chave: Timed Up And Go. TUG. Preensão Palmar. Idosos. 
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APLICAÇÃO DO TESTE MOTOR ACTIVITY LOG (MAL) EM PACIENTES PÓS 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL166 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Um dos agravos frequentemente encontrados nos indivíduos com 
história de Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a hemiplegia/hemiparesia. Dentre as 
disfunções mais relevantes, a alteração da função dos membros superiores (MMSS) 
é uma queixa frequente, que se manifesta pelo comprometimento na execução de 
tarefas manuais e instrumentais de vida diária. Visto que o membro superior 
contribui de maneira significativa para realizar diversas atividades manuais de vida 
diárias, e o não uso pode comprometer a participação em várias tarefas essenciais 
faz-se necessário reabilitar o membro afetado pelo AVC. O questionário Motor 
Activity Log-Brasil (MAL-Brasil) relacionada perguntas sobre o uso do MS mais 
afetado em diferentes atividades manuais de vida diária em domicílio. O MAL é 
aplicado sob a forma de entrevista, que pode ser realizada com o indivíduo ou com o 
seu cuidador. OBJETIVO: Verificar a incidência do não-uso aprendido em pacientes 
pós AVC, comparar à incidência do não-uso aprendido com o tempo de lesão, 
analisar a influência da espasticidade na aquisição do não-uso aprendido 
METODOLOGIA: Esta pesquisa tem caráter exploratória, transversal, prospectiva, 
qualiquantitativa. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola em uma Universidade 
do Planalto Norte Catarinense. Foi feita a aplicação de um questionário Motor 
Activity Log (MAL). Os indivíduos foram informados sobre o estudo e assinaram o 
termo de Consentimento livre e esclarecido. Os participantes foram questionados 
sobre o uso do membro superior mais afetado, após o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), o questionário é composto por 30 perguntas sendo estas atividades básicas 
de vida diária. Os critérios de inclusão foram pacientes atendidos na Clínica Escola, 
que possuam como diagnóstico clínico Acidente Vascular Cerebral. Como critério de 
exclusão foi adotado pacientes que não apresentassem este diagnóstico. 
RESULTADOS: Dentre os participantes foi verificado que o uso do membro superior 
mais afetado é pequeno. Paciente com grandes chances de adquirirem o não-uso 
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aprendido. CONCLUSÕES: Através do teste MAL, verificou-se que os pacientes já 
desenvolveram o não uso aprendido do membro superior afetado, a terapia de 
restrição e indução do movimento pode ser uma realizada com a amostra. 

 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral. Fisioterapia. Motor Activity Log. 
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AVALIAÇÃO DA DOR E FUNÇÃO DE PACIENTES COM LOMBALGIA 
ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA172 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Lombalgia é definida como dor em região de coluna lombar, 
podendo variar de dor súbita a intensa e prolongado. É uma alteração 
musculoesquelética bastante comum nas sociedades industrializadas, acometendo 
entre 70% a 80,5% da população, sendo o maior índice de pacientes pertencentes 
ao sexo feminino entre 22 a 45 anos de idade. O surgimento repentino da dor 
provocará a imobilização antálgica da coluna lombar, ocorre devido a contração 
reflexa da musculatura, na tentativa de colocá-la numa posição mais confortável. A 
dor pode trazer consequências na qualidade de vida, fatores como depressão, 
incapacidade física e funcional, dependência, afastamento social, mudanças na 
sexualidade, alterações na dinâmica familiar, desequilíbrio econômico, 
desesperança, sentimento de morte e outros, encontram-se associados a quadros 
de dor. A impossibilidade de controlá-la traz sempre sofrimento físico e psíquico, 
fazendo-se necessário assim investiga-la para garantir uma melhor qualidade de 
vida destes pacientes. OBJETIVOS: Avaliar o impacto da dor lombar na 
funcionalidade, na interação social e profissional e no estado de saúde, bem como a 
sua repercussão ao nível da qualidade de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta 
pesquisa tem caráter observacional, do tipo descritivo, estudo de corte, de natureza 
qualiquantitativo apresentando corte transversal. A amostra ficou constituída por 5 
participantes. A média de idade entre os pacientes foi de 53 anos, idade mínima de 
44 anos e idade máxima de 64 anos. A coleta de dados foi realizada na Clínica 
Escola de Fisioterapia Ortopédica. Para avaliar essas variáveis foi utilizada a Escala 
Visual Analógica da Dor (EVA), teste dedo médio ao chão e o questionário qualidade 
de vida Oswetry. RESULTADOS: De acordo com Questionário Oswestry para 
avaliação da dor lombar média maior que 61% caracteriza a categoria “aleijado”. A 
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média obtida ao analisar os resultados foi de 26%, os pacientes se incluíam na 
categoria de incapacidade moderada. Ao realizar o teste Dedo Médio ao Chão 
obteve-se a média de resultados de 18cm. CONCLUSÕES: Com base nos dados 
coletados, conclui-se que os pacientes com diagnostico clinico de lombalgia, 
apresentaram maior déficit na funcionalidade, devido ao quadro álgico presente nas 
atividades onde exigem a posição ortostática. Sendo assim causam grande 
incapacidade nas AVD’s, e consequentemente afetando a qualidade de vida dos 
mesmos. 

 

Palavras-Chave: Lombalgia. Qualidade de vida. Funcionalidade. 
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CARACTERISTICAS DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE PACIENTES EM UMA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA179 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As unidades de Terapia Intensiva (UTI) foram desenvolvidas com a 
necessidade de oferecer tratamento intensivo e avançado a pacientes graves, sendo 
necessária uma equipe multiprofissional qualificada para monitorização continua dos 
indivíduos internados. O conhecimento sobre as características sociodemográficas e 
epidemiológicas dos pacientes auxiliarão a definir estratégias para melhorar o 
atendimento aos pacientes, especialmente na prevenção de complicações, e 
reabilitação (RODRIGUEZ et al., 2016).  Os critérios de admissão são definidos pela 
Sociedade Americana de Terapia Intensiva (SCCM), sendo estes 1- pacientes 
graves, instáveis, que necessitam de tratamento intensivo e monitorização em UTI; 
no grupo 2 foram classificados pacientes sem instabilidade, mas que necessitassem 
de monitorização intensiva pela possibilidade de descompensação do quadro clínico; 
pacientes do grupo 3 apresentavam-se instáveis, mas com baixa probabilidade de 
recuperação por conta da gravidade da doença aguda ou presença de 
comorbidades; pacientes do grupo 4 apresentavam antecipadamente pouco ou  
nenhum benefício com a internação na UTI, pacientes sem indicação de admissão 
em UTI, por estarem muito bem ou muito mal para se beneficiarem do tratamento na 
terapia intensiva. Com base nos 4 critérios de admissão e na avaliação 
fisioterapêutica global do paciente, se estabelece o plano terapêutico com técnicas 
respiratórias e motoras, portanto é indispensável a monitorização intensiva das 
trocas gasosas e mecânica respiratória do paciente submetido à ventilação 
mecânica (VM) (BORGES et al., 2009). OBJETIVO: Caracterizar as condições de 
saúde dos pacientes de uma UTI de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Esta pesquisa é de caráter exploratório, prospectivo de natureza quantitativa. Foram 
avaliados 25 pacientes, onde foram realizados 82 atendimentos na UTI pela equipe 
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de Fisioterapia. Dos pacientes, 9 eram do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Os 
critérios de inclusão foram pacientes internados na UTI os quais realizamos 
atendimentos fisioterapêutico no período de 31 de maio de 2016 a 23 de junho de 
2016. Os critérios de exclusão foram pacientes em isolamento respiratório. Foram 
avaliados dados como idade, diagnóstico clinico, sinais vitais pré e pós atendimento, 
exames bioquímicos, gasometria arterial, técnicas fisioterapêuticas aplicadas, e 
dados gerais. RESULTADOS: A média de idade dos pacientes atendidos no período 
da pesquisa foi de 71,92 ± 11,45, com condição neurológica avaliada pela escala de 
Glasgow, média de 11,25 ± 4,72, e pela escala de Ramsay, média 6,00 ± ,00. Das 
patologias que precederam o internamento o AVCI foi o mais predominante, sendo 
responsável por 29,3% dos internamentos, seguido da Insuficiência Renal Aguda, 
que correspondeu à 9,8% dos internamentos. Os dados bioquímicos podem ser 
observados na tabela 1. Nos dados gasométricos a concentração de altos níveis de 
O2 foi o mais verificado, junto com baixo pH, indicativo de acidose (tabela 2). Os 
pacientes em Ventilação Mecânica (VM) foram os mais atendidos no período da 
pesquisa, o sendo os pacientes em Intubação Oro Traqueal (IOT) os mais 
predominantes, caracterizando 26,8% da amostra, o segundo dispositivo de O2 mais 
usado foi o cateter nasal com 25,6%. As variáveis ventilatórias podem ser 
observadas na tabela 3. Não se observaram diferenças significativas entre SSVV pré 
e pós atendimento fisioterapêutico. As técnicas mais usadas foram as de Aspiração 
e ADM passiva, o que pode-se relacionar com as pontuações baixas na avaliação de 
Glasgow e de maior incidência de pacientes em VM. CONCLUSÕES: O 
conhecimento dos dados epidemiológicos e demográficos é fundamental para a 
equipe multidisciplinar estabelecer maior controle das situações de risco, aprimorar 
as tomadas de decisões e agilizar as ações perante os casos graves, baseadas 
também nos quatro critérios para admissão de pacientes na UTI, concluímos que a 
amostra é classificada em um grupo 1, onde se caracterizam como pacientes graves 
que apresentam quadros instáveis, que necessitam de tratamento intensivo e 
monitorização em UTI. 

 

Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva. Epidemiologia. Modalidades de 
Fisioterapia. 
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RISCO PARA ÚLCERA DE PRESSÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM 
UM HOSPITAL DO PLANALTO NORTE CATARINENSE186 

 

Daiane Cecília Mielke187 
Jaqueline Sueli Horodski188 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A úlcera por pressão (UP) é uma lesão localizada resultante da 
compressão do tecido mole entre uma proeminência óssea e uma superfície rígida, 
acometendo pele e ou tecidos subjacentes (SANTOS, NEVES, SANTOS, 2013). 
Sabe-se que a fisioterapia tem uma relação direta com pacientes que desenvolvem 
ulcera por pressão, podendo fazer uso de diversos recursos objetivando evitar o 
colapso do tecido e promover cicatrização (FURIERI e et al, 2015). OBJETIVO: 
Identificar o risco por UP em pacientes internados em um hospital do planalto norte 
catarinense. METODOLOGIA: Esta pesquisa trata-se de um estudo exploratório, 
descritivo, transversal, quali-quantitativo, desenvolvido em um hospital do planalto 
norte catarinense. A amostra foi constituída por 50 pacientes com idade entre 20 e 
50 anos, sendo critério de inclusão estar internado a partir de um dia e ser atendidos 
pela equipe de estagiários de fisioterapia. Para a coleta de dados foi utilizada a 
escala de Norton, na qual consistem cinco fatores de risco, a soma dos cinco níveis 
produz um escore que pode variar de 5 a 20, com um baixo escore indicando risco 
aumentado. RESULTADOS: Dos 60 avaliados, (11) 18,3% apresentaram risco e 
(49) 81,7% sem risco, sendo que dos 11 pacientes com risco, 10 (90,90%) eram 
idosos. CONCLUSÕES: Apesar das UP ser uma problemática antiga, os 
profissionais da saúde devem ser vigentes a este quesito, relevando a importância 
de uma assistência extra com os idosos. 

 

Palavras-Chave: Úlcera por Pressão. Hospital. Risco. 
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O DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO 
BRASIL 

 

Agatha Larissa Czarneski 189 
Luciana Maria Mazon190 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo 
Mycobacterium leprae. O Brasil ocupa o segundo lugar em número absoluto de 
casos, atrás apenas da Índia. É o único país que não atingiu a meta de eliminação 
da doença como problema de saúde pública. Sua maior morbidade se associa aos 
estados reacionais e ao acometimento neural, podendo causar incapacidades físicas 
permanentes que comprometem significativamente a qualidade de vida dos 
pacientes. OBJETIVOS: Caracterizar o perfil da hanseníase em crianças e 
adolescentes no Brasil e posteriormente correlacionar com indicadores sociais e 
econômicos. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico, cujas 
unidades de análise foram os 27 estados brasileiros, analisados durante o período 
de 2005 a 2012. Utilizou-se como fontes de informações a base de dados do 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS), Sistema de Informação de 
Mortalidade, Sistema de Informação de Agravos de Notificação obtidos na base de 
dados do Datasus, do Ministério da Saúde do Brasil no portal www.datasus.gov.br. e 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento. Para testar a normalidade da distribuição das 
variáveis investigadas, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para aquelas variáveis 
sem aderência à normalidade, a associação entre as variáveis foi testada pelo 
coeficiente de correlação de Spearman para os dados correspondentes foi 
empregado Pearson. RESULTADOS: A hanseníase ainda assume importância 
como doença infecciosa no campo da saúde pública, com destaque para os estados 
brasileiros das regiões norte, nordeste e centro oeste do país. Ao analisarmos a 
incidência da doença em menores de 15 anos no Brasil entre os anos de 2005 a 
2012 observa-se uma redução de aproximadamente 43% no número de casos. Em 
2005 a média no Brasil foi de 11,14 casos e em 2012, 6,34 casos. Já a mediana 
para estes mesmos anos foi respectivamente de 7,96 e 5,18, com desvio padrão de 
9,75 e 5,85.  Destaca-se que vários estados brasileiros, nos anos analisados, não 
tiveram nenhum caso da doença registrado em menores de 15 anos, sendo eles São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses estados registraram, no 
máximo, 1 caso em toda a série temporal abordada. Em relação à taxa de incidência 
da hanseníase em menores de 15 anos por Unidade Federativa, entre o período de 
2005 à 2012, calculada para cada 100.000 habitantes, observou-se que a média de 
casos nesse período foi elevada para os estados de Tocantins (24,57 casos), 
Maranhão (21,36), Mato Grosso (21,31) e Pará (19,96). As menores incidências 
concentraram-se na região Sul, que inclui Santa Catarina (0,27), Paraná (0,90) e Rio 
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Grande do Sul (0,35). Baixos valores também foram observados no estado de São 
Paulo, 0,78 casos. A análise de associação entre a taxa de incidência de 
hanseníase em menores de 15 anos foi significativa para todos os anos analisados 
tanto para PIB como para o IDH. Não se observaram valores significativos desta 
variável com a cobertura de ESF. CONCLUSÕES: A taxa de prevalência da 
hanseníase em menores de 15 anos, decresceu significativamente de 2005 a 2012 o 
que pode estar associado a ampliação dos serviços de saúde, com detecção e 
tratamento precoce dos casos em adultos.  O maior número de casos esteve 
concentrado em estados do norte, nordestes e centro-oeste. Em contrapartida os 
menores valores foram identificados na região sul do Brasil, o que coincide com seu 
maior nível de desenvolvimento sócio- econômico. Esta informação corrobora com a 
analise de correlação, a qual demonstrou ser siginificativa a associação entre o 
número de casos de hanseníase em crianças e adolescentes e os valores do PIB e 
IDH dos estados brasileiros.  Estes dados reforçam a necessidade de investimentos 
em políticas que promovam o desenvolvimento economico e social, além de ampliar 
as ações de saúde para a identificação e tratamento precoce da doença. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase. Saúde Pública. Epidemiologia. 
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AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA VIA PI3K/AKT NO EFEITO 
NEUROPROTETOR DO EXTRATO HIDROALCOOLICO DE Ilex paraguariensis 

FRENTE A TOXICIDADE INDUZIDA POR GLUTAMATO191 
 

Jonatha Jacobsen192 
Fabiana Kalyne Ludka193 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Ilex paraguariensis St. Hill (Aquifoliaceae) conhecida como “erva-
mate” é uma planta originária da América do Sul, cujas folhas são utilizadas na 
preparação de bebidas estimulantes como o chimarrão e o tererê. Uma vez que são 
ricas em polifenóis, xantinas, saponinas e minerais, as folhas de erva mate são 
também utilizadas em diferentes preparações com fins medicinais. Estudos já 
demonstraram que o extrato hidroalcoólico a base das folhas de Ilex paraguariensis 
é capaz de desencadear um efeito tipo-antidepressivo em camundongos submetidos 
a testes comportamentais, bem como um efeito neuroprotetor frente a um modelo de 
toxicidade glutamatérgica. A toxicidade glutamatérgica (excitotoxicidade) é 
caracterizada pelo aumento dos níveis de glutamato na fenda sináptica que acarreta 
em alterações de cascatas de sinalização bioquímica, que culminam em última 
instância em morte celular. Muitas doenças neurodegenerativas apresentam a 
toxicidade glutamatérgica como um evento comum. Dentre elas, a depressão, 
doença de Alzheimer e Parkinson. A Akt é uma cinase serina/treonina regulada 
através da sinalização mediada por fosfatidil inositol 3 kinase (PI3K).O papel 
neuroprotetor da Akt frente à excitotoxicidade está muito bem referida na literatura. 
Dentre as funções atribuídas a Akt uma das mais importantes é seu papel na 
sobrevivência celular. A exposição de culturas de neurônios corticais a 
concentrações excitotóxicas de glutamato diminui a fosforilação da Akt e causa 
aumento da ativação de caspase-3 ocasionado morte celular.A ativação da via de 
sinalização celular PI3K/Akt tem um importante papel na captação de glutamato, 
bem como no tráfego e expressão de transportadores glutamatérgicos na membrana 
celular e portanto o estudo desta via de sinalização é importante tanto no 
entendimento das doenças que compartilham o evento excitotóxico, como no 
entendimento do mecanismo de ação de drogas que modulem este 
sistema.OBJETIVOS: Avaliar o envolvimento da via de sinalização PI3K/Akt no 
efeito neuroprotetor desencadeado pela administração de extrato hidroalcoólico de 
llex paraguariensis frente a toxidade glutamatérgica em fatias de hipocampo e córtex 
de camundongos.MATERIAIS E MÉTODOS: CEUA/UnC n. 05/2015. Foram 
utilizados camundongos Swissmachos adultos (60 a 90 dias de idade pós natal). 
Para avaliar a participação da via de sinalização PI3K/Akt foi utilizado o inibidor 
LY244002 (inibidor específico da PI3K/Akt, na concentração de 10nmol/sitio, por via 
intracerebroventricular) 15 minutos antes da administração do Extrato hidroalcoólico 
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de Ilex paraguariensis (EHIp, 0,1 mg/kg, via oral utilizando a técnica de gavagem). 
Animais controles receberam água p.o.Decorrida 1 hora da primeira administração 
os animais foram mortos por decapitação e as fatias de hipocampo e córtex cerebral 
foram obtidas e mantidos em tampão Krebs-Ringer bicarbonato (KRB). O dano 
celular excitotóxico foi induzido através da incubação das fatias de hipocampo e 
córtex frontal cerebral por 2 horas com glutamato (10mM) em tampão KRB. Ao final 
do período de incubação as fatias foram submetidas aos protocolos de viabilidade 
celular pelo método de redução do MTT. Os experimentos foram realizados em 
triplicata. Os resultados foram calculados como a média ± desvio padrão e 
submetidas a análise de variância de duas vias seguida do post hoc de TUKEY. Os 
resultados foram considerados significativos quando p<0,05. RESULTADOS: 
Demonstrou-se que nenhum dos tratamentos controles foi capaz de alterar a 
viabilidade celular das fatias de hipocampo e córtex cerebral. Em contrapartida a 
incubação das fatias com glutamato (10 mM) levou a diminuição da viabilidade 
celular tanto nas fatias de hipocampo (grupo controle: 100%±1,26; grupo 
glutamato:62,37%±12,23, n=4) como nas fatias de córtex(grupo controle:100%±1,29; 
grupo glutamato:65,10%±10,5, n=4). A administração de EHIp foi capaz de proteger 
as fatias hipocampais (grupo EHIp + glutamato = 93,7±13,8, n=4) e corticais (grupo 
EHIp + glutamato = 94,1±15,2, n=4) da perda de viabilidade celular induzida por 
glutamato. Apesar das evidências da literatura, o bloqueio da proteína Akt não 
interferiu no efeito neuroprotetor do EHIp nas fatias de hipocampo(Grupo LY244002 
+ EHIp + glutamato = 89,3±23,3, n=4) e córtex(Grupo LY244002 + EHIp + glutamato 
= 93,5±16,6, n=4). CONCLUSÕES: A via de sinalização PI3K/Akt não está envolvida 
no efeito neuroprotetor desencadeado pelo EHIp frente ao dano induzido pela 
incubação de fatias de hipocampo e córtex ao glutamato.  

 

Palavras-Chave: Extrato Hidroalcoólico de Ilex paraguariensis. Efeito neuroprotetor. 
Glutamato. PI3K/Akt. 
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RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS194 

 

Viviane Leite Fernandes195 
Jaqueline Sueli Horodéski196 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A trombose venosa profunda (TVP) é uma condição clínica grave, 
caracterizada pela formação de trombos dentro de veias profundas, cerca de 80 a 
95% dos casos atingem os membros inferiores (BARROS; PEREIRA; PINTO, 2012). 
Esses trombos atingem as veias do sistema venoso profundo de forma oclusiva total 
ou parcial. Na fase aguda, está associada às complicações graves e potencialmente 
fatais (MESQUITA JUNIOR et al., 2013). Esta é a maior causa de óbitos intra-
hospitalares no mundo e, paradoxalmente, a mais evitável. Nos Estados Unidos, em 
2010, foram estimados 900.000 casos anuais de tromboembolismo e 1/3 deles 
evoluiu para óbito. Dos sobreviventes, 4% desenvolveram hipertensão pulmonar 
(OKUHARA et al., 2014). Os sintomas mais comuns são caracterizados pelo edema 
e a dor no membro inferior sendo a queixa com mais prevalência, e que em muitos 
casos se propaga para todo membro (BARBOSA, 2011). Tendo em conta a elevada 
morbi-mortalidade que acarreta, o seu diagnóstico precoce é também fundamental, 
assim como a determinação da sua etiologia por forma a prevenir eventos futuros, e 
também para diagnosticar patologias que até então ainda não haviam sido 
reconhecida. (BAPTISTA et al., 2012). Caprini elaborou uma avaliação mais 
individualizada dos fatores de risco. Esse modelo é amplamente utilizado em 
estudos e serve como referência para a adequação de profilaxia, principalmente 
para os pacientes de alto risco. (OKUHARA et al., 2015). Sendo assim este estudo 
teve como objetivo determinar a incidência de trombose venosa profunda e 
estratificar os fatores de risco em pacientes internados em um ambiente hospitalar. 
METODOLOGIA: Este estudo foi elaborado entre 12 de Abril e 17 de Maio de 2016, 
em um Hospital do planalto Norte Catarinense. Trata-se de um estudo exploratório, 
descritivo, transversal e qualiquantitativo que contou com uma amostra de 60 
pacientes com idade entre 12 a 93 anos. Utilizando como critério de inclusão 
pacientes que estivessem a no mínimo um dia de internamento e participassem da 
fisioterapia que estava sendo realiza pelas estagiárias da nona fase do curso de 
Fisioterapia de uma universidade do planalto norte catarinense. O método utilizado 
para a pesquisa foi o modelo de questionário elaborado por Caprini e foi adotado 
para avaliação dos fatores de risco dos pacientes. RESULTADOS: Foram estudados 
60 pacientes, sendo 31 homens (51,6%) e 29 mulheres (48,3%). A idade dos 
pacientes variou entre 12 e 93 anos. O risco geral para trombose venosa profunda 
de acordo com o questionário e método Caprini, teve a seguinte distribuição: risco 
altíssimo, 26 pacientes (43,3%); rico alto 17 (28,3%); risco baixo, 7 (11,6%); e risco 
moderado, 10 (16,6%). CONSIDERAÇÕES FINAIS. É notório que a técnica Caprini 
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é eficaz nas avaliações de riscos do desenvolvimento da trombose venosa profunda, 
em uma visão comparativa dos dados apurados pelo autor deste artigo e pelos 
outros citados anteriormente, observa-se uma alta e altíssima tendência de 
pacientes hospitalizados desenvolverem TVP.  

 

Palavras-Chave: Hospital. Trombose. Questionário. 
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DOENÇAS PREVALENTES EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UM ESTUDO 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE/DOENÇA197 

 

Diana Luise Alves de Siqueira 198 
Taline Gruber 199 

Salete Regina Daronco Benetti200 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo do envelhecimento abrange aspectos biológicos, que 
ocorrem por modificações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas; por aspectos 
psicológicos, por mudanças de comportamento, de papéis, de valores, de status e 
de crenças; por aspectos sociais, abrangendo a aposentadoria e a caracterização do 
idoso como contingente descartável em termos produtivos; e por aspectos 
fisiopatológicos, evidenciado pelas perdas orgânicas e funcionais que ocasionam a 
perda de capacidade de adaptação ao meio ambiente (SANTOS, 2001). Com o 
aumento da população idosa aumenta também o desafio do cuidado ao idoso e a 
responsabilidade do Estado, da sociedade e da família com seu bem-estar para que 
a longevidade possa ser vivida da melhor forma possível e com dignidade. Muitas 
famílias recorrem à institucionalização do idoso como forma de melhorar a  
assistência e proporcionar uma perspectiva de vida melhor. São consideradas 
instituições asilares as instituições criadas para cuidar dos indivíduos que não 
disponham de grupo familiar, nos casos de abandono, carência de recursos 
financeiros e falta de autonomia.  Estas instituições podem ser caracterizadas como 
“instituições lar” e devem seguir as normas estabelecidas na Portaria nº 810 de 
22/09/1989, quanto aos recursos humanos, hospedagem e registro, histórico do 
paciente e instalações. Ressalta-se a importância de pesquisas voltadas a identificar 
peculiaridades em grupos específicos, como estes, para que por meio dos 
resultados, possam ser orientadas as metas apropriadas para evitar doenças e, em 
não havendo esta possibilidade, estabelecer formas de se conviver com a doença, 
minimizando seus efeitos e tendo qualidade de vida. OBJETIVOS: Investigar as 
doenças prevalentes em idosos institucionalizados em um lar para idosos de um 
município do Planalto Norte de Santa Catarina; Identificar as doenças desenvolvidas 
pelos idosos institucionalizados; Verificar as ações de promoção de saúde 
desenvolvidas pelos profissionais na instituição asilar; Investigar os possíveis fatores 
que influenciam o surgimento destas doenças; Identificar estratégias adotadas na 
instituição com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos idosos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: É uma pesquisa de natureza básica, quantitativa, de campo e 
descritiva. As informações foram coletadas por meio de entrevista seguindo um 
roteiro estruturado; o universo compreendeu 50 residentes acima de 60 anos, de 
ambos os sexos, em condições de responder os questionamentos e que desejaram 
participar da pesquisa; também foram coletadas informações pela investigação dos 
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prontuários, com a devida autorização da instituição. A amostra foi constituída por 25 
idosos; os resultados foram apresentados em percentagem simples e analisados de 
acordo com as literaturas que embasaram a pesquisa. RESULTADOS: a maioria 
pertence ao sexo feminino, com idade superior a 70 anos, viúvas ou separadas, 
católicas, sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto, aposentadas e 
com algum membro da família residente na comunidade externa. Sobre o fato de 
residirem em um lar para idosos, os motivos são diversos, porém relacionados à 
solidão e necessidade de cuidados; quanto ao tempo de institucionalização, a 
maioria (56%) está entre 01 e 05 anos e caracterizam a instituição como boa, porém 
que não oferece muitas oportunidades de lazer, sendo que 03 realizam atividades 
físicas regularmente, os demais se limitam a afazeres domésticos, assistir televisão 
e conversar com os colegas da instituição. No que se refere à percepção de seu 
estado de saúde, 11 caracterizaram como boa e 14 como regulares ou ruins. 
Verificou-se que houve uma prevalência de doenças cardiovasculares e de 
distúrbios neurológicos entre os idosos e que todos os participantes entrevistados 
fazem uso de, pelo menos, 01 fármaco. As ações dos profissionais da instituição 
estão voltadas à manutenção das condições de saúde por ocasião da internação do 
idoso, não realizando ações específicas de promoção à saúde. CONCLUSÕES: Os 
resultados desta pesquisa se assemelham com os encontrados em outros estudos 
similares, no que concerne à existência dos fatores considerados de risco para as 
patologias encontradas entre os idosos, como os fatores hereditários, as alterações 
próprias do envelhecimento e as condições socioambientais. É importante salientar 
que a institucionalização provoca, ao longo dos anos, perdas significativas, gerando 
sentimentos de abandono e solidão, que por sua vez leva aos estados depressivos. 
O reconhecimento precoce de fatores contribuintes para o surgimento de doenças 
crônicas e o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos pode contribuir 
para a melhora da qualidade de vida dos idosos institucionalizados ou não. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DE UM SERVIÇO DE RESGATE EM 
UM TRECHO DE 50KM DA RODOVIA BR 116201 

 

Mariele Rosângela Weinert202 
Salete Regina Daronco Benetti203 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil é um dos países com maiores índices de acidentes de 
trânsito no mundo, os números são alarmantes e estima-se que a violência do 
trânsito brasileiro cause anualmente cerca de 50 mil vítimas fatais, medidas urgentes 
precisam ser adotadas por parte do poder público, de forma a se reverter esta dura 
realidade (LOMBA, 2006). Segundo a Portaria 2048/2002, o aumento dos casos de 
acidente e violência tem forte impacto sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o 
conjunto da sociedade. Na assistência este impacto pode ser medido diretamente 
pelo aumento dos gastos realizados com internação hospitalar, assistência em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a alta taxa de permanência hospitalar deste 
perfil de pacientes (BRASIL, 2003). Observando as diversas ocorrências atendidas 
por um serviço atendimento pré-hospitalar - APH, na rodovia Régis Bittencourt - 
BR116, notou-se que a incidência dos acidentes é predominantemente em certos 
pontos da rodovia e no período noturno, porém como não se tem estes dados 
contabilizados e divulgados, a pesquisa do perfil destes acidentes torna-se 
importante para que se estabeleçam ações educativas focadas na população que se 
encaixa neste perfil, com vistas a reduzir os acidentes e suas vítimas. OBJETIVOS: 
Caracterizar os acionamentos de um serviço de resgate que atende a rodovia Régis 
Bittencourt, BR 116, no trecho do Km 12 ao Km 62, no período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2015. MATERIAIS E MÉTODOS: É uma pesquisa de levantamento de 
dados, descritiva/exploratória, com abordagem quantitativa. Tem como área de 
abrangência a Rodovia Régis Bittencourt, BR116, trecho do km 12 ao km 62, 
compreendendo parte dos municípios de Mafra, Itaiópolis e Papanduva, SC. A 
amostra compreende os acidentes ocorridos no período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2015, nesta rodovia. As informações foram coletadas do banco de 
dados de uso restrito e exclusivo da empresa responsável pelo atendimento pré-
hospitalar (resgate) nesta rodovia, mediante prévia autorização de seus 
responsáveis. A análise foi realizada utilizando-se recursos estatísticos, 
apresentados em gráficos e tabelas e analisados com base no referencial teórico. 
RESULTADOS: Totalização dos acidentes por ano: em 2009 foram 65; em 2010 – 
88; em 2011 – 86; em 2012 – 73; em 2013 – 70; em 2014 – 72 e em 2015 – 59. 
Destaca-se que o maior número de acidentes ocorreu no ano de 2010, com um total 
de 88 acidentes, com 17 mortes e 61 hospitalizações e, com menor número 2015. 
Em primeiro lugar estão os acidentes por colisão frontal (154), e em segundo o 
capotamento. Os automóveis de passeio são os veículos mais envolvidos (529). 
Quanto ao destino das vítimas, verificou-se 2.869 envolvidos, sendo: 2.347 vítimas 
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ilesas, 435 hospitalizadas e 87 óbitos. Nos meses de janeiro e julho o número de 
acidente é proporcionalmente maior que nos outros meses, isso pode ser atribuído 
ao período de férias, volta de viagens e início das aulas, esquecimento de realizar 
manutenção nos veículos ou excesso de bebidas. Destaca-se o número de 
acidentes envolvendo animais, totalizando 97 no período de 07 anos, sendo que a 
predominância foi nos anos de 2013 e 2014 com 17 acidentes em cada um 
respectivamente. Chama atenção, também, o número de acidentes envolvendo 
ônibus (no total 08), considerando que o número de pessoas envolvidas é maior o 
impacto para a sociedade passa a ser maior também. É interessante ressaltar os 
acidentes ocorridos com motocicletas, pois geralmente as vítimas envolvidas são 
mais graves e é onde ocorre o maior número de óbitos e/ou sequelas.  Na análise 
das solicitações para atendimento, observa-se a existência de vários atendimentos 
clínicos, ou seja, aqueles que não possuem um agente causador traumático, sendo 
ele de origem patológica ou fisiológica como as doenças cardiovasculares, 
dispneias, síncope ou desmaio, coma, acidentes vasculares cerebrais (AVC), crises 
convulsivas, diabetes mellitus, abdome agudo dentre outras, tendo um maior número 
no ano de 2015, comparados ao número de acidentes do mesmo ano. Quanto ao 
perfil das vítimas observa-se que o maior número de envolvidos pertence ao sexo 
masculino. CONCLUSÕES: Não foi possível, por falta de registro na empresa, o 
levantamento de algumas variáveis importantes para uma análise mais aprofundada 
a respeito das características como os fatores ambientais, sujeitos (idade). Portanto, 
a pesquisa aponta a necessidade de melhorias no preenchimento dos formulários de 
registro do atendimento às vítimas de acidente de trânsito, com o intuito de 
possibilitar um mecanismo mais efetivo de vigilância e acompanhamento da 
ocorrência do fenômeno. Além disso, a geração de informações sobre os acidentes 
de trânsito é fundamental para subsidiar a tomada de decisões nos diversos setores, 
mais além da Saúde, tais como a Educação e a Fiscalização do Transporte, 
servindo de alicerce para a redução do risco de acidentes. Conforme dados da 
pesquisa as mortes resultantes dos acidentes de trânsito têm diminuído nos últimos 
anos, mas ainda trazem prejuízos econômicos e sociais. Os acidentes de trânsito 
estão presentes de forma similar na esfera federal, estadual e municipal, 
assemelhando aos achados da literatura que a indicam como um fenômeno 
contemporâneo, que vem reduzindo gradativamente conforme implantações de leis 
e fiscalizações que visam diminuir estes acidentes. Como as principais causas dos 
acidentes são provocadas por fatores ligados ao homem, estes podem ser 
seguramente evitáveis com a conscientização além do rigor na fiscalização. 
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RISCOS E CUIDADOS GERAIS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS204 
 

Laynara Karine Pscheidt205 
Daiane Cecília Mielke206 
Daiana Borba Mayer207 

Viviane Leite Fernandes208 

Jaqueline Sueli Horodéski209 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Muitos fatores adversos podem ocorrer em pacientes 
hospitalizados, incluindo quedas, úlceras de pressão e trombose venosa profunda. A 
queda é um evento adverso, induzindo consequências físicas, psicológicas e sociais 
(SARAIVA et al, 2008, p.29 apud SILVA, 2015, p.17) e pode resultar em aumento 
dos dias de internamento e piores condições de recuperação. (ABREU, 2012) e 
causam muitas limitações tanto de natureza física quanto psicológica e social, 
afetando a qualidade de vida dos pacientes. (SARAIVA et al., 2008 apud ALMEIDA; 
ABREU; MENDES, 2010). Outro exemplo de fatores adversos que podem acometer 
os pacientes é a úlcera por pressão (UP) que é uma lesão localizada resultante da 
compressão do tecido mole entre uma proeminência óssea e uma superfície rígida, 
acometendo pele e ou tecidos subjacentes. (SANTOS, NEVES, SANTOS, 2013). Em 
pacientes hospitalizados pode acarretar desconforto físico, auto custo no tratamento, 
necessidade de apontar maiores cuidados intensivos da equipe hospitalar, 
internação hospitalar prolongada, aumento de riscos para desenvolvimento de 
complicações adicionais, necessidade de cirurgia corretiva e efeitos na taxa de 
morbimortalidade, além dos efeitos na auto imagem e auto estima, fazendo-se 
necessário a avaliação diária para identificar o risco das UP (SIQUEIRA et al., 2013). 
E ainda como mais um fator agravante está a trombose venosa profunda (TVP) que 
é uma condição clínica grave, caracterizada pela formação de trombos dentro de 
veias profundas, cerca de 80 a 95% dos casos atingem os membros inferiores 
(BARROS; PEREIRA; PINTO, 2012). Esses trombos atingem as veias do sistema 
venoso profundo de forma oclusiva total ou parcial. Na fase aguda, está associada 
às complicações graves e potencialmente fatais (MESQUITA JUNIOR et al., 2013). 
Tendo em vista a possibilidade de ocorrer esses fatores de risco é de fundamental 
importância analisar os cuidados necessários para cada paciente sendo necessário 
classificar os pacientes quanto à sua dependência em relação a essa equipe, 
utilizando, para a realização dessa atividade o SCP (Sistema de Classificação de 
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Pacientes) (SANTOS et al. 2007) que é dedicado aos pacientes classificados nas 
diferentes categorias de cuidado, possibilitando uma classificação do perfil de cada 
um (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2006). OBJETIVOS: Avaliar os riscos no 
âmbito hospitalar e verificar o nível de cuidado para cada paciente. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este estudo tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 
transversal e qualiquantitativa. As variáveis foram coletadas pelas estagiárias de 
fisioterapia no período de 12 de abril à 18 de maio de 2016 através dos 
questionários STRATIFY (risco para quedas) Escala de Norton (Avaliação do risco 
de úlceras de pressão), Método de Caprini (que avalia risco de trombose) e Sistema 
de Classificação de Pacientes (avaliando os cuidados para cada paciente). 
RESULTADOS: A pesquisa foi realizada com 60 pacientes hospitalizados, de 
ambos os sexos, com idade entre 12 a 93 anos, sendo 31 do sexo masculino e 29 
feminino. Em relação ao risco de quedas 31,6% dos pacientes possuem baixo risco 
para quedas, 35% risco moderado e 33,4% apresentam alto risco de quedas. Para o 
riso de trombose venosa profunda 43,3% dos pacientes apresentaram risco 
altíssimo, 28,3 risco alto, 16,6 risco moderado e 11,6 risco baixo. De acordo com a 
pesquisa sobre úlcera por pressão, 90% dos pacientes não apresentam risco e 
apenas 10% apresentam risco de desenvolver úlcera por pressão no período de 
internamento. E classificando os pacientes a níveis de cuidado percebemos que 
80% dos pacientes precisam de cuidados mínimos, 15% de cuidados intermediários, 
5% de cuidados semi intensivos e nenhum paciente foi classificado com cuidados 
intensivos. CONCLUSÕES: Foi observado que os pacientes apresentaram maior 
risco para desenvolver Trombose Venosa Profunda (TVP), seguido de risco 
moderado para quedas, e baixo risco para úlcera de pressão. Porém apresentaram 
no Sistema de Classificação dos Pacientes hospitalizados um cuidado mínimo. É 
relevante que os gerentes e profissionais conheçam a realidade acerca dos 
incidentes na sua instituição, que identifiquem os fatores de risco a fim de obter 
subsídios para a elaboração de estratégias que estimulem a prevenção e ou a 
diminuição desses eventos no ambiente hospitalar. 
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS AGRICULTORES DE FUMO DE RIO DA 
ESTIVA, MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS, SC 

 

Ana Luci Semke210 
Eliz Cristine Maurer Caus211 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A produção fumageira é uma atividade muito comum da região Sul 
do Brasil e conhecida por seu grande índice na utilização de agrotóxico e pela 
exposição ao sol aos produtores. O fumo vem se destacando gradativamente como 
um dos principais produtos de exportação brasileira, principalmente na região Sul do 
Brasil, sendo o maior exportador de fumo no mundo e o segundo maior produtor. 
Diante dessa realidade, a produção no meio rural vem enfrentando modificações 
profundas que procuram atender à competitividade do agronegócio. Essas 
mudanças envolvem principalmente a mecanização das lavouras e o grande 
aumento da utilização dos agrotóxicos utilizados no controle das pragas (SCHMIDT 
e GODINHO, 2006). Devido às necessidades, tais como, alta produção, controle de 
pragas, condições climáticas, o agricultor acaba usando de maneira indiscriminada o 
agrotóxico em sua lavoura, sem o devido cuidado (ALMEIDA et al., 2011) Além 
disso, escassez e inconsistência das informações sobre a real situação de saúde 
dos agricultores dificultam a definição de prioridades para as políticas públicas, o 
planejamento e implementação das ações de saúde do trabalhador, além de privar a 
sociedade de instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida e 
trabalho. A grande exposição aos altos níveis de nicotina durante o plantio de fumo, 
principalmente no período de colheita que é quando os produtores manuseiam as 
folhas molhadas, são as maiores causas de doenças como depressão, ansiedade, 
disfunções neurológicas, dores musculares e tremores semelhantes aos causados 
pelo “mal de Parkinson” no meio rural (BONATO, 2007). OBJETIVOS: conhecer as 
condições de trabalho dos produtores de fumo ligados à atividade laboral da 
localidade de Rio da Estiva no município de Itaiópolis, em 2016; e como objetivos 
específicos: identificar o perfil sócio demográfico e cultural dos produtores de fumo, 
apontar os riscos ocupacionais a que os produtores estão expostos e identificar a  
utilização dos Equipamentos Proteção Individual no manuseio de agrotóxicos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata se de uma pesquisa de campo do tipo quantitativa, 
e teve como objetivo. A amostra foi composta por 46 fumicultores, representando 
50% do total de famílias que subsistem da atividade agrícola, foi aplicado um 
questionário estruturado no próprio domicílio nos meses de março e abril de 2016; A 
pesquisadora foi até a residência da família do agricultor, abordando quem ali se 
encontrava sobre o interesse em participar do estudo, explicando os objetivos e as 
contribuições do estudo. Assim foram abordados homens e mulheres, pois a 
atividade da fumicultura é familiar, sendo participante um elemento de cada família 
de fumicultor da área. Após, aceito o convite, foi aplicado questionário de forma 
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confidencial, seguindo os preceitos éticos, conforme a resolução 466/2012 CNS/MS, 
garantindo-se o anonimato e confidenciabilidade. Os dados foram organizados por 
meio de estatística descritiva e analisadas a partir da revisão bibliográfica.  
RESULTADOS: O perfil da amostra caracterizou-se por fumicultores com idade 
maior de 40 anos; com baixa escolaridade; 58,7% possuem renda de um a dois 
salários mínimos e os demais abaixo disso; que trabalham por longos períodos 
diariamente, há mais de 10 anos com a planta de fumo. Assim, o tempo de 
exposição aos agrotóxicos e aos raios solares é fator preocupante à saúde do 
agricultor. Devido este baixo nível de escolaridade associado à ausência de 
qualificação profissional, o agricultor acaba desconsiderando muitas vezes, o meio 
ambiente e a sua saúde através da exposição aos agrotóxicos (SCHUMACHER, 
2013). Não utilizam adequadamente os equipamentos de proteção individual. Além 
dos agrotóxicos os agricultores também estão expostos a radiação UV solar, que 
trazem malefícios para a saúde como envelhecimento precoce e até câncer de pele 
(LIMA et al. 2013). Quanto ao uso do filtro solar, 34,8% disseram que utilizam, 
30,4% não utilizam e 34,8% as vezes. Já em relação ao uso do EPI – Equipamento 
de Proteção Individual, 87% dos entrevistados disseram que usam, 13% disseram 
que usam as vezes. Relatam a tontura, cefaleia, dores (coluna, braços, pernas), 
náusea, fraqueza e vômito como sintomas decorrentes do trabalho: 26,1% já 
passaram mal devido ao uso do agrotóxicos, que nos remetem a confirmar o fato de 
que não utilizam EPI corretamente, nem têm cuidados adequados no manuseio dos 
agrotóxicos. Muitas vezes os agricultores não acreditam no mal que os agrotóxicos 
fazem, pois acreditam que se durante tantos anos que estão em contato com estes 
agentes químicos não foram acometidos por doenças graves, possivelmente nada 
vai acontecer (SCHOENHALS et al., 2009). Os sintomas de intoxicação referidos 
podem ser decorrentes da constante exposição aos agrotóxicos associados ao uso 
incorreto de EPIs ou de sua falta (ALMEIDA et al, 2011). CONCLUSÕES: Conclui-se 
que a atuação do enfermeiro é de grande importância para orientar os fumicultores 
na identificação dos sintomas de intoxicação e até no risco do manuseio dos 
agrotóxicos. Espera-se do profissional de enfermagem uma atenção dedicada à um 
acompanhamento quase que constante, reconhecendo os possíveis riscos de 
acidentes ou de agentes causadores de doenças e a partir disso, desenvolver 
formas que ajudem a minimizar os riscos aos quais os trabalhadores poderão estar 
expostos. 
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COMPARAÇAO DE FORÇA MANUAL ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
CADEIRANTES E NÃO CADEIRANTES212 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A tendência é que cada vez mais idosos residam em Instituições de 
Longa Permanência. O processo de envelhecimento acarreta alterações corporais 
que podem interferir na habilidade e independência do idoso para a realização de 
suas atividades diárias. OBJETIVO: Comparar a diferença na força de preensão 
manual em idosos institucionalizados cadeirantes e não cadeirantes. 
METODOLOGIA: Pesquisa comparativa entre dois grupos, GRUPO A: composto de 
7 idosos cadeirantes e GRUPO B: composto de 9 idosos não cadeirantes. O 
instrumento avaliativo utilizado na pesquisa foi o dinamômetro RESULTADOS: 
Idosos não cadeirantes tiveram média na mão dominante de M=16,04 e mão não 
dominante foi M=13,23, cadeirantes obtiveram as médias, mão dominante M=12,3 e 
mão não dominante M=6,1. CONCLUSÕES: Comparando as médias tanto na mão 
dominante quanto na mão não dominante houve uma significativa diferença, onde os 
maiores resultados foram encontrados em idosos não cadeirantes. 
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NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE AS FORMAS DE CONTÁGIO DO HIV220 
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Diovana Abreu Sartori226 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: “HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. 
Causador da AIDS ataca o sistema imunológico, responsável por defender o 
organismo de doenças” (Ministério da Saúde). OBJETIVOS: Analisar o 
conhecimento sobre as formas de contagio do HIV em uma população do sexo 
masculino. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada com um grupo de 
indivíduos do sexo masculino através de um questionário composto por 12 
perguntas. RESULTADOS: Obteve-se um resultado significativo com 74% de 
acertos, 24% de erros nas questões e 2% não souberam responder. 
CONCLUSÕES: A maioria dos indivíduos demonstraram conhecimento sobre as 
formas de contagio do HIV. 
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ESTILO DE VIDA DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DE UM ESF DO 
PLANALTO NORTE CATARINENSE227 

 

Bianca Ozaki 228 
Daiara Cristiane Sprandel 229 

Gabriela Rosa 230 

Géssyca Pereira de Aquino231 
Janaína Hau França de Freitas232 

Marine Peters233 

Paty Pereira234 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Alguns padrões comportamentais estão ligados aos principais 
fatores de riscos de doenças, sendo esses padrões considerados maléficos ao 
organismo. Dentro dos padrões do estilo de vida saudável inclui segundo a 
Organização Mundial da Saúde aspectos para o bem estar mental, físico, interações 
sociais, lazer, nutrição balanceada e boas condições socioeconômicas. OBJETIVO: 
Avaliar o estilo de vida das Agentes comunitárias de Saúde de uma Estratégia de 
Saúde da família. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa descritiva 
qualitativa, de caráter exploratório, em uma amostra composta por 9 indivíduos do 
sexo feminino, que trabalham como agentes comunitárias de saúde (ACS) em um 
ESF. Para a coleta de dados foi realizada a aplicação de um questionário 
denominado “Estilo de Vida Fantástico”, que seu resultado é dado com as seguintes 
pontuações: excelente (85 a 100 pontos), muito bom (70 a 84 pontos), bom (55 a 69 
pontos) ou regular (35 a 54 pontos). O mesmo tem o objetivo avaliar diferentes 
fatores, o mesmo questiona sobre diferentes temas relacionados ao estilo de vida e 
saúde, e em seguida foi realizada uma palestra com o objetivo de abordar os temas 
questionados e incentivar a promoção e prevenção da saúde dessas profissionais, 
contando com o tema Estilo de Vida Saudável. RESULTADOS: Após as coletas dos 
dados, foi observado que %, responderam que seu estilo de vida é considerado 
bom, pois atingiram o escore de 65,3 pontos. Os dados foram tabulados, calculando 
a soma das pontuações dos questionários e em seguida realizando a média das 
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pontuações. CONCLUSÕES: Concluiu-se através da pesquisa realizada, os valores 
classificam o estilo de vida da amostra como bom. Visto que, de forma 
imprescindível a realização de uma maior quantidade de campanhas de orientação 
para salientar e promover os hábitos de vida saudáveis.  

 

Palavras-Chave: Estilo de vida. Profissionais da Saúde. Prevenção. 
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE 
PRÓSTATA EM INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO235 
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Diovana Abreu Sartori242 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A magnitude do câncer de próstata é refletida pelas estatísticas 
publicadas pelo Instituto Nacional do Câncer onde o número de novos casos 
estimados para o Brasil em 2016 é de 61.200, representando um risco estimado de 
6.7 novos casos para 100.000 habitantes. O câncer de próstata pode ser detectado 
por exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) e/ou Exame de Toque Retal. 
Verifica-se a extrema importância da detecção precoce, para um efetivo tratamento. 
O câncer de próstata caracteriza-se pelo crescimento exagerado da próstata, com 
consequente diminuição do calibre e intensidade do jato urinário. (TONON, et al, 
2009). De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, um em cada seis homens 
com idade acima de 45 anos pode ter a doença. OBJETIVO: Avaliar o nível de 
conhecimento sobre o câncer de Próstata em um grupo de indivíduos do sexo 
masculino. METODOLOGIA: Selecionar e aplicar questionário contendo 14 
questões objetivas, acerca do tema câncer de próstata; Analisar e tabular dados 
coletados; qualificar o nível de conhecimento sobre o tema em indivíduos do sexo 
masculino. RESULTADOS: De acordo com os dados obtidos, 100% dos homens 
entrevistados já ouviram falar sobre a doença, 92% afirmam ser de extrema 
importância a realização do exame de detecção do câncer de próstata, 69% tem 
conhecimento da idade ideal para a realização do exame, porém apenas 23% 
conhece apenas um tipo de exame para detecção do câncer. CONCLUSÕES: 
Foram observados que a maioria dos entrevistados não possuem uma instrução 
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adequada sobre as atitudes a serem tomadas acerca da prevenção do câncer de 
próstata. Evidenciando a necessidade de mais divulgação nas formas de prevenção 
e na importância da detecção precoce do câncer de próstata.  

 

Palavras-Chave: Câncer. Prevenção. Próstata. Antígeno Prostático Específico. 
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ANÁLISE DE FORÇA ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO 
INSTITUCIONALIZADOS243 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Com o passar do tempo, o organismo humano vai perdendo sua 
capacidade funcional, e em virtude da institucionalização, os idosos vão ficando 
inativos devido ao fato de não exercerem mais as atividades rotineiras. OBJETIVO: 
Realizar uma análise comparativa entre idosos não institucionalizados e 
institucionalizados. METODOLOGIA: Realizar o teste de preensão palmar com o 
dinamômetro, em 07 idosos institucionalizados, de uma instituição do Planalto Norte 
de Santa Catarina (04 mulheres e 03 homens) e não institucionalizados (06 
mulheres e 01 homem), da cidade de Mafra/SC, com idades entre 60 e 90 anos, e 
comparar os resultados. RESULTADOS: Os resultados foram calculados em forma 
de média, onde os valores se encontram como 26,85 (mão não dominante) e 28,42 
(mão dominante), em idosos não institucionalizados e 15,71 (mão não dominante) e 
16,17 (mão dominante). CONCLUSÕES: Possível observar uma diferença 
significativa entre os idosos institucionalizados e não institucionalizados, sendo que 
os idosos não institucionalizados apresentam maior força muscular do que os idosos 
institucionalizados. 

 

Palavras-Chave: Idosos. Atividade. Funcionalidade. 
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TESTE DE ROTADORES DE OMBRO251 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Disfunções no ombro são comuns na população em geral, mas na 
população idosa são mais comuns ainda, resultantes do processo degenerativo de 
envelhecimento. O perfil de um indivíduo idoso está sujeito à manifestação de 
diversas alterações estruturais afetando também o ombro que é considerada uma 
articulação funcional, portanto bastante importante e utilizada. Uma disfunção de 
ombro ocasiona dificuldades na execução de tarefas como dirigir e vestir-se. Muitas 
vezes, limitações funcionais apresentam maior repercussão na vida diária de um 
idoso do que as doenças crônicas. A limitação na movimentação dos ombros pode 
aparecer de forma insidiosa e sem dor. Casos de longa duração podem determinar 
fraqueza muscular, transtornos do sono e sérias limitações nas atividades da vida 
diária. Estudos relatam que a dor no ombro tem prevalência na população em geral, 
em torno de 11,7 a 16%, atingindo 21% na população idosa, predominante em 
hospitais geriátricos. São raros os distúrbios do ombro antes dos 40 anos, 
entretanto, aumentam dos 40 aos 50 anos e continuam a crescer a partir dos 70 
anos. OBJETIVOS: Analisar a prevalência de disfunções em rotadores de ombro 
presente em idosos institucionalizados. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de 
natureza prospectiva, analítica, descritiva, quantitativa. A amostra contou com seis 
idosos institucionalizados pertencentes a um Lar de Idosos localizado no sul do 
Paraná. Homens e mulheres, com idade acima de 60 anos. O critério de exclusão foi 
não participar das rotinas de estágio. Foi aplicado um teste denominado teste de 
rotadores de ombro, que avalia a flexibilidade e rotação de membros superiores, o 
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teste é feito da seguinte forma: em pé, o avaliado coloca a mão preferida sobre o 
mesmo ombro, a palma aberta e os dedos estendidos, alcançando o meio das 
costas tanto quanto possível. A mão do outro braço é colocada atrás das costas, a 
palma para cima, alcançando o mais distante possível, na tentativa de tocar ou 
sobrepor os dedos médios estendidos da outra mão. RESULTADOS: Nesta 
pesquisa, analisando as medidas do teste, observa-se que nenhum dos avaliados 
alcançou a medida equivalente a zero, dedos médios se tocando, ou menos, dedos 
médios sobrepostos. CONCLUSÕES: Contudo, é possível observar a debilidade da 
articulação em questão, sendo considerado uma articulação devidamente funcional, 
porém nestes indivíduos, encontra-se acometida, resultante de diversos fatores 
provenientes da senilidade. Sendo assim, considera-se importante a presença e 
trabalho do fisioterapeuta nesse ambiente, tendo como objetivo melhorar a 
mobilidade e funcionalidade dos idosos. 

 

Palavras-Chave: Disfunções. Ombro. Idosos. 
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE MAMA259 
 

Bianca Vithoft260 
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Pedro Alves265 

Diovana Abreu Sartori266 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um tipo de neoplasia maligna, as células se 
caracterizam pelo crescimento rápido, desordenado e invasivo. Na maioria dos 
casos, a doença é anunciada pelo aparecimento de um nódulo indolor, que pode ser 
notado através do autoexame, exame médico ou através de exames de imagem. A 
maior incidência e quantidade de diagnóstico é em mulheres, segundo o INCA 
(2016) a estimativa é de 57900 novos casos no Brasil, levando a morte 
aproximadamente 14 mil por ano (SIM 2013). O prognóstico do câncer de mama é 
relativamente bom, diagnosticado nos estágios iniciais o tratamento será curativo ou 
poderá amenizar as consequências. Por este motivo, considera-se importante o 
estudo sobre a existência do conhecimento sobre prevenção e câncer de mama. 
OBJETIVOS: Analisar o nível de conhecimento sobre o assunto Câncer de Mama. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de natureza analítica, descritiva, quantitativa. A 
amostra foi composta com dezenove (19) mulheres com idade entre 19 e 55 anos, 
funcionárias de uma empresa em um município da região sudeste do Paraná. Os 
critérios de exclusão foram: não participar da palestra bem como demais atividades 
propostas. Foi aplicado um questionário adaptado com base no questionário 
utilizado na pesquisa sobre Controle de Câncer de Mama (SILVEIRA et al.,2014), o 
instrumento é composto de dez perguntas objetivas analisando o conhecimento 
referente ao que é Câncer de Mama, a consciência sobre necessidade de acesso a 
informações sobre o assunto e a aderência a métodos de prevenção, sendo que 
duas das perguntas eram abertas, questionando sobre como houve o aprendizado 
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sobre a realização do autoexame e a periodicidade da realização. As respostas 
foram classificadas em respostas positivas (sim) e respostas negativas (não) em 
relação ao acesso e consciência sobre o tema Câncer de Mama. RESULTADOS: 
Nesta pesquisa, analisando os dados coletados através do questionário, e fazendo 
uma porcentagem dos resultados, foi possível identificar que 77,36% das respostas 
foram positivas, indicando um bom nível de conhecimento em relação ao assunto 
Câncer de Mama. As respostas sobre como houve o aprendizado sobre a realização 
do autoexame indicaram que 57,89% da amostra aprendeu com profissionais da 
área médica e não com campanhas e promoções de saúde de cunho social. As 
respostas sobre a periodicidade da realização do autoexame indicaram que 63,15% 
da amostra realiza raramente. CONCLUSÕES: Embora o resultado tenha apontado 
um conhecimento satisfatório em relação ao tema Câncer de Mama, é importante 
ressaltar que existe a debilidade de programas preventivos e acesso a comunidade 
com dados referente ao assunto, pois as formas de acesso se restringem às 
informações dadas apenas pelo médico. As formas de abordagem também podem 
ser questionáveis, tendo em vista a debilidade da realização periódica do 
autoexame, é possível identificar falta de consciência e possível ineficácia dos 
programas realizados. Com base nesta pesquisa, ressalta-se a necessidade da 
criação de programas que promovam o acesso a informações sobre o Câncer de 
Mama, o aprendizado da realização do autoexame e a conscientização sobre a 
importância de atos preventivos. 

 

Palavras-Chave: Conhecimento. Câncer. Mama. Prevenção. 
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O CUIDAR DA SAUDE – ACS267 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A "Organização Mundial de Saúde" (OMS) define a saúde como 
"um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência 
de afecções e enfermidades". A saúde passou, então, a ser mais um valor da 
comunidade que do indivíduo. É um direito fundamental da pessoa humana, que 
deve ser assegurado sem distinção  de raça, de religião, ideologia política ou 
condição socioeconômica. Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis são 
responsáveis por 63% das mortes no mundo, segundo estimativas da Organização 
Mundial de Saúde, os fatores de riscos podem ser classificados em grupos de 
caráter hereditário, ambientais, socioeconômicos, e comportamentais. O Agente de 
saúde é colocado como o elemento-chave do sistema na atenção primária de saúde, 
como o elo entre a comunidade e os serviços, o agente comunitário de saúde (ACS) 
é o profissional que desenvolve ações que buscam a integração entre a equipe de 
saúde e a população descrita à Unidade Básica de Saúde. Por isso se faz 
necessário conhecer mais sobre o agente de saúde que é quem vai encaminhar as 
pessoas para consultas e tratamentos dos quais necessitarem. Trata-se de um 
trabalho de suma importância para a área da saúde como um todo. OBJETIVOS: 
Orientar e conscientizar o público alvo sobre o cuidar da saúde, de forma clara e 
concisa com ênfase na atenção primária. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi 
do tipo qualitativa, realizada na ESF Central, com 13 agentes comunitárias do sexo 
feminino, com média de idade de 43 anos. A intervenção começou com uma 
palestra onde foi utilizado recurso áudio visual e abordamos o tema: O cuidar da 
saúde, abrangendo as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s) 
principalmente, a mesma teve duração de 45 minutos. Logo após foram colhidos 
dados através de um questionário com questões fechadas e com o objetivo de saber 

                                            
267

Pesquisa desenvolvida nos estágios curriculares do curso de Fisioterapia Universidade do 
Contestado - UnC Mafra.   
268

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail: 
bruna_canalc@hotmail.com.br 

269
Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail: 

daiane_petters@hotmail.com 
270

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail:  
rosii_sbs@hotmail.com 

271
Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail:  

veridianedums@hotmail.com 
272

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail:  
as_guerreiras2009@hotmail.com 

273
 Docente do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra, E-mail: 

fisio.paty@gmail.com 



139 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

sobre a qualificação e local de trabalho, o uso de medicamentos e hábitos de vida. 
Para finalizar entregamos um folder com dicas e como forma de lembrá-las do que 
foi passado. RESULTADOS: De acordo com a coleta de dados, observou-se muita 
contradição nas respostas referente ao questionário, sendo que, 100% relatou 
promover prevenção de saúde, no entanto 90% respondeu que não possui acesso 
frequente a cursos de capacitação. CONCLUSÕES: Constatamos que o publico não 
possuía preparo para a área de atuação, nem mesmo cuidados com a própria 
saúde. Alcançamos a meta proposta em orientar e conscientizar as agentes de 
saúde sobre o tema abordado. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Prevenção de Doenças. Pessoal de Saúde. Capacitação. 
Conscientização 
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, RIO GRANDE DO SUL 

 

Luciane Eloisa Brandt Benazzi274 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A visão é um dos fatores mais importantes no processo de ensino-
aprendizagem e, de acordo com o Vision Councilof America, aproximadamente 80% 
do aprendizado ocorrido durante a infância realiza-se por meio do sistema visual. 
Crianças e adolescentes com alteração da acuidade visual, muitas vezes, não 
apresentam rendimento escolar satisfatório, sendo que esta associação é 
estabelecida e corroborada na literatura (NETO et al. 2014; GIANINI et al., 2004). 
Conforme dados publicados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 2015, o 
número potencial de crianças em idade escolar (cinco a quinze anos) com 
problemas de erros de refração é de 15 milhões, sem considerar as demais causas 
de diminuição da acuidade visual (ÁVILA et al, 2015).Assim sendo, a importância de 
se detectar os problemas visuais na criança ainda em idade pré-escolar e escolar se 
deve ao fato de que nesta faixa etária ocorre o pleno desenvolvimento do aparelho 
visual, sendo queo comprometimento da saúde visual e ocular neste período 
representa importante inibidor do seu desenvolvimento, com potencial para provocar 
sequelas na sua vida adulta. OBJETIVOS: realizar o teste de acuidade visual em 
escolares e verificar o número de alunos que necessitam encaminhamento ao 
optometrista. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo, 
retrospectivo, de corte transversal, realizado em crianças e adolescentes, como 
idade entre 5 e 16 anos, regularmente matriculadas no ensino fundamental, numa 
escola da rede pública, no ano letivo de 2015, no município de São Marcos, no Rio 
Grande do Sul. O protocolo de coleta foi aprovado pela Secretaria Municipal de 
Saúde e a amostragem foi estabelecida a partir da devolução do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado por um dos pais e/ou 
responsável de cada criança para a participação em todas as fases da pesquisa.  O 
teste de triagem da acuidade visual foi precedido pela aplicação de uma breve 
anamnese  e em seguida a escala optométrica de Snellen, o oclusor,  a tabela de 
Jagger para visão de perto e o furo estenopeico para a visão de longe, se 
necessário, foram utilizados para a aferição da acuidade visual. A tabela de Snellen 
foi posicionada a seis metros do aluno e aproximadamente a um metro de altura e a 
Tabela de Jagger a 40 cm. Para as crianças que apresentavam dificuldade em 
reconhecer as letras, utilizou-se a tabela de optotipos de “E” de Snellen, sendo 
indicada posição da letra “E” pelo aluno. Também utilizou-se a Tabela New York 
Light House para as crianças não alfabetizadas. A acuidade visual tanto de longe 
quanto de perto foi aferida em cada olho separadamente, primeiramente no direito, a 
seguir no esquerdo e após binocularmente.  Os escolares que faziam uso de óculos 
foram avaliados com e sem correção óptica. Para a medida da acuidade visual de 
longe, inicialmente foi apontado o primeiro optotipo da tabela, continuando de acordo 
com as linhas horizontais, de cima para baixo. A acuidade visual registrada foi 
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aquela da linha em que o aluno acertou pelo menos 70% dos optotipos, sem 
apresentar dificuldade. A coleta de dados foi realizada na própria escola, em sala 
apropriada, com iluminação adequada para a avaliação e as crianças a serem 
avaliadas entravam aos pares na sala, evitando-se assim maiores aglomerações e 
consequente distração. Os responsáveis pelas triagens visuais foram os dois 
optometristas que atendem no munícipio. Quando o exame de triagem mostrou 
umaacuidade visual ≤ 20/25 (apesar de a OMS considerar valores menores ou iguais 
a 20/30) ou o aluno reportou alguma sintomatologia, os pais ou responsáveis 
receberam um comunicado esclarecendo a necessidade de submeter a criança a 
uma avaliação visual completa, sem custos aos pais e/ou responsáveis,  a ser 
realizada  pelos optometristas, os quais estão alocados no município e que atendem 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os dados foram coletados pela própria pesquisadora, utilizando-se o 
programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo criada uma planilha específica. Os 
resultados foram expressos através de gráficos em forma de percentuais. 
RESULTADOS: A escola, na época, contava com 331 alunos regularmente 
matriculados entre a pré-escola e o nono ano, divididos em 20 turmas, sendo que 
81% (n=269) apresentaram a autorização dos pais e/ou responsáveis para 
participarem da triagem visual. A amostra foi composta por crianças e adolescentes, 
de ambos os sexos, com idade variando de 5 a 16 anos. Dos escolares avaliados, 
56% (n=150) eram do sexo feminino e 44% (n=119) masculino. Destes, 12% (n=31) 
frequentavam a pré-escola, 54% (n=146) cursavam os anos iniciais (1º ao 5º ano) e 
34% (n=92) eram dos anos finais (do 6º ao 9º ano). Os resultados evidenciaram que 
dos 269 alunos submetidos à triagem visual, 10% (n=27) necessitavam de uma 
avaliação visual optométrica completa por apresentar baixa acuidade visual em um 
ou ambos os olhos e/ou sintomatologia significativa; 1% (n= 2) foi encaminhado para 
avaliação oftalmológica por suspeita patológica; 4% (n=11) receberam dicas de 
higiene visual (iluminação, postura, distância e pausas para uso de computador, 
videogame, celular, smartphone, tablet e para leitura); para 3% (n=9) foi indicada a 
continuação da correção óptica em uso por corresponder às necessidades refrativas 
dos mesmos e 82% (n=220) receberam alta optométrica, ou seja, apresentavam 
acuidade visual dentro dos parâmetros considerados normais, bem como não 
relataram sintomatologia relevante. CONCLUSÕES: Cabe ressaltar que a realização 
da triagem visual é, na maioria das vezes, a única oportunidade de um escolar ter 
sua visão avaliada. Portanto, tem importância fundamental para que seja possível 
detectar alterações que possam vir a comprometer o desenvolvimento psicossocial, 
pois a baixa acuidade visual pode desencadear danos cognitivos, econômicos, 
sociais e psicológicos nos indivíduos acometidos. A intervenção precoce colabora 
com a prevenção de problemas visuais e oculares, minimizando os danos causados 
e, consequentemente, melhorando o rendimento escolar dos discentes. Os 
resultados obtidos reforçam a importância e a necessidade de programas de triagem 
visual propostos por políticas públicas de saúde, a fim de promover saúde visual e 
ocular, tendo em vista estes programas serem viáveis e efetivos no âmbito escolar.  

 

Palavras-Chave: Acuidade visual. Avaliação. Escolares. Optometria. 
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TOXICIDADE DO AGROTÓXICO NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE 
AGRICULTORES275 

 

Cristiane Scharmach276 
Juliana N. C. da Silva277 

Renata Campos278 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O crescimento progressivo da produção de tabaco no Sul do país, 
fez com que o Brasil alcançasse atualmente a posição de segundo maior produtor 
mundial, e desde 1993 o posto de principal país exportador (SILVA et al., 2013). Dos 
1.191 municípios que formam a Região Sul, o solo gaúcho produz 52% de tabaco, 
Santa Catarina 29%, seguida do Paraná com 19% da produção (SINDITABACO 
2015).O crescimento da produção e exportação do fumo brasileiro pode ser 
diretamente atribuído a um conjunto de fatores, em que se destacam os custos de 
produção comparativamente baixo (VARGAS; OLIVEIRA, 2012), o sistema de 
produção integrada, envolvendo contratos firmados diretamente entre agricultores e 
industrias e a qualidade do fumo Virgínea produzido no Brasil (apud Vargas, 2005).O 
trabalho da fumicultura é artesanal, se realiza em pequenas propriedades, com solo 
e clima favoráveis e faz uso intensivo da mão de obra familiar (MEUCCI et al., 2014), 
sendo totalmente dependentes de tal atividade para sua sobrevivência (OLIVEIRA et 
al., 2010). Os trabalhadores rurais contam com crescente aperfeiçoamento 
tecnológico e intensa regulação de suas relações de produção, apresentando altos 
índices de qualidade e de produtividade. Outro fator favorável à competitividade da 
produção e exportação brasileiras é o baixo preço pago aos produtores de tabaco 
pelas agroindústrias (SILVEIRA, 2013). No entanto, é possível caracterizar 
positivamente a fumicultura, por ser uma modalidade de plantio geradora de renda, 
porém também apresenta malefícios. Além de ser nociva ao meio ambiente, 
prejudica a saúde dos fumicultores e da população (CASTRO; MONTEIRO, 2015). 
OBJETIVO: Identificar disfunções respiratórias em agricultores expostos aos 
agrotóxicos. METODOLOGIA: Estudo realizado no município de Pien PR, com 80 
voluntários divididos em quatro grupossendo estes; G1 (n=20):Grupo adulto 
exposto– pessoas na faixa etária de 18 a 50 anos que tiveram contato com 
agrotóxicos;G2 (n=20):Controle adulto - pessoas na faixa etária de 18 a 50 anos que 
não tiveram contato com agrotóxicos;G3 (n=20):Grupo idoso exposto– pessoas na 
faixa etária de 60 a 80anos que tiveram contato com agrotóxicos; G4 
(n=20):Controle idoso - pessoas na faixa etária de 60 a 80 anos que não tiveram 
contato com agrotóxicos. As variáveis respiratórias analisadas foram, fluxo 
expiratório forçado, força muscular respiratória, capacidade Inspiratória (CI). Para 

                                            
275

Pesquisa realizada para trabalho de conclusão de curso de Fisioterapia, Universidade do 
Contestado - UnC Mafra 

276
Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado - UnC Mafra. E-mail: 

cris_scharmach@hotmail.com 
277

Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado - UnC Mafra. E-mail: 
juli_cavalheiro@hotmail.com 

278
Docente do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado - UnC Mafra. E-mail: 

renatacs@unc.br 



143 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

caracterização da Rinite Alérgicaforam utilizados o ARIA e o ISAAC, além de 
anamnese. RESULTADOS: Foram analisados 80 voluntários divididos em 04 
grupos, sendo G1 (adulto exposto); G2 (adulto controle); G3 (idoso exposto) e G4 
(idoso controle). A idade do G1 e G2 teve a média de 30 anos e para G3 e G4 de 60 
anos. Houve predominância do sexo feminino. Os voluntários expostos aos 
agrotóxicos, apresentaram média de anos de exposição sendo G1 de 11,18± 9,49 
anos, enquanto que para o grupo G3 de 34,73± 12,63 anos de exposição. Esta 
diferença de tempo de exposição foi significativamente diferente (p= 0,000).Em 
relação à função respiratória, avaliamos as comparações entre G1 vs G3 e G2 vs 
G4, respectivamente. A avaliação da PIMAX foi estatisticamente significativa entre o 
G1 e G3 (p=0,014). O mesmo foi observado quando comparamos o G2 com G4 
(p=0,002). A força muscular expiratória, representada pela PEMAX foi 
estatisticamente significativa na comparação de G1 e G3 (p=0,001). Contudo não 
houve significância na comparação de G2 e G4 (p=0,091). Na comparação do 
PeakFlow, que avalia a obstrução ao fluxo aéreo, houve significância entre G1 e G3 
(p=0,000), e entre G2 e G4 (p=0,000).A capacidade inspiratória somente foi 
significativa na comparação entre G2 e G4 (p=0,000). Para a quantificação dos 
processos alérgicos, causado pela exposição aos agrotóxicos, foi utilizado 
questionário validado conhecido como ISSAC II. nas questões 1,2,3, todos os 
grupos apresentaram sintomas coriza, espirros, lacrimejamento ocular e obstrução 
nasal. Já na questão 6, a prevalência foi de não ter rinite. Para analises da 
classificação dos processos alérgicos, foi utilizado o questionário de ARIA, que se 
baseia na intensidade e duração das crises dos processos alérgicos, que a duração 
dos sintomas foi inferior a 4 semanas, sem sintomas incômodos. Classificado em 
Intermitente e Leve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo nos mostrou que as 
exposições aos agrotóxicos por muitos anos trazem problemas respiratórios aos 
agricultores, sendo esta um grave problema de saúde pública, que afeta milhares de 
pessoas, não apenas na zona rural, mas também nos centros urbanos. No entanto, 
é possível caracterizar positivamente a fumicultura, por ser uma modalidade de 
plantio geradora de renda a muitas famílias. 
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PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 
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Renata Campos284 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) é 
caracterizada como uma infecção pulmonar que tem seu desenvolvimento 48 h a 
partir da intubação até 48 h após a extubação. A importância clínica decorre, além 
de sua frequência, da mortalidade associada e dos altos custos relacionados a maior 
permanência em UTI. A pneumonia pode ser considerada a infecção hospitalar que 
tem mais incidência sobre os pacientes que fazem uso da ventilação mecânica, 
diante disso, os cuidados se fazem de grande importância para garantir uma 
eficiente ventilação e rápida recuperação a estes pacientes. Os fatores modificáveis 
estão relacionados a microbiota da própria UTI e as quatro vias associadas à 
patogênese da PAV: aspiração do conteúdo orofaríngeo; contaminação do 
equipamento respiratório; transmissão de uma pessoa para a outra; e disseminação 
hematogênica (CARVALHO, 2006). MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa descritiva, 
de revisão literária com base nas diretrizes de ventilação mecânica e artigos 
científicos da base de dados Scielo e Pubmed. Foram incluídos artigos que traziam 
como descritores ventilação mecânica, pneumonia, PAV e VAP.  Esta pesquisa foi 
realizada no mês de setembro, e teve como foco a associação do ensino com a 
pesquisa. RESULTADOS: De acordo com as evidências científicas analisadas, tem-
se que várias estratégias vem sendo empregadas em pacientes sob ventilação 
mecânica, visto que a PAV está relacionada a várias repercussões negativas ao 
paciente, como aumento da morbimortalidade e tempo de internação. Há estudos 
com novas propostas de posicionamento visando prevenção da PAV, como 
decúbitos lateralizados em Trendelemburg, visando diminuir o processo 
broncoaspirativo de secreção na via aérea, a manutenção da PaCO2 entre 35-45 
mmHg e PEEP suficiente para garantir uma hematose adequada. Em pacientes com 
PAV unilateral e hipoxemia grave pode-se praticar a mudança para decúbitos 
laterais, entretanto, deve haver vigilância intensa sob esses pacientes, devido ao 
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risco de piora da oxigenação e contaminação do pulmão contralateral. 
CONCLUSÕES: A PAV, apesar de todas as medidas preventivas adotadas, ainda 
tem alta incidência no ambiente hospitalar. A literatura vigente recomenda 
posicionamento adequado, bem como medidas que garantam uma ventilação 
pulmonar adequada, com objetivo de minimizar a PAV no ambiente hospitalar.  

 

Palavras-Chave: Ventilação mecânica. Pneumonia. Fisioterapia 
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PERFIL RESPIRATÓRIO DOS PACIENTES INTERNADOS EM AMBIENTE 
HOSPITALAR285 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O repouso no leito é uma resposta universal à doença. Entretanto, a 
imobilização pode causar mudanças fisiológicas nos mais variados sistemas 
orgânicos e resultar em complicações significantes. O sistema respiratório é um dos 
primeiros a ter suas funções comprometidas pela imobilidade. Ocorrem alterações 
nos volumes e capacidades pulmonares e na mecânica respiratória, o que pode 
predispor à diversas doenças (GONÇALVES, et al, 2004). OBJETIVO: avaliar a 
função respiratória, bem como independência funcional no âmbito hospitalar. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa tem caráter descritivo, transversal, 
qualiquantitativo e prospectivo. A coleta de dados foi realizada em um Hospital do 
Planalto Norte Catarinense, no período de 09 de junho a 29 de junho de 2016, com 
amostra composta por 20 indivíduos. Os itens avaliados foram a capacidade 
inspiratória através do Voldyne, força muscular respiratória através da 
manovacuometria, expansibilidade torácica através da cirtometria, sensação 
subjetiva de fadiga aos esforços pela escala de Borg e funcionalidade e 
dependência pela escala de Barthel Modificado. RESULTADOS: A média de idade 
dos participantes foi de 68,35 anos, tendo a prevalência do sexo feminino (55%), 
sendo os diagnósticos clínicos mais prevalentes de patologias abdominais, 
pneumonia e Infecção de Trato Urinário (ITU), com dias de internamento 
aproximadamente de 4,5 dias. Os exames laboratoriais com resultados 
significativamente alterados em sua maioria foram creatinina (14%) e leucócitos 
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(14%), plaquetas (11%) e hemoglobina (11%), hemácias (8%), ureia (8%), 
hematócrito (6%) e proteína C reativa (6%), potássio (3%) e 7% dos pacientes não 
apresentaram alterações significativas nos exames. Em relação a avaliação 
respiratória, a capacidade inspiratória, avaliada pelo Voldyne, obteve média de 
1395,23 cmH2O  (referência 3000 a 5000 cmH2O), a força muscular respiratória, 
avaliada através da manovacuometria, apontou índices de Pímax e Pemax 
respectivamente de -48,09 cmH2O (referência de -90 a 120 cmH2O) e 55, 71 
cmH2O (referência de 100 a 120cmH2O), a cirtometria avaliou a circunferência 
torácica anatômica dos participantes, obtendo média de 97,03 cm, tendo a 
expansibilidade com média de 99,1 cm (média de 1,85 cm de distensão torácica na 
inspiração), e a retração com média de 96,05 cm (média de 1,25 cm de retração 
torácica na expiração), sendo que a referência para distensão e retração é a partir 
de 3 centímetros, demostrando que os resultados encontrados são inferiores aos 
valores de referência. CONCLUSÕES: Observou-se redução na capacidade 
inspiratória, força muscular respiratória, expansibilidade torácica, e significativa 
dependência dos participantes para atividades diárias e instrumentais, alterações 
relevantes nos exames laboratoriais, as quais podem estar associadas a estase e 
declínio da função respiratória. Em contrapartida, a maioria alegou não sentir 
sensação de dispneia e fadiga aos esforços, devido ao fato de permanecerem 
acamados por período determinado. Levando em conta que a maioria dos 
participantes são idosos e estavam internados por um período considerável, é 
comum que a imobilidade no leito induza a maior dependência e complicações 
pulmonares, ainda que em menores proporções. 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento motor está presente na vida do ser humano 
desde o nascimento até a vida adulta, e torna-se mais complexo no decorrer dos 
anos, assim, requerendo mais atenção em relação ao desenvolvimento motor na 
esfera familiar, social e escolar. Além do determinismo biológico, o desenvolvimento 
motor depende da estimulação ambiental, como por exemplo o espaço residencial, 
diferentes tipos de pisos e objetos oferecidos as crianças, bem como o estimulo da 
família, o qual deve oferecer segurança para a criança. OBJETIVO: avaliar o 
incentivo ao desenvolvimento motor em domícilio através do questionário 
Affordances in the home environment for motor development (AHEMD). 
METODOLOGIA: estudo realizado na clínica escola de pediatria, em uma 
Universidade do Planalto Norte Catarinense, com os pais de 14 crianças atendidas 
no local. O questionário AHEMD, composto por 41 perguntas dividido em três 
tópicos foi explicado aos pais e cada pergunta foi realizada oralmente, assim 
obtendo as respostas de cada item. RESULTADOS: a maioria dos pais alegaram 
possuir espaço interno e externo suficientes para a criança brincar, alegaram dispor 
de um tempo para interagir com o filho, bem como interação com outras crianças e 
adultos pelo menos duas vezes na semana, eram encorajados a aprender sobre as 
partes do corpo e a realizar movimentos como bater palmas e acenar com as mãos 
e os brinquedos mais adquiridos pelos pais foram os mais acessíveis e de baixo 
custo, e dos mais variados modelos. CONCLUSÕES: percebeu-se que os pais 
incentivaram o desenvolvimento motor de seus respectivos filhos, utilizando os 
recursos disponíveis pelos mesmos, como renda per capita, composição familiar, 
interação com outras crianças e adultos, oferta de diferentes objetos e locomoção, 
independente se a criança possuia ou não alguma patologia de base que pudesse 
intervir ou mesmo atrasar tal condição. 
 
Palavras-Chave: Ambiente. Desenvolvimento motor. Incentivo. 
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APLICAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO MOTORA (EAM) EM PACIENTES 
COM LESÃO PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM UMA CLÍNICA 

ESCOLA DO PLANALTO NORTE CATARINENSE299 
 

Cássia Daianni Canani300 
Isabel Peters301 

Ellen Caroline Padilha302 
Simone Uhlmann303 

Giovano Maia304 
Renata Ayres dos Santos305 

Denise Kalil306 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como um sinal clinico 
com desenvolvimento rápido, ocorrendo a perturbação da função cerebral de 
suposta origem vascular com mais de 24 horas de duração.(SOUSA; et al, 2012). A 
escala de avaliação motora (EAM) é uma escala ordinal de oito pontos, de forma 
que estes itens são pontuados de zero a seis. Busca designar a função motora de 
pacientes pós lesão por AVE, compreendendo oito atividades motoras como passar 
de supinação para decúbito lateral, supino para sedestação, equilíbrio sentado, 
sentado para ortostatismo marcha, função de membros superiores, movimentação 
das mãos e atividades. OBJETIVO: Avaliar a função motora de pacientes vítimas de 
AVC, com padrão hemiparéticos, através da escala de avaliação motora (EAM). 
METODOLOGIA: A coleta de dados foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia 
Neurologia Adulto da Universidade do Contestado, Campus Mafra, no período de 12 
de abril a 24 de maio de 2016, através da aplicação da EAM. A amostra foi 
composta por 07 pessoas de ambos os sexos, com diagnóstico clínico de AVC, 
sendo avaliados através da aplicação da EAM. Os critérios de inclusão foram 
pacientes atendidos na Clínica Escola neurofuncional, que apresentassem 
diagnóstico clínico de AVC, e com sequelas de hemiplegia ou hemiparesia, tendo 
como critério de exclusão, aqueles pacientes que não se enquadrassem nos critérios 
de inclusão exigidos, ou que não comparecessem nas sessões de fisioterapia 
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durante o período de avaliação. RESULTADOS: A média de idade dos participantes 
foi de 51,4 anos, com tempo de ocorrência do AVC em média 70,2 meses. O item 1 
da EAM predominou o tópico 3, compreendendo 42% dos pacientes, referente ao 
item 2, o tópico predominante foi o 3 onde destacou 85,7% da amostra. No item 3 
houve relevância do tópico 3 novamente, já o 4, teve predomínio o tópico 2. Quanto 
aos itens 5 e 6, não houve destaque em um só tópico. Pode-se dizer que os itens 7 
e 8 também não apresentaram predominância em nenhum tópico pelas dificuldades 
dos pacientes em realizar tarefas de manipulações e alcance com o membro 
afetado. CONCLUSÕES: Observou-se que independentemente do tempo de 
ocorrência do AVC, os pacientes apresentaram dificuldades em transferências e 
mudanças de decúbito, atividades manuais, alcance e manipulação de objetos.      

 

Palavras-Chave: AVC. EAM. Hemiparéticos. 
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PERFIL DOS PACIENTES COM ALGIA ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA 
DE FISIOTERAPIA TRAUMATO- ORTOPDICA DE UMA UNIVERSIDADE DO 

PLANALTO NORTE CATARINENSE307 
 

Cássia Daianni Canani308 
Isabel Peters309 

Ellen Caroline Padilha310 
Simone Uhlmann311 

Giovano Maia312 
Renata Ayres dos Santos313 

Paty Ap. Pereira314 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A dor é definida como “uma experiência sensorial e emocional 
desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais”. Aproximadamente 80% 
da população que procura os serviços de saúde são motivadas pelo sintoma de dor. 
A dor aguda é caracterizada por um período de tempo menor que 1 mês, e é um 
sinal de alerta para inflamações, lesões e doenças. A dor crônica é caracterizada por 
um período igual ou maior que 3 meses. Artrite, gota e câncer são exemplos de 
doenças que causam esse tipo de dor. A Dor pode ser mensurada pela Escala 
Visual Analógica (EVA), cuja é constituída por uma linha de 10 cm que tem, em 
geral, como extremos as frases “ausência de dor e dor insuportável”. OBJETIVO: 
Definir o perfil dos pacientes com queixa álgica, atendidos na clínica escola setor de 
traumato-ortopedia de uma universidade do planalto norte catarinense. 
METODOLOGIA: A coleta de dados foi realizada na Clínica Escola de Fisioterapia 
Ortopédica da Universidade do Contestado, campus Mafra, no período de 29 de 
fevereiro a 11 de abril de 2016, através da aplicação de um questionário, o qual faz 
parte da ficha de avaliação fisioterapêutica. A amostra foi composta por 33 pessoas 
de ambos os sexos, com média de idade de 55,3 anos. Os critérios de inclusão 
foram pacientes atendidos na Clínica Escola, que apresentassem alguma dor. Como 
critério de exclusão foi adotado paciente cuja dor não se relacionava com o 
diagnóstico clínico. RESULTADOS: A análise dos dados retornou como resultado o 
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perfil faixa de idade entre 40 e 59 anos, ocupação do lar e aposentados, diagnóstico 
clínico de lesão do manguito rotador, dor constantes e em queimação com 
prevelência em membros superiores, sendo classificadas como crônicas, média da 
EVA de 6,7, sendo as intensidades de 5 e 10, as mais apontadas. A dor aumenta de 
intensidade aos mmovimentos do segmento acometido, sendo que a maioria não faz 
uso de medicamentos para alívio a dor, ao invés disso utilizam-se do repouso. 
CONCLUSÕES: Percebe-se a prevalência de dor em grupos como aposentados e 
donas de casa, os quais provavelmente apresentam dores crônicas devido aos 
longos períodos de exposição laboral ou sem a adequada supervisão ergonômica 
durante as atividades.  

 

Palavras-Chave: Dor. Fisioterapia. Ortopedia. 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NOS PACIENTES NEUROMUSCULARES315 
 

Bruna Alpinhaki316 
Cibele Souza da Luz317 

Flaviane Linzmeyer318 
Jessica Ariane Gmach Schneider319 

Juliana Lingoski320 

Karina Aparecida da Silva321 

Maria de Fátima Fernandes322 

Rosicleia Cardoso323 

Renata Campos324 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Prejudicar a renovação do ar alveolar é a principal característica das 
doenças neuromusculares, por esta razão, produzem insuficiência respiratória 
crônica, consequente á doenças neuromusculares e a assistência ventilatória vão 
depender da topografia das lesões. Algumas das doenças neuromusculares são: 
Polirradiculoneurite aguda, miastenia gravis, distrofia muscular de Duchenne, 
esclerose lateral amiotrófica (ELA). OBJETIVOS: descrever parâmetros de indicação 
para o uso da ventilação mecânica em pacientes portadores de patologias 
neuromusculares. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa descritiva, de revisão 
literária com base nas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica e em bases de 
dados como Scielo e Google acadêmico. Esta pesquisa foi realizada no mês de 
setembro, e teve como foco a associação do ensino com a pesquisa. 
RESULTADOS: Pacientes com doenças neuromusculares como a 
polirradiculoneurite Aguda devem ser avaliados com medidas de PImax, PEmax e 
capacidade vital , necessitando de ventilação mecânica pacientes que apresentem 
PImax < -30 cmH2O, PEmax < 40 cmH2O e capacidade vital em mais de 30%. 
Quando diagnosticado com Miastenia Gravis e apresentem capacidade vital < 20 
ml/kg, PI máxima < – 30 cmH2O, PE máxima > que 40 cmH2O podem ser 
submetidos a uma tentativa de tratamento com ventilação não invasiva. A Distrofia 
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Muscular de Duchenne é uma doença de caráter recessiva ligada ao gene X, se faz 
necessário o uso da VNI nos casos de hipoventilação noturna e/ou diminuição de CV 
(< 1,0 litro), ou a ventilação invasiva, via traqueostomia eletiva, é indicada para 
aqueles pacientes que não toleram a VNI ou tenham sido intubados por causas 
agudas. CONCLUSÕES: Com base nos resultados encontrados nesta pesquisa, 
analisamos que a partir de valores PImax, PEmax e capacidade vital pode se avaliar 
a melhor estratégia ventilatória para os pacientes com distúrbios neuromusculares, 
tendo como base o diagnóstico e a gravidade do caso.  

 

Palavras-Chave: Doenças neuromusculares. Ventilação mecânica. Fisioterapia. 
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ALTERAÇÕES HEMODINÂMICAS NO PACIENTE SOB VENTILAÇÃO 
MECÂNICA INVASIVA325 

 

Géssyca Pereira Aquino326 
Ana Paula Machado327 

Daiane Petters328 
Gabriela Rosa329 

Renata Campos330 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Abordar a ventilação mecânica, pertina em explicar que ela consiste 
em um método de tratamento para pacientes com insuficiência respiratória aguda ou 
crônica agudizada. Ela se faz através de aparelhos que, insuflam as vias 
respiratórias com volumes de ar. Ela mantém ou modifica as trocas gasosas, com 
correção da hipoxemia e da acidose respiratória, alivia o trabalho da musculatura 
respiratória, evitando a fadiga e melhora da absorção do oxigênio. Porém convém 
questionar as alterações que hemodinamicamente ocorrem nas estruturas 
submetidas a este método, se realmente ocorre, se ocorre, de qual forma e se 
compromete mais do que beneficia o indivíduo. Durante a ventilação por pressão 
positiva ocorre o aumento da pressão do átrio D, e consequentemente a redução do 
retorno venoso. Se essa redução é sustentada, o volume diastólico final do VE 
diminui e reduz o debito cardíaco. Os efeitos cardiovasculares relacionados à 
ventilação mecânica são associados a resposta simpática autônoma que busca 
contrabalançar esses mesmos efeitos como: alterações do retorno venoso para 
ambos os átrios; alterações de complacência de todas as câmaras cardíacas; 
alterações da complacência pulmonar; alterações da pós-carga de ambos os 
ventrículos, com possível alteração da distribuição periférica do fluxo sanguíneo 
devido a compressão das estruturas ocasionada de diversas formas. OBJETIVOS: 
Identificar as alterações hemodinâmicas em pacientes submetidos a ventilação 
mecânica invasiva. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de carácter exploratório 
com base em revisão bibliográfica em bases de dados com Scielo, google 
acadêmico, Pubmed e na revisão das Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica 
2013, AMIB- Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Foram incluídas 
pesquisas de revisão e Clínicas dos últimos dez anos. Esta pesquisa foi realizada no 
mês de setembro, e teve como foco a associação do ensino com a pesquisa. 
RESULTADOS: Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas foi observado 
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que a ventilação mecânica invasiva (VMI) é de suma importância para os pacientes 
que precisam estabelecer um nível relativamente significativo de Oxigênio arterial 
(PaO2), reduzindo a hipercapnia e consequentemente a hipoventilação alveolar.  A 
consequência de uma perfusão tecidual regularizada é o favorecimento da 
hemodinâmica fisiológica do paciente, melhorando seu quadro clínico. Nos pacientes 
submetidos a este método preconiza-se a monitorização hemodinâmica baseados 
nas influências da VMI, bem como a utilização de exames tipo ecocardiograma e 
ecodoplercardiograma, para acompanhar a compressão exercida nas estruturas 
cardiopulmonares, devido a pressão positiva evidenciado através do PEEP. 
Pacientes que possuem falência do ventrículo esquerdo submete-se o cuidado em 
alguns casos com isotrópicos, vasopressores, diuréticos e vasodilatadores. Sugere-
se a elevação da PEEP com cuidado, monitorar o fluxo, controlar o balanço hídrico e 
evitar a hipercapnia grave para não ocorrer hipoxemia e consequentemente a lesão 
celular. Paciente com falência do ventrículo direito deve-se evitar a hipervolemia 
favorecendo o balanço hídrico negativo, deve-se ainda evitar a hipercapnia grave, a 
hipoxemia, a taquicardia e a suspensão abrupta do óxido nítrico inalado. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que em pacientes submetidos a VMI ocorre preocupante 
descompensação da hemodinâmica, ocasionando uma série de complicações 
relacionadas a mecânica pulmonar. Sendo assim, é importante salientar o papel do 
fisioterapeuta como protagonista na manutenção dos parâmetros adequados quanto 
a VMI dentro da UTI. Desta forma sugere-se mais estudos relacionados a regulação 
dos parâmetros utilizados na UTI, e sobre o tempo adequado de permanência do 
paciente sob a VMI.  

 

Palavras-Chave: Ventilação Mecânica. Hemodinâmica. Hipercapnia. 
Hipoventilação. 
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MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE COM SUPORTE VENTILATÓRIO331 
 

Alana Alves de Lima332 
Karin Cristina Costa333 

Milaine Voigt334 
Sabrina Letícia Hirt335 

Renata Campos336 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Monitorar a função respiratória consiste em observar de forma 
contínua e/ou intermitente o comportamento da função pulmonar e deve ser 
realizada rotineiramente em todo paciente submetido a suporte ventilatório invasivo, 
através da monitorização das trocas gasosas, a qual pode ser realizada com 
distintas técnicas não invasivas, que incluem cálculos específicos, oxímetro e 
exames de imagem, como Tomografia Computadorizada e de Bioimpedância 
Elétrica e ultrassonografia torácica. OBJETIVOS: Descrever as formas de 
monitorização para aprimorar a ventilação e a oxigenação do indivíduo submetido à 
ventilação mecânica invasiva. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de revisão 
bibliográfica com bases em artigos científicos da base Scielo e Pubmed e 
fundamentado pelas Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. Foram usados 
como filtros pesquisas clínicas, dos últimos dez anos. Esta pesquisa foi realizada no 
mês de setembro, e teve como foco a associação do ensino com a pesquisa. 
RESULTADOS: A monitorização pode ser realizada através de cálculos de 
complacência, resistência, elastância que auxiliam no diagnóstico de lesões 
pulmonares e permitem o acompanhamento da progressão ou regressão da doença 
pulmonar.  A gasometria arterial, oximetria de pulso, capnografia também são 
viáveis para atingir as metas desejadas de monitorização, resultando na melhora 
e/ou manutenção do quadro respiratório do indivíduo. CONCLUSÕES: Monitorar a 
condição respiratória de um indivíduo é de suma importância, onde a mesma 
fornece dados relevantes para que uma avaliação precisa seja realizada no âmbito 
hospitalar, à beira do leito, fundamental para o traçado correto de uma conduta 
correspondente ao quadro clínico do indivíduo utente de ventilação mecânica. 

 

Palavras-Chave: Monitorização respiratória. Suporte ventilatório. Ventilação 
mecânica. 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NO CARDIOPATA337 
 

Daiara Cristiane Sprandel338 
Jimmy Martins339 

Lucas André Cardoso Ruthes340 
Thaciane Santos Taborda341 

Veridiane Dums342 
Renata Campos343 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC) é a via final da maioria das doenças 
que acometem o coração, definida como disfunção cardíaca que ocasiona 
inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas. As 
alterações hemodinâmicas comumente encontradas na IC envolvem resposta 
inadequada do débito cardíaco e a ventilação mecânica vai ter uma resposta 
significativa no débito cardíaco. A IC leva a aumento no líquido extravascular 
pulmonar, redução do volume e da complacência pulmonar e aumento da resistência 
de vias aéreas, resultando em aumento do trabalho respiratório, aumento do 
consumo de oxigênio e aumento da sobrecarga ventricular esquerda. OBJETIVOS: 
Descrever o suporte ventilatório no paciente cardiopata. MATERIAIS E MÉTODOS: 
pesquisa bibliográfica com base em bases de dados como Scielo e google 
acadêmico. Revisão e leitura completa da diretriz Brasileira de ventilação mecânica 
2013. Tendo como base as palavras chaves; Ventilação Mecânica. Recomendações. 
Insuficiência Respiratória. Esta pesquisa foi realizada no mês de setembro, e teve 
como foco a associação do ensino com a pesquisa. RESULTADOS: As 
recomendações para ventilar um paciente cardiopata, seja na fase operatória ou na 
clínica, devem ser observadas atentamente para minimizar as complicações da VMI. 
A ventilação mecânica não-invasiva aplicada por CPAP ou BiPAP é segura, ambas 
as modalidades têm efeitos semelhantes e previnem a intubação orotraqueal. A 
Ventilação não invasiva (VNI) tem utilização em grande escala para os pacientes 
cardíacos. Ventilação mecânica no paciente cardiopata submetido à cirurgia 
tem como prioridade ter a Modalidade volume controlado (VCV) ou pressão 
controlada (PCV): Volume corrente 6 ml/kg de peso predito; Pressão positiva ao 
final da expiração (PEEP) recomenda-se a aplicação de PEEP durante anestesia 
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geral na cirurgia cardíaca por associar-se à melhora da oxigenação e prevenção de 
atelectasias, sugere-se utilizar manobras de recrutamento alveolar no intra-
operatório com o objetivo de evitar o colapso alveolar; Fração inspirada de 
oxigênio recomenda-se a utilização de fração inspirada de O2 de 100% durante a 
indução anestésica, para assegurar a oxigenação adequada para a realização da 
intubação, recomendam-se frações de oxigênio necessárias para manutenção da 
SpO2 > 94%. A retirada da ventilação mecânica no paciente cardiopata segue as 
recomendações do paciente não-cardiopata. A VNI deve ser utilizada para facilitar o 
processo de retirada da ventilação mecânica invasiva, devendo ser aplicada 
imediatamente após a extubação. O óxido nítrico inalatório é uma estratégia eficaz 
no paciente cardiopata sob VM com disfunção de ventrículo direito e hipertensão 
pulmonar. Não há recomendação de uma modalidade ventilatória em relação a outra 
no paciente cardiopata. A fisioterapia respiratória auxilia regulando os modos 
ventilatórios e aplicando exercícios que aumentem a coordenação e eficiência dos 
músculos respiratórios e mobilizam a caixa torácica. CONCLUSÕES: Ao realizar 
esta pesquisa foi possível observar que os estudos analisados nessa revisão 
possuem fundamentos que validam a eficácia utilização da ventilação mecânica nos 
cardiopatas melhorando a oxigenação, diminui o trabalho respiratório, melhora a 
mecânica pulmonar.  

 

Palavras-Chave: Ventilação Mecânica. Recomendações. Insuficiência Respiratória. 
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FUNCIONALIDADE DAS CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 
 

Walléria Ticiana de Barros 344 
Luis Henrique Marchini daSilva 345 

Jan Marcel Jacomozzi 346 
Isabel dos Santos Silveira Sousa347 

Daniele Cristina Stormovski348 
Diovana Abreu Sartori349 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Há inúmeras causas para lesão cerebral como a má formação do 
cérebro, anóxia, hemorragia intracraniana, icterícia neonatal excessiva, trauma e 
infecções. Essas condições podem levar a paralisia cerebral, a qual pode ocorrer 
nos períodos pré natal, Peri natal ou pós natal, onde o sistema nervoso imaturo sofre 
lesão, ocorrendo um atraso no desenvolvimento de habilidades esperadas pela sua 
idade cronológica, podendo ser de origem motora, distúrbios de sentidos especiais 
da visão e audição, anormalidades de fala e linguagem e distúrbios perceptivos. 
Uma das características da criança com paralisia cerebral são os padrões 
apresentados devido a lesão do neurônio motor superior, que podem ser a 
hipertonia, hipotonia, movimentos involuntários e dificuldades biomecânicas as quais 
não são encontradas em bebês e crianças normais. OBJETIVOS: O objetivo deste 
estudo foi avaliar os níveis de funcionalidade e independência nas atividades de vida 
diária das crianças com paralisia cerebral. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo 
realizado na clínica escola de fisioterapia em neuropediatra na Universidade do 
Contestado Campus Mafra, foram incluídos 7 crianças com paralisia cerebral de 
ambos os sexos com faixa etária entre 1 a 13 anos foi aplicado  o teste PEDI 
adaptado contendo 80 testes, para crianças com paralisia cerebral. RESULTADOS: 
Foram submetidos ao teste PEDI Adaptado 7 pacientes, onde a prevalência foi do 
sexo feminino (5), onde a média de idade foi de 9 anos. CONCLUSÕES: Conclui-se 
que os pacientes tem maior independência nas realizações das seguintes 
atividades: locomoção em ambiente externo, e comunicação/interação com as 
pessoas. Vale ressaltar que uma criança da amostra conseguiu realizar todos os 
testes com total independência.   
 
Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Atividades de vida diária. Funcionalidade. 
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EFEITOS DA ASPIRAÇÃO NA ESTABILIDADE CLÍNICA DO PACIENTE 
 

Daniele Cristina Stormovski350 
Isabel dos Santos Silveira Souza351 
Luis Henrique Marchini da Silva352 

Jan Marcel Jacomozzi353 
Walléria Ticiana Barros354 

Renata Campos355 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A aspiração traqueal é uma técnica de higiene brônquica utilizada 
para manter as vias aéreas superiores pérvias em pacientes em ventilação 
mecânica invasiva, traqueostomizados ou que não conseguem uma tosse eficaz e 
produtiva. É uma técnica invasiva com grande utilidade nas unidades de terapia 
intensiva para a higiene brônquica, porem pode trazer riscos como a infecção do 
trato respiratório, lesão de mucosa de vias aéreas e o vácuo é um facilitador para os 
processos de atelectasia. Apesar de seus potenciais efeitos em melhorar a 
ventilação dos pacientes é uma técnica que utiliza de atualização constante e é alvo 
de estudos para determinar nível de segurança de sua aplicação. OBJETIVOS: O 
objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da aspiração na ausculta pulmonar, na 
saturação periférica de oxigênio e os sinais vitais pré e pós-procedimentos de 
aspiração. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo realizado na UTI adulto de um hospital 
do planalto norte catarinense. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com 
idade entre 45 e 89 anos que estavam em VMI com interface endotraqueal, 
traqueostomia e nasotraqueal que foram submetidos a técnica de aspiração de vias 
aéreas no período de 01/03/2016 a 07/04/2016. Os dados coletados foram os sinais 
vitais (FC, FR, Spo2, PA) por meio de monitor cardíaco e ausculta pulmonar, 
realizada com estetoscópio na face anterior do tórax. As variáveis foram coletadas 
em dois momentos, pré-aspiração e pós-aspiração. A análise dos dados foi realizada 
por frequência simples, média e teste de comparação de médias por T student 
adotando p<0,05 como nível de significância. RESULTADOS: Foram incluídos 12 
Pacientes e 37 Procedimentos de aspiração. As variáveis FR, FC, PA não foram 
diferentes no pré e pós-procedimento de aspiração. Contudo, a SpO2 foi 
estatisticamente diferente no pós procedimento representado pelo aumento desta 
variável (p= 0,02). CONCLUSÕES: Conclui-se que a aspiração é uma técnica 
segura, pois não causou alterações significativas após sua realização. A saturação 
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melhorou significativamente no pós-procedimento indicando que houve uma melhora 
na oxigenação tecidual promovida pela retirada de secreções.  

 

Palavras-chave: Aspiração. Pós-atendimento. Estabilidade. Saturação. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM SANTA CATARINA: UM ESTUDO – 
ECOLÓGICO DO PERÍODO DE 2011-2013 

 
Josiane Marcolino356 

Brena Anaisa Trindade357 
Luciana Maria Mazon358 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A sífilis, também chamada de lues, é uma doença conhecida há 
mais de 500 anos, sendo transmitida principalmente por via sexual. Apesar de 
possuir medidas efetivas de profilaxia e reabilitação, continua sendo uma 
preocupação para a saúde pública do Brasil e do mundo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) definiram como 
meta, adotada também pelo Mistério da Saúde brasileiro, um índice máximo de 0,5 
casos de sífilis congênita para cada mil nascidos vivos. No entanto, em estudo 
realizado, a incidência no Brasil já ultrapassou mais de seis vezes esse valor. 
Apesar da preocupação gerada pela reemergência da sífilis, o quadro 
epidemiológico no Brasil não é bem analisado se comparado com outros países. 
OBJETIVOS: Caracterizar o perfil epidemiológico da infecção por sífilis no Estado de 
Santa Catarina no período de 2011 à 2013. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de 
um estudo ecológico, descritivo, de caráter retrospectivo, combinando as séries 
temporais entre 2011 a 2013 nos municípios de Santa Catarina. Serão utilizados 
como fontes de informações a base de dados do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH-SUS), Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de 
Informação de doenças de notificação (SINAN) e dados do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento. Para testar a normalidade da distribuição das 
variáveis investigadas, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para aquelas variáveis 
sem aderência à normalidade, a associação entre as variáveis foi testada pelo 
coeficiente de correlação de Spearman para os dados correspondentes foi 
empregado Pearson. RESULTADOS: A sífilis ainda assume importância como 
doença infecciosa no campo da saúde pública. A média de casos de sífilis congênita 
no estado de Santa Catarina, foi de 2,6 casos nos anos de 2011 e 2012 e de 3,0 
casos em 2013. Foram registrados casos de sífilis congênita em 39 municípios em 
2011, 37 em 2012 e 28 em 2013. No ano de 2011 o maior número de casos esteve 
concentrado nos municípios de Itajaí (n=14), Florianópolis (n=11) e Joinville (n=7). 
Já nos anos de 2012, destacaram-se São José (n=11) e Florianópolis (n=10) e para 
o ano de 2013 novamente Florianópolis (n=30). CONCLUSÕES: A taxa de 
prevalência da sífilis congênita se apresentou estável no período analisado, apesar 
de redução no número de municípios com identificação de casos. Este resultado 
pode estar associado a ampliação dos serviços de saúde, com detecção e 
tratamento precoce dos casos em adultos. 
 
Palavras-Chave: Sífilis. Saúde Pública. Epidemiologia. 
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TREINAMENTO FUNCIONAL DO EQUILÍBRIO EM IDOSOS359 
 

Luís Eduardo de Lima Camargo360 
Malu Cristina de Araujo Montoro Lima361 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O número de idosos no Brasil está aumentando de maneira 
exponencial. O envelhecimento traz limitações e modificações funcionais e 
estruturais. O equilíbrio sofre com estas modificações, aumentando o risco de 
quedas. O treinamento funcional tem influência direta no equilíbrio, tendo como 
objetivo o estímulo dos aspectos neuromusculares que envolvem o movimento. A 
senescência é um processo de envelhecimento fisiológico da funcionalidade 
humana, uma dessas refere-se à diminuição do equilíbrio, aumentando a 
probabilidade de quedas, podendo levar a incapacidade física e sedentarismo. O 
uso do treinamento funcional previne estes agravantes, fornecendo segurança para 
realização das atividades de vida diária e proporciona uma vida social ativa com 
independência e saúde. OBJETIVO: Avaliar os efeitos do treinamento funcional no 
equilíbrio em idosos. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa realizada com 30 idosos, 
em um centro de convivência do idoso, divididos em dois grupos. A coleta de dados 
foi realizada através de um questionário sociodemográfico para caracterização da 
amostra, o equilíbrio dinâmico foi avaliado através do Índice da marcha dinâmica e o 
equilíbrio estático através do teste de Romberg com diferentes estímulos. O risco de 
quedas foi avaliado através do teste de alcance anterior. Os quinze idosos do grupo 
controle apenas receberam orientações sobre prevenção de quedas. O grupo 
experimental foi dividido em três subgrupos de cinco idosos. A duração total do 
treinamento foi de 16 encontros, divididos os oito primeiros com menor exigência 
física e os oito restantes com maior exigência com frequência de 2 encontros 
semanais com duração de trinta minutos com 8 exercícios no circuito funcional onde 
para exercícios foram realizados três séries de 15 repetições com 1 minuto de 
descanso entre as séries e demais exercícios do treinamento funcional 
RESULTADOS: A amostra foi composta apenas com mulheres. A média de idade 
do grupo controle foi de 66,67±4,98 anos e a média de idade do grupo treinamento 
foi de 66,80± 5,29 anos. Houve diferença significativa entre os grupos na predição 
de quedas através do teste de alcance anterior (p=0,046) e no equilíbrio dinâmico 
através do índice de marcha dinâmica (0,006).Houve diferença significativa no 
tempo de permanência em pé com apoio unipodal com olhos abertos (p=0,003) e 
fechados (0,000) entre os grupos. Todos os idosos conseguiram pontuação máxima 
nos testes de Romberg bipodal com olhos abertos e fechados. CONCLUSÕES: 
Conclui-se que o treinamento funcional foi efetivo para a melhora do equilíbrio 
estático e dinâmico em idosas. 
 
Palavras-chave: Treinamento Funcional. Equilíbrio. Idosos. 
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COMPARAÇÃO DO TREINAMENTO FUNCIONAL E TREINAMENTO NA 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO DESEMPENHO FÍSICO E EQUILÍBRIO DE 

IDOSOS362 
 

Rubiane Kuhl363 
Malu Cristina de Araujo Montoro Lima 364 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo fisiológico e a manutenção da 
capacidade funcional no idoso pode ser afetada por diversos fatores. Um bom 
desempenho físico é essencial para que o indivíduo consiga manter-se 
independente e realize suas funções da melhor maneira possível. Dessa forma, 
quaisquer alterações que prejudiquem a força muscular, o equilíbrio e a marcha do 
idoso irão levar a disfunção. Portanto, um programa de treinamento que priorize as 
causas dessa disfunção será efetivo em manter ou aumentar a autonomia do idoso, 
favorecendo a sua inserção social. O entendimento do treinamento funcional e do 
treinamento na academia da terceira idade favorecerá o desenvolvimento de 
programas mais específicos para os idosos no que tange ao equilíbrio e 
desempenho físico, trazendo contribuições para as estratégias de promoção à saúde 
na comunidade idosa. OBJETIVO: Identificar os efeitos de um programa de 
treinamento funcional resistido progressivo em idosos, quando comparada ao 
treinamento em academias da terceira idade. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Participaram do estudo 25 idosos, de ambos os sexos, divididos intencionalmente 
em três grupos onde o primeiro grupo realizou o treinamento funcional (GTF), o 
segundo grupo realizou o treinamento na academia da terceira idade (GATI) e o 
terceiro caracterizado como grupo controle (GC) somente recebeu orientações para 
prevenções de quedas, não realizando exercícios físicos.Os testes de Desempenho 
Físico Modificado e teste da marcha dinâmica foram utilizados para avaliação do 
desempenho físico e marcha respectivamente. As intervenções ocorreram com uma 
frequência de 2 encontros semanais com 48 horas de descanso entre elas, com 
duração de 50 minutos, por doze semanas onde após 6 semanas houve progressão 
de dificuldade na execução dos exercícios do treinamento funcional. 
RESULTADOS: A amostra deste estudo teve uma prevalência do gênero feminino 
92%, com média de idade de 68,56±6,82. IMC com média de 21,23 ± 3,90.Alto 
índice de HAS (80%), e presença de DIA (32%). As doenças associadas 
autorrelatadas foram aterosclerose (4%), arritmia (4%) e câncer(4%).A amostra 
apresentou maior proporção de idosos que praticam atividade física (60%) e destes 
com uma frequência de duas vezes na semana (28%). 44% dos idosos sofreram 
quedas no último ano, sendo que destas 32% ocorreram de dia, 28% ocorreram fora 
de casa e 8% relataram fraturas devido à queda. 36 % relataram que possuem 
tonturas, destes 20% relataram que ocorre ao levantar de uma cadeira, 28% ao 
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levantar da cama pela manhã, 12% durante suas atividades, 16% ao andar e 4% 
abaixando-se.O GTF teve uma melhora significativa no desempenho físico 
observado nos valores do Teste de Desempenho Físico (p=0,006) e no equilíbrio 
dinâmico demonstrado através dos valores do Índice de marcha dinâmica (p=0,022) 
quando comparados ao grupo da academia da terceira idade e o grupo 
controle.CONCLUSÕES:A capacidade funcional é um indicador de saúde 
importante para se identificar precocemente riscos de incapacidade e requerendo 
uma avaliação periódica, no intuito de se buscar estratégias de cuidado para a 
manutenção da independência dos idosos. Respondendo a questão investigada no 
presente estudo, o GTF apresentou melhora após a intervenção, com treinamento 
funcional sobre as variáveis: desempenho físico e marcha dinâmica. A partir dos 
resultados encontrados após a intervenção, conclui-se que o treinamento funcional 
aplicado, atingiu o objetivo de melhorar a autonomia funcional dos idosos 
participantes da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Idosos. Marcha. Funcionalidade. Equilíbrio. 
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OS EFEITOS DA BANDAGEM FUNCIONAL EM INDIVIDUOS COM DOENÇA 
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA365 

 

Daiana Borba Mayer 366 
Viviane Leite Fernandes 367 

Paty Aparecida Pereira368 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica e uma doença pulmonar 
grave, que obstrui as vias aéreas, tornando a respiração difícil, com repercussão 
sistêmica causada principalmente por uma exposição constante e prolongada ao 
tabagismo (LAIZO; 2009). Pacientes portadores desta doença são propensos à 
fadiga, durante a ventilação apresentam algumas desvantagens musculares, como a 
sobrecarga da musculatura respiratória, devido à obstrução crônica das vias aéreas, 
que resulta numa grande demanda energética. Em pacientes portadores da doença 
o músculo diafragma geralmente encontra-se numa posição aplanado, 
consequentemente alterando sua fisiologia de produzir força e contração muscular 
(LOZANO et al 2010). Embora não tenha cura, os tratamentos disponíveis para 
a DPOC atuam retardando a progressão da doença, dentre os recursos à bandagem 
funcional (BF) pode ser uma técnica complementar aos pacientes. Nos últimos anos 
vários ensaios clínicos estão sendo realizados para verificar a eficácia da bandagem 
elástica. Há teorias sobre seu uso, para melhora da dor, função, desempenho e 
reabilitação em lesões músculo- esqueléticos (MOSTAFAVIFAR; WERTZ; 
BORCHERS, 2012). O método foi criado pelo Dr. Kenzo Kase, na década de 70, 
este método foi desenvolvido com objetivo de habilitar ou reabilitar a ação motora 
sem limitar o movimento (FISIOSER), visando auxiliar os músculos e tecidos moles 
por meio da estimulação da derme. Dr Kenzo percebeu que estímulos gerados por 
um suporte externo, consequentemente buscavam suas funções normais 
(EBRAHIM, MEJIA, 2000). OBJETIVO: Este estudo teve como intuito avaliar o efeito 
da bandagem funcional nas disfunções respiratórias em indivíduos com DPOC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa é do tipo descritiva, aplicada, exploratória 
com abordagem qualiquantitativa. Ocorreu no período de Maio a Julho de 2016, 
sendo a aplicação realizada nas dependências da Clínica Escola da Universidade do 
Planalto Catarinense. Foram incluídos no estudo indivíduos com diagnóstico clinico 
de DPOC, sem exacerbação e que não manifestaram qualquer tipo de alergia ao 
material da bandagem. Os indivíduos que apresentaram desconforto considerável 
durante o tratamento, e por algum motivo não completaram o protocolo tiveram a 
aplicação suspensa. Participaram do estudo 08 indivíduos, sendo submetidos a uma 
avaliação contendo dados pessoais, anamnese, história da moléstia atual e 
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pregressa, manovacumetria, escala de BORG, sinais vitais, IMC (índice de massa 
corpórea) e o questionário AIRWAYS QUESTIONNAIRE 20 (AQ20) que avalia a 
qualidade de vida dos pacientes com DPOC (VALLE, 2013). Após a inclusão dos 
sujeitos no estudo, todos receberam a aplicação da técnica durante quatro semanas. 
Sendo o primeiro dia utilizado para avaliação e aplicação da técnica, seguindo de 
uma reavaliação após uma hora. Após sete dias os indivíduos retornaram para 
reavaliação e nova aplicação da BF, seguindo este protocolo até completarem 
quatro encontros. Após a retirada da BF os indivíduos permaneceram por um 
período de quinze dias sem o uso da mesma, retornando para uma nova avaliação 
seguindo os mesmos critérios do primeiro encontro. RESULTADOS: Participaram do 
estudo 08 pacientes, com prevalência do sexo feminino, com idade média de 
65,62±8,9, todos com história de tabagismo prévio ao estudo, tendo como média 
26,2±10,9 anos de uso de tabaco. Em relação à percepção da dispneia durante suas 
atividades de vida diária através da escala modificada de Borg, demonstrou melhora 
significativa sendo p<0,00, onde os pacientes pré-tratamento relataram que o grau 
de dispneia era intenso classificando em (6,5). Ao termino da intervenção houve 
uma redução significativa nesta percepção sendo classificada como moderada (2,8). 
Em relação à cirtometria, houve uma evolução positiva, ao analisar individualmente 
os pacientes estudados, porém na análise estastística de toda a amostra estudada 
obteve-se p. <0,7. No presente estudo, a amostra analisada apresentou IMC 
elevado, sendo predominante obesidade grau I correspondendo 37,5% do total, 
segundo (NEMER, 2007) a obesidade compromete a força muscular inspiratória e 
consequentemente a PIMAX, após aplicação da BF verificou-se melhora significativa 
na PIMAX, sendo p<0,01. Devido à aplicação ter sido nos músculo diafragma e os 
músculos intercostais sendo os principais músculos da ventilação. Já na PEMAX os 
resultados não apresentaram diferença estatística com valor de p<0,6, pois o 
diafragma não participa ativamente da expiração. (WILKINS; STOLLER; 
KACMAREK; 2009). A partir da análise do questionário para verificar a qualidade de 
vida pode-se observar a diminuição da medida de porcentagem em todos os 
componentes (sintoma, atividade e impacto), demonstrando melhora significativa da 
qualidade de vida com p <0,00. Porém os resultados encontrados neste estudo, com 
relação efeitos versus tempo de aplicação diverge dos citados por outros autores, 
onde os valores da PIMAX e da cirtometria tiveram seu pico de eficácia na primeira 
semana, após este período, os efeitos se mantiveram com resultados positivos 
CONCLUSÔES: Diante dos achados deste estudo pode-se observar que a BF 
demonstrou ser eficiente na PIMAX e na autopercepção da dispneia. Também 
demonstrou que o pico de ação dos efeitos agudos na primeira semana são 
maiores, coincidindo com o que a literatura descreve, porém neste estudo pode-se 
observar que os efeitos mantiveram-se por um longo período, mesmo após a 
retirada da fita, sendo mais um recurso adicional no tratamento da DPOC. 
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MONITORAMENTO DE REDES UTILIZANDO PLATAFORMA DE SOFTWARE 
GPL EM COMPUTADOR DE BAIXO CUSTO 

 

Dimas Jerszurki369 
Cleber de Almeida370 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, tornou-se indispensável para uma empresa 
investimentos em monitoramento de redes, porém conforme as ferramentas, 
sistemas e servidores escolhidos esse investimento pode se tornar alto, 
inviabilizando-o para empresas de pequeno porte e com parque computacional 
reduzido devido ao custo benefício proporcionado. Pretende-se com este artigo 
apresentar uma solução de baixo custo para monitoramento de redes 
computacionais focando no desempenho de hardware e consumo de link de internet, 
utilizando a plataforma Raspberry PI 2, configurado com o sistema operacional Linux 
Raspbian e com as ferramentas Zabbix e Cacti, ambas desenvolvidas sob licença de 
software GPL. A premissa é validar a possibilidade de um monitoramento de redes 
com um investimento baixo, sem interferência na qualidade ou no desempenho do 
sistema. OBJETIVO GERAL: Monitorar redes de computadores utilizando 
ferramentas com licença GPL instaladas e configuradas em computador de baixo 
custo, focando o desempenho de hardware e consumo de banda. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Pesquisar ferramentas de monitoramento de rede desenvolvidas 
sob licença GPL e analisar de forma conceitual as funcionalidades e particularidades 
de cada ferramenta; Validar a pesquisa implantando um laboratório virtual, com 
apoio das ferramentas que apresentarem o melhor desempenho segundo o 
comparativo traçado entre elas; Monitorar um laboratório real com auxílio das 
ferramentas de monitoramento em servidor sob plataforma Raspberry. MATERIAIS 
E MÉTODOS: O presente trabalho foi realizado a partir de uma premissa de validar 
a possibilidade de um monitoramento de redes eficiente, com baixo custo e 
usabilidade agradável, sendo divididas em 4 etapas dispostas a seguir: PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA: A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com intuito de prover 
embasamento teórico sobre gerência e monitoramento de redes, análise conceitual 
das principais ferramentas de monitoramento de redes, e conceitos sobre plataforma 
GPL. ANÁLISE E ESCOLHA DA FERRAMENTAS: A escolha da ferramenta 
conforme a área de aplicação, se deu a partir de uma análise conceitual das 
particularidades e funcionalidades de cada uma, baseado nos dados emergentes da 
pesquisa bibliográfica. IMPLEMENTAÇÕES NO LABORATÓRIO VIRTUAL: Com 
intuito de gerar dados para validara pesquisa, implantou-se um laboratório virtual 
com o auxílio da ferramenta VMware Player, com o servidor de monitoramento, 
configurado com o sistema operacional Linux Ubuntu 14.04, o web server Apache2, 
banco de dados Mysql e a linguagem de script PHP e instaladas as ferramentas 
Zabbix2.2.2 e Cacti 1.4.7. IMPLEMENTAÇÕES NO RASPBERRY: Foram instaladas 
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e configuradas as ferramentas de monitoramento Zabbix e Cacti na plataforma 
RaspberryPi 2 Model B, com o sistema operacional Raspbian, que é uma versão 
otimizada do Linux Debian para o Raspberry, instalado em um cartão SD de 16 
Gigabytes. O sistema instalado passou por testes preliminares, e posteriormente foi 
colocado em produção monitorando um laboratório computacional com 10 hosts. 
CONCLUSÕES PRELIMINARES: As conclusões iniciais, segundo análise 
conceitual e através dos resultados obtidos a partir da implementação no laboratório 
virtual, demonstram que as ferramentas Zabbix e Cacti, trabalhando cada uma em 
seu foco específico estão aptas a proporcionar um gerenciamento eficiente, que 
configuradas em um servidor sob plataforma RaspberryPi 2, considerado de baixo 
custo, diminuirá o investimento para o monitoramento de redes e não afetará o 
desempenho das ferramentas. 
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ANÁLISE DE ALGORITMOS PARA CÁLCULO DE ESPAÇO E DENSIDADE DE 
POTÊNCIA EM DATA CENTER UTILIZANDO AMBIENTES SIMULADOS371 

 

Cleber de Almeida372 
Edson Pacholok373 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Com o avanço tecnológico e o grande fluxo de dados, as empresas 
estão investindo cada vez mais na área de Tecnologia da Informação (TI). Em busca 
de garantir a proteção dos dados e maior disponibilidade de recursos, houve a 
necessidade de melhorar ou construir Data Centers (Teleco, 2016). Segundo dados 
da SEB, o Brasil continua a ser o maior e mais promissor mercado para Data Center  
na América Latina, responsável por 50% de todo o mercado de TI da região, o 
estudo aponta ainda que o mercado brasileiro para Data Center previsto para 2015  
é de U$  49,6M com crescimento médio de mais de  7% para  os próximos  anos. 
(Schneider Electric Brasil, 2016) Estas estruturas possuem como principal 
característica consumo elevado de energia e alto índice de emissão de CO2, este 
fator ocorre em virtude do grande número de equipamentos instalados, pois quando 
se trata de um Data Center a implantação desta estrutura só se justifica para 
tratamento ou armazenamento de grandes volumes de dados o que exige um 
sistema computacional de grande porte. Manter todo sistema funcionando e ao 
mesmo tempo resguardar a integridade das informações requer um sistema de 
fornecimento de energia considerado de alto consumo, que utiliza dispositivos de 
redundância que além de consumirem energia em excesso também possuem alto 
índice de emissão de CO2 na atmosfera, um dos principais desafios no projeto de 
um Data Center é controlar o consumo de energia elétrica, visando redução de 
custos e políticas ambientais mais sustentáveis. A especificação da densidade da 
potência operacional de Data Centers e salas de servidores é um desafio cada vez 
maior enfrentado pelos profissionais de TI. Especificar Data Centers utilizando 
técnicas de densidades tradicionais, como as especificadas apenas por watts por m²  
pode não ser suficiente para suportar de forma confiável os equipamentos de TI de 
última geração (Rasmussen). Diante deste cenário, a proposta desta pesquisa 
consiste em realizar um estudo para analisar e comparar de forma simulada diversos 
algoritmos utilizados para dimensionar o consumo de energia de um Data Center, 
trançando desta forma um perfil entre as técnicas utilizadas para identificar qual(s) 
entre os algoritmos pesquisados apresentam melhor desempenho no sentido de 
solucionar o problema apresentado. OBJETIVOS: Geral: Pesquisar algoritmos 
utilizados para dimensionar o consumo de energia em Data Center, comparando as 
técnicas utilizadas por cada algoritmo, com intuito de demonstrar a eficiência dos 
algoritmos pesquisados. Específicos: Pesquisar através de uma revisão sistemática 
da literatura, algoritmos para cálculo de espaço e densidade de potência em Data 
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Center; Analisar as técnicas utilizadas em cada algoritmo; Simular a utilização dos 
algoritmos em ambiente virtual; Comparar o desempenho obtido por cada algoritmo 
em relação ao consumo de energia; Tabular os dados emergentes da pesquisa e 
apresentar qual entre os algoritmos pesquisados seria a melhor opção para 
solucionar o problema de pesquisa. MATERIAIS E MÉTODOS: As duas primeiras 
etapas do projeto, onde se pretende identificar os algoritmos para cálculo de espaço 
e densidade de potência em Data Center e analisar as características de cada 
algoritmo, serão realizadas através de pesquisa de trabalhos já publicados em bases 
de pesquisa existentes no portal de periódicos da CAPES, seguindo uma 
abordagem de revisão sistemática da literatura. As fases três e quatro da pesquisa 
serão executadas em ambiente virtualizado com apoio computacional do simulador 
CloudSim, este ambiente auxiliará na comparação de desempenho entre os 
algoritmos. A etapa final da pesquisa será dedicada a tabulação e análise dos dados 
coletados, visando atingir o objetivo principal do projeto que é apontar qual (s) entre 
os algoritmos pesquisados apresenta melhor solução para problemática que norteia 
pesquisa. RESULTADOS: O resultado que se espera alcançar ao final do projeto, é 
que o mesmo possa auxiliar as empresas na fase de implantação do seu Data 
Center, utilizando na etapa de cálculo de espaço e densidade de potência o 
algoritmo que apresente melhor desempenho na solução desta problemática, 
projetando desta forma estruturas eficientes do ponto de vista de consumo 
energético. Em âmbito regional, os resultados alcançados pela pesquisa podem 
apontar boas práticas relativas ao controle de consumo de energia, que poderão ser 
adaptados em organizações menores em suas unidades de processamento de 
dados locais. CONCLUSÕES: A pesquisa encontrasse na fase de testes dos 
algoritmos, sendo o algoritmo RR (Round Robin) o que vêm apresentando 
preliminarmente os melhores resultados em comparação aos cinco algoritmos de 
escalonamento encontrados e selecionados na fase de pesquisa bibliográfica.  

 

Palavras-Chave: Data Center. Consumo de Energia. Ambientes Simulados. Round 
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SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO DE TÁTICAS DE FUTEBOL VIRTUAL 
 

André Luan Zanetti374 
Jones Granatyr375 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As técnicas de raciocínio baseado em casos permite uma boa 
alternativa para problemas específicos, ou seja, quando já solucionado 
anteriormente, o problema torna-se uma solução acessível para o futuro. Associado 
ao futebol virtual, o RBC pode proporcionar uma melhora em escolhas na parte 
tática ou estratégica ou até mesmo a otimização de processos de treinamento ou 
utilização de programas para recuperação de jogadores, utilizando-se de casos 
anteriores para otimizar, até mesmo, um processo de treinamento ou de seleção dos 
jogadores para a partida. Diante disso, foi visto a dificuldade na seleção de um time 
de futebol virtual por conta de vários fatores, tais como habilidade não conhecida do 
jogador ou overall não correspondente com a quantidade de habilidade para a 
posição ou função desejada. OBJETIVOS: Otimizar a seleção de escolha dos 
melhores jogadores com base na seleção de uma tática e/ou estratégia, 
demonstrando a importância da utilização de inteligência artificial no futebol virtual. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foram selecionados os jogadores e 
definidas as características para cada posição de jogo. Após, foi elaborado um 
algoritmo para selecionar e categorizar os jogadores por posição, o qual consulta as 
características necessárias em um banco de dados e organiza para a seleção final 
dos melhores jogadores para a tática. Em seguida o sistema calcula uma media de 
três resultados (média da característica primária, da característica secundária e da 
característica específica) e soma para resultar em um valor para obter a seleção dos 
jogadores. Para finalizar, graficamente, o sistema seleciona os melhores jogadores e 
apresenta na em um campo de futebol projetado na tela, com intuito de auxiliar o 
jogador na escolha do melhor time com base nas características propostas. 
RESULTADOS: Após o desenvolvimento foi selecionado como objetivo a obtenção 
dos melhores 11 jogadores para o usuário desfrutar no jogo virtual. Desenvolvimento 
a parte, os resultados corresponderam com as expectativas e demonstraram, por 
meio de cálculos, que os melhores jogadores, com base em suas habilidades 
preestabelecidas, podem ter seu aproveitamento dentro de campo melhorado com 
esse algoritmo em execução. CONCLUSÕES: Analisando todos os resultados 
obtidos o programa corresponde com a necessidade do projeto, visto que, 
analisando as características, todos os jogadores escolhidos são, realmente, a 
melhor opção para a posição no momento da seleção das características. Por fim, 
os resultados dos cálculos garantem os melhores 11 jogadores para a tática e 
característica selecionadas e não que a utilização do programa irá melhorar os 
resultados diretamente em uma partida de futebol virtuais.   
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APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MAUT DE INTELIGÊNCIA NA TOMADA DE 
DECISÃO EM COMPRA COM GEOLOCALIZAÇÃO 

 

Gustavo Tidre376 
Jeferson Knop377 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Não diferente das personificações físicas (indivíduos) as 
personificações jurídicas (empresas) também fazem uso de critérios de compra, 
mesmo que não seja para revenda. Este fato faz parte do lucro, e envolve uma 
ciência, fragmentada em alguma etapa da engenharia da produção. A partir desse 
problema, faz-se necessário o apoio computacional para solucionar essa demanda. 
A inteligência artificial é uma área que mesmo depois de mais de 60 anos de estudo 
ainda não consegue prever quando realmente vai poder ser comparada com a 
inteligência humana, porém ela já vem auxiliando de muitas maneiras e uma delas é 
o método de Multiattribute Utility Theory (MAUT), uma área da IA que auxilia na 
tomada de decisão. Portanto, neste artigo, será apresentado um aplicativo dotado de 
inteligência artificial, para assim dar assistência à realização de compra. 
OBJETIVOS: Analisar a eficiência do método MAUT, juntamente com a 
Geolocalização, em uma aplicação para dispositivos móveis de cotação de produtos 
em estabelecimentos comerciais, considerando tempo e custo de locomoção, 
distância e valor do produto. Desenvolver uma aplicação que forneça, ao usuário, 
informações que estão pré-cadastradas em um banco de dados, sobre a localização 
dos pontos de venda, o valor do produto e locomoção, e o tempo de deslocamento. 
Realizar testes em diversos pontos aleatórios da cidade, afim de analisar o algoritmo 
apresentando resultados, para então comprovar sua eficiência e funcionamento do 
aplicativo. MATERIAIS E MÉTODOS: O cenário proposto para a utilização do 
método, consiste em três supermercados reais, no qual será definido um nome 
fictício para cada um, sendo Supermercado 01, Supermercado 02 e Supermercado 
03, para esconder suas reais identidades. Cada Supermercado forneceu os valores 
de alguns itens específicos, os quais são comuns aos três estabelecimentos, à fim 
de fazer a comparação e utilização do método. A utilização do método e a 
armazenagem dos dados ocorre em uma aplicação Android juntamente com o 
SQLite, um banco de dados gratuito que tem seu uso voltado somente para esta 
plataforma, com o auxílio do software Android Studio, uma ferramenta para 
desenvolvimento em Android fornecido gratuitamente pela Google. O início do 
desenvolvimento do aplicativo deu-se pela implantação da tela de cadastro, uma vez 
que o usuário for direcionado para a tela de cadastro da empresa, o mesmo 
encontrará três campos: o primeiro destinado ao nome da empresa, o segundo 
destinado a latitude, e o terceiro destinado a longitude da empresa. No caso de o 
usuário selecionar a tela de cadastro do produto, este também encontrará três 
campos: o primeiro destinado ao nome do produto, o segundo destinado ao valor e o 
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terceiro destinado ao nome da empresa que oferece este produto. Após realização 
das etapas citadas anteriormente, o usuário deverá seguir para a tela de cadastro de 
valor do produto, onde estarão disponíveis três campos: no primeiro e no segundo 
campo, o usuário irá selecionar o produto e o estabelecimento, respectivamente, 
referentes às telas anteriores. No terceiro campo o usuário definirá o valor, em reais, 
do produto. Esse valor será vinculado a um produto e estabelecimento específicos. 
A segunda etapa deu-se pela elaboração da tela de pesquisa, onde o usuário deverá 
selecionar o produto desejado e preencher dois campos relacionados ao meio de 
locomoção: o primeiro destinado ao valor do combustível e o segundo destinado à 
média, em quilômetros por hora, que o veículo realiza. A terceira etapa foi 
constituída pelo desenvolvimento da tela de mapa, onde ocorrerá a obtenção da 
posição atual através do GPS presente no dispositivo móvel do usuário. Na quarta 
etapa foi realizado o cálculo que definirá a melhor e a pior opção de custo de 
locomoção e tempo. A partir desta informação, o aplicativo traçará uma rota do 
ponto onde o usuário se encontra até o estabelecimento 01, seguindo para o 
estabelecimento 02, estabelecimento 03 e, posteriormente, ao ponto inicial 
novamente, obtendo a informação do custo de gasto e de tempo inicial que o mesmo 
terá com a locomoção. Na quinta e última etapa, o aplicativo realiza os cálculos 
necessários com atribuição de peso e a aplicação da teoria da utilidade fornecendo 
para o usuário qual é a melhor opção de compra. RESULTADOS: Através do 
software desenvolvido, utilizando MAUT e Geolocalização, teve como resultado, 
diferentes sugestões de compra do mesmo produto em diferentes estabelecimentos 
comerciais, pelo fato da posição onde o usuário se encontra no momento da 
utilização do mesmo ser em pontos distintos da cidade. CONCLUSÕES: Os 
resultados obtidos a partir do aplicativo desenvolvido, demonstram a eficiência do 
MAUT, juntamente com a Geolocalização, o qual reduz o valor final de uma compra, 
considerando o valor do produto, valor e tempo de locomoção entre 
estabelecimentos comerciais, os quais terão o produto, pesquisado pelo usuário, em 
comum. 

 

Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Dispositivo Móvel. Software. 
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BUSCA COM O ALGORITMO A*: APLICAÇÃO EM TRANSPORTE COLETIVO 
INTERURBANO 

 

Matheus Silva Ortiz378 
Jones Granatyr379 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A malha rodoviária brasileira é ampla, cobre a maioria do território 
nacional e é composta de inúmeras linhas de ônibus diárias. Portanto, definir rotas 
para viagens utilizando o transporte coletivo é uma tarefa trabalhosa. Quando há 
necessidade de efetuar uma viagem em que não exista uma linha direta o problema 
fica evidente. A Inteligência Artificial (IA) traz como um dos seus principais objetivos 
automatizar tarefas intelectuais por meio de modelos computacionais. Resolução de 
Problemas por Meio de Busca é uma área da IA comprovadamente eficiente e 
utilizada quando a solução de um problema pode ser alcançada por meio de um 
objetivo previamente definido. A busca com informação utiliza conhecimentos 
específicos do problema, orientando e limitando a sua complexidade para encontrar 
soluções mais eficientes e menores custos computacionais. Neste contexto está o 
algoritmo A*, onde os nós são avaliados combinando o custo do caminho do nó 
inicial até o nó seguinte e o custo para ir do nó atual até o objetivo. O presente 
trabalho apresenta um estudo para busca de melhor caminho para usuário de 
transporte coletivo interurbano utilizando resolução de problemas por meio de busca, 
combinado com o método para atribuição de utilidade da Teoria de Utilidade 
Multicritério (MAUT) para a geração da melhor rota em uma viagem interurbana de 
ônibus. OBJETIVOS: Comprovar, através do desenvolvimento de uma ferramenta, 
adaptações do algoritmo e experimentos que o algoritmo A* é capaz de resolver o 
problema de rotas no transporte coletivo interurbano. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
algoritmo A* gradua o caminho através da equação f(n) = g(n) + h(n), onde g(n) é o 
custo do movimento para ir da cidade de origem até a próxima cidade e h(n) é o 
custo estimado para ir da cidade atual até a cidade de destino. O parâmetro 
escolhido para representar g(n) foi valor da passagem da respectiva linha de ônibus. 
A distância manhattan costuma oferecer a menor distância entre dois pontos quando 
se trata de uma malha urbana, fator crucial para que fosse definida como h(n). Esta 
informação é obtida através de um web service do Google. O funcionamento do 
Directions API se dá através da importação de uma biblioteca que possui elementos 
que podem ser manipulados, bastando informar a cidade de origem e a cidade de 
destino e o serviço apresenta como resultado a distância da rota entre as cidades. A 
utilização da MAUT tornou-se necessária e de suma importância após a definição do 
parâmetro de entrada e a heurística. Como o parâmetro e a heurística apresentam 
diferentes unidades de medida é necessário que sejam convertidos para escores 
proporcionais antes da aplicação do algoritmo, trabalhando com uma escala linear 
variando de 0 a 1 sendo o valor de utilidade 1 dado à melhor alternativa e o valor de 
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utilidade 0 dado à pior alternativa. Os valores intermediários são calculados através 
da equação U(x)=(x - pior valor)/(melhor valor - pior valor). RESULTADOS: O 
experimento a ser realizado apresenta uma rota entre cidades que não possuam 
uma linha direta de ônibus. Considerando o custo e heurística propostos, é esperado 
como resultado de melhor caminho o trajeto que apresente o melhor valor de 
deslocamento da origem ao destino. Como o algoritmo A* é completo se espera, 
dentro do contexto do projeto, que o destino sempre seja alcançado se a rota for 
possível. O trajeto é apresentado através do acesso recursivo aos nós que 
representam as cidades. CONCLUSÕES: O trabalho propõe o desenvolvimento de 
uma ferramenta que possa facilitar efetivamente a busca de rotas para usuários de 
transportes coletivos interurbanos. O sistema representará um protótipo do seu 
desenvolvimento, necessitando de lapidações e melhorias futuras. 

 

Palavras-Chave: Inteligência Artificial. A Estrela. Rotas. Ônibus. MAUT.  
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SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE VEICULOS UTILIZANDO RACIOCÍNIO 
BASEADO EM CASOS 

 
Thedy Nelson Lipinski380 

Jones Granatyr381 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Raciocínio baseado em casos (RBC) é um método da inteligência 
artificial que é utilizado para o desenvolvimento de sistemas especialistas que tem 
como característica principal, solucionar problemas por meio da adaptação de 
experiências já utilizadas para resolução de problemas similares. O desenvolvimento 
de sistema de RBC é composto da representação de casos que é a contextualização 
do problema a ser solucionado, após é executada  recuperação de casos através de 
funções de similaridade, neste processo é efetuada a busca na base de casos de 
quais são as experiências mais similares com o problema atual, seguido é feita a 
adaptação da experiência recuperada da base de casos para que possa melhor 
atender as necessidades do problema atual. OBJETIVOS: Nesta pesquisa pretende-
se desenvolver uma aplicação mobile de recomendação de veículos com a intenção 
de analisar a viabilidade de utilização do método de raciocínio baseados casos e 
funções de similaridade aplicadas na comparação de similaridade entre o veículo 
desejado pelo comprador e os veículos cadastrados para venda na base de dados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A primeira etapa para a execução do trabalho foi o 
estudo das etapas do raciocínio baseados em casos e funções similaridade. Logo 
após é feita a representação do caso na forma de objeto veículo que é composto 
dos atributos categoria, modelo, número de portas, potência do motor, cor, ano e 
preço. Seguido é feita a atribuição de valores de similaridade global em uma matriz 
de comparação entre os modelos selecionados, este se processo se repete com 
todos os atributos. Posteriormente é criada uma base de dados SQLite composta de 
veículos oferecidos a venda para que o método possa ser aplicado e testado. Para 
implementação da aplicação é utilizada a linguagem de programação Delphi, o 
algoritmo realiza a comparação entre os atributos do veículo inserido pelo 
comprador com os atributos dos veículos cadastrados a venda na base de dados, 
realiza os cálculos de similaridade e mostra ao usuário o valor de similaridade com 
cada veículo. RESULTADOS: Espera-se que o modelo desenvolvido seja capaz de 
buscar na base de dados e recuperar os veículos com as características mais 
similares as desejadas pelo comprador, para posteriormente efetuar uma 
recomendação mais adequada ao usuário. CONCLUSÕES: Pode se concluir nessa 
pesquisa, resultados qualificatórios, na utilização de raciocínios baseados em casos 
nos sistemas de recomendação de veículos, e a similaridade global obtidos, para 
melhor aprimoramento, onde o usuário, possa obter maneiras mais satisfatórias 
durante e após o uso da aplicação. 
 
Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Raciocínio Baseado em Casos. Comércio de 
Automóveis 
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PROTÓTIPO DE SMART GRID UTILIZANDO ARDUINO E JAVA 
 

Leonardo Walkiw382 
Jones Granatyr383 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Smart grids ou redes inteligentes é o monitoramento em tempo real 
de uma rede elétrica. A cada problema na rede em que ocasione a falta de energia, 
a equipe que está trabalhando no momento recebe o aviso na hora, já 
providenciando reparo para o problema antes mesmo de um cliente entrar em 
contato (SCHETTINO, 2013). As Smart grids não substituem as redes elétricas já 
existentes, são um complemento, adicionando novas capacidades e funcionalidades 
às redes atuais, gerando uma evolução no ramo de energia elétrica. Vários clientes 
reclamam do atendimento das companhias elétricas, a demora no atendimento e a 
demora em restabelecer a energia elétrica são as questões mais abordadas nas 
reclamações dos clientes (BORGES, LIMA 2013). Com base nas reclamações os 
clientes têm reivindicando melhoras nos setores de atendimento e agilidade no 
restabelecimento de energia. Não sendo possível calcular os prejuízos da falta de 
energia, há varias situações incômodas para os clientes em decorrência da falta de 
energia, como ficar diversas horas no escuro, preocupação com os alimentos e 
medicamentos que necessitam de refrigeração e até os equipamentos elétricos 
desligados repentinamente com a queda de energia (SAIDELLES, 2013). Para a 
implantação é necessário a instalação de um medidor inteligente, conectado a 
internet para efetuar a transmissão de dados, possibilitando monitorar o consumo de 
cada cliente em tempo real e até interromper o fornecimento em caso de não 
pagamento da fatura sem a necessidade de mandar um profissional até a residência 
para realizar tal procedimento. Tal estratégia possibilita a companhia receber 
notificações, caso haja problemas na rede, antes que os clientes tenham o trabalho 
de entrar em contato com a central para relatar (ARAUJO et al. 2011). OBJETIVOS: 
Desenvolver um protótipo de monitoramento de falhas em redes de energia elétrica, 
com capacidade de notificar uma central de monitoramento a cada falha na rede. 
Um sistema independente alimentado via rede elétrica ou bateria. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Como hardware foi utilizado o Arduino UNO R3 e um GPS Shield. A 
aplicação de gerenciamento de equipamentos e ocorrências foi desenvolvida em 
Java. Houve necessidade de adicionar um divisor de tensão para baixar a tensão da 
fonte do Arduino de 9V para 3.7V e possibilitar a leitura na porta digital. Possui uma 
alimentação redundante com uma bateria sendo fonte secundaria e não desligando 
o protótipo se desconectado da tomada. Após a mudança da fonte de alimentação o 
sistema detecta como uma falha e envia sua localização e notifica o usuário do 
sistema.  RESULTADOS: Visto os problemas decorrentes da falta de energia 
elétrica e o descaso das empresas com seus clientes, o protótipo é uma solução de 
baixo custo para empresa ter conhecimento dos problemas que ocorrem em sua 
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rede antes que os clientes abram alguma solicitação de reparo. CONCLUSÕES: A 
aplicação é viável para a proposta do projeto, obteve-se êxito quanto à aplicação do 
Arduino em conjunto com o GPS Shield para receber a localização e notificando o 
usuário caso ocorra falha na rede elétrica. 

 

Palavras-Chave: Smart Grid. Arduino. GPS.   
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APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE EM UMA BASE 
DE DADOS DE PIZZARIA384 

 

Dalton Luiz Vargas385 
Jones Granatyr386 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As implantações de BI com sistemas de informação adequados são 
valiosas para as empresas. Tais sistemas constituem um auxílio inestimável no 
processo de tomada de decisão das organizações. Torna-se fácil de entender agora 
que palavras como competitividade, globalização e qualidade fazem parte do dia-a-
dia de empresas que usam esses tipos de sistemas. O Business Intelligence é uma 
tecnologia que permite às empresas transformar dados guardados nos seus 
sistemas em informação significativa. Permite também aos usuários analisar bases 
de dados para descobrir informações importantes, ajudando a organização a tomar 
decisões bem fundamentadas. Tal capacidade na tomada de decisões é obtida 
através de várias funções, como a análise OLAP e o Data Mining, que satisfazem as 
necessidades dos vários públicos da empresa (desde o usuário comum ao executivo 
da organização). Com o surgimento da Internet, o BI tornou-se ainda mais 
importante, pois as organizações desenvolveram uma plataforma unificada para 
distribuir de forma facilitada a informação aos tomadores de decisões dentro e fora 
do seu espaço (empregados, fornecedores, parceiros de negócio e clientes). 
OBJETIVOS: Analisar as diferentes etapas do processo de implantação de um 
sistema de BI em uma base de dados de pizzaria; fatores críticos de sucesso e os 
facilitadores e dificultadores decorrentes do processo de implantação encontrados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa está sendo desenvolvida e executada em 
sentido exploratório, tendo como base a exploração entre alinhamento estratégico 
da TI para a gestão do negócio, com o apoio da tecnologia denominada Business 
Intelligence (BI). A coleta de dados foi realizada através da análise do banco de 
dados de uma pizzaria. JUSTIFICATIVA: A partir dos estudos aqui propostos 
pretende-se possibilitar a maior capacidade de análise, padronizar o acesso aos 
dados, identificar tendências e antecipar riscos, identificar perdas e custos e agilizar 
a análise de informação. HIPÓTESE: Atualmente, as organizações não possuem 
nenhuma ferramenta disponível para prever os eventuais efeitos que suas ações 
possam causar. Neste sentido, fica clara a relevância do uso da tecnologia de 
Business Intelligence nas empresas, a qual, por meio dos processos acima 
apresentados auxilia no aumento de receitas, campanhas de vendas e ações de 
fidelidade e retenção. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia de Informação. Business Intelligence. Estratégia. 
Gestão do Conhecimento. 
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RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS APLICADO A ANÁLISE DE CURRÍCULOS 
 

Rubens Florentino Freitas Junior387 
Jones Granatyr388 

Otto Robert Lessing389 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Especificamente no cenário de setores de recursos humanos, 
geralmente as empresas não possuem uma maneira eficiente para análise de 
currículos dos candidatos a uma vaga em potencial. Para selecionar os melhores 
currículos, as pessoas responsáveis devem analisa-los manualmente, muitas vezes 
realizando uma leitura detalhada em cada currículo. Este fato pode gerar problemas, 
visto que informações importantes sobre o candidato podem passar despercebidas 
devido ao fato de que as pessoas podem esquecer ou não localizar alguma 
informação. O filtro por requisitos na busca por um determinado perfil em uma base 
grande de dados elimina candidatos com características excelentes e com grande 
potencial de aproveitamento para preenchimento da vaga. Técnicas de raciocínio 
baseado em casos tem ganhado bastante espaço nos últimos anos, sendo 
processos relevantes para a extração de informação em bases de dados. Essas 
técnicas utilizam algoritmos que fazem o cálculo da similaridade entre os dados, o 
que pode acarretar na descoberta de padrões consistentes de relacionamentos entre 
os atributos das bases de dados. Dentro deste contexto, a utilização das técnicas de 
MAUT e KNN para estabelecer padrões entre os candidatos às vagas, e o uso do 
RBC pode auxiliar neste processo de seleção de candidatos, pois essas técnicas 
utilizam conhecimento passado para identificar uma situação do presente. 
OBJETIVOS: Criar métodos inteligentes capazes de auxiliar no processo de 
recrutamento e seleção de perfis a vagas de emprego, efetuando análises de 
similaridade em currículos, com o intuito de identificar automaticamente os 
candidatos de acordo com o melhor perfil para a empresa. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Como métodos foram definidos atributos a serem comparados, como: 
Artigos publicados pelos candidatos, Apresentação/Palestras feitas pelo mesmo, 
Cursos, Nível de Graduação e Experiência de trabalho. Após isso foram feitos testes 
com vários currículos aplicando a eles os algoritmos, comparando as similaridades 
entre os perfis dos candidatos e os requisitos a vaga, tendo os resultados gerados e 
validados pelas teorias de utilidades.  RESULTADOS: Espera-se que o modelo 
desenvolvido seja capaz de identificar, dentro de uma base de dados, a similaridade 
dos perfis dos candidatos para com a vaga, baseando-se em características dos 
candidatos. Diferentemente da análise feitas por avaliadores humanos, almeja-se 
que o modelo de análise desenvolvido pelo trabalho seja mais eficiente o possível e 
tenha resultados semelhantes ou melhores as análises realizadas por humanos. 
CONCLUSÕES: Espera-se que os resultados do presente projeto possam auxiliar 
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as empresas do ramo de recursos humanos ou então empresas que possuam este 
setor. Os benefícios dizem respeito à facilidade em selecionar um potencial 
candidato em meio a vários currículos disponíveis na base de dados, de forma 
rápida e automatizada. O impacto da proposta está no fato de que poucas empresas 
deste ramo fazem uso deste tipo de técnica para agilizarem seus processos e 
decisões, o que pode impactar positivamente a sustentabilidade da empresa. 

 

Palavras-Chave: Currículos. K-Vizinhos Mais Próximos, Seleção, Raciocínio 
Baseado Em Casos, Teoria de Utilidade Multicritério. 
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MINERAÇÃO DE DADOS COM PROCESSO KDD APLICADO A BASE DE 
DADOS DE UMA PIZZARIA 

 

José Adair Fabricio390 
Otto Robert Lessing391 

Jones Granatyr392 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Minerar dados é o processo de extração do conhecimento, 
possibilita tratar as informações e apresentá-las numa forma clara, precisa e de fácil 
compreensão aos tomadores de decisões, auxiliando-os no planejamento de ações 
de marketing e nas mais diversas atividades que requerem ações decisivas. A busca 
por maior eficiência no desempenho operacional, a diminuição de custos, a grande 
competividade são fatores que impulsionam o uso de ferramentas tecnológicas.  As 
empresas de um modo geral, incluindo o cenário de pizzarias, armazenam 
informações de diferentes fontes de dados, mas não analisam os padrões que 
podem existir nesses dados. OBJETIVOS: preparar e analisar a base de dados de 
uma pizzaria com o intuito de encontrar padrões relevantes nos dados, os quais 
poderão ser utilizados como ferramenta estratégica de negócio. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Objetivando extrair conhecimento oculto a base de dados da pizzaria foi 
submetida ao processo KDD, sendo executadas tarefas de seleção, pré-
processamento, transformação, mineração e interpretação/Avaliação dos dados. 
Após os dados passarem pelo processo KDD receberam a aplicação do algoritmo 
Apriori. Um arquivo arff foi criado com os dados da base de dados o qual foi 
carregado no software Weka para a extração de regras de associação. Foram feitos 
vários experimentos com diferentes valores de parâmetros para o suporte e a 
confiança no algoritmo apriori, sendo selecionados para análises os testes gerados 
com um mínimo de 10 e um máximo de 50 regras de associação. Os testes 
relacionados para análises foram: suporte 10% e confiança 56%, suporte 10% e 
confiança 55%, suporte 10% e confiança 54%, suporte 10% e confiança 53%, 
suporte 10% e confiança 52%. RESULTADOS: Dos experimentos realizados com o 
algoritmo Apriori sobre a base de dados da pizzaria, o teste com suporte 10% e 
confiança 52% foi o que gerou as regras mais consistentes, sendo selecionadas as 
10 melhores regras para avaliação e interpretação, essas regras geraram 
informações que poderão ser empregadas em estratégias de negócio e na busca de 
vantagens competitivas. CONCLUSÕES: Com a aplicação das técnicas de 
mineração de dados sobre a base de dados da pizzaria, concluiu-se que a aplicação 
das técnicas do processo KDD sobre a base de dados da pizzaria, mostraram-se 
eficazes na descoberta de conhecimento oculto, revelando novas informações que a 
empresa poderá aplicar na gestão do negócio, para melhorar o atendimento a seus 
clientes, aumentar suas vendas e planejar estratégias de marketing. A mineração de 
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dados por regras de associação apresentou-se como importante ferramenta para 
tomadas de decisão, revelando padrões consistentes nas informações.  

 

Palavras-Chave: Mineração de dados. Extração do conhecimento. Regras de 
associação. 
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DESCARTE DAS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS, MAFRA, SC 
 

Emely Clycia Ferreira393 
Fernanda Buba394 

Michele de Lima395 
Maristela Povaluk396 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Este projeto teve por finalidade desenvolver uma pesquisa com 
intuito de apresentar e verificar os riscos que as embalagens de agrotóxicos causam 
ao meio ambiente, na localidade de Avencal do Meio, no interior do Município de 
Mafra, SC. OBJETIVO: Com objetivo de agregar conhecimento e principalmente 
alertar a população pelos riscos que se tem quando descartado incorretamente nos 
ecossistemas, trazendo efeitos negativos tanto ao meio ambiente como a saúde da 
população. MATERIAIS E MÉTODOS: As últimas duas décadas de nosso século 
vêm registrando um estado de profunda e complexa crise mundial que afeta todos 
os aspectos de nossa vida – a saúde, o modo de vida, a qualidade do meio 
ambiente, as relações socioeconômicas, a tecnologia e a política (CAPRA, 1982). A 
atividade agropecuária tem um grande aumento na utilização de agrotóxicos, pois as 
pragas estão se tornando cada vez mais resistentes a certos produtos devido ao uso 
excessivo de agrotóxicos. Deste modo os problemas ambientais estão se tornando 
cada vez mais graves, as embalagens vazias de agrotóxicos, são descartadas com 
frequência em locas impróprios, atingindo seriamente a saúde dos seres humanos e 
do meio ambiente. Para evitar esses problemas ambientais que podem ter 
consequências irreversíveis, é necessário despertar a consciência ecológica e incutir 
nelas atitudes de preservação do ambiente, aliadas a fatores culturais, políticos e 
econômicos (POVALUK, 2015). Sabe-se que o Brasil consome por ano cerca de 
288.000 toneladas de agrotóxicos, cerca de 107.000.000 embalagens. Entretanto, 
normas e leis estão cada vez mais rígidas e abordando aspectos que levam em 
consideração a saúde pública e ambiental, como a Lei Federal nº 9974/00. 
Caracterizou-se como pesquisa bibliográfica em artigos e livros com relação a 
temática documental e de pesquisa de campo por meio de questionários, com dez 
produtores de tabaco ingressados na empresa Souza Cruz, na localidade de 
Avencal do Meio. Constatou-se que a geração de resíduos tem aumentado 
rapidamente, após o aumento da demanda e a diversidade de opções de 
agrotóxicos. Compreender como ocorre todo esse processo de aplicação, manuseio 
e devolução e incentivar o uso e descarte correto dos produtos. Desta maneira, é um 
tema de grande relevância que deve ser abordado e discutido, procurando encontrar 
formas e ações para prevenir os riscos de contaminação de solos e agua 
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principalmente. Nesse aspecto que entra a Gestão Ambiental, que tem objetivo de 
obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, procurando reduzir e se possível 
eliminar os danos e problemas causados pela ação humana. Em forma de 
questionário e visita as casas dos produtores, constatou-se que a responsabilidade 
sobre o descarte das embalagens de agrotóxicos é dos usuários. Estes devem 
devolver as embalagens vazias, limpas e furadas. Até o momento da devolução, o 
produtor deve armazenar, de forma adequada em sua propriedade, em local 
abrigado de chuva, que seja ventilado e separado de alimentos ou rações, assim 
como fazem com os produtos cheios. Para a devolução as embalagens devem ser 
encaminhadas no dia e local que é proposto pela empresa, lá as embalagens e suas 
notas fiscais são coletadas e se esta estiver limpa, é encaminhada para reciclagem, 
se não estiver são enviadas para incineradores credenciados, se tornam novos 
produtos, como tubos para produção civil, baterias de carros ou voltam a ser 
embalagens toxicas. RESULTADOS: Em nosso projeto, todos os produtores 
confirmaram a entrega de embalagens corretamente. Para a aplicação correta dos 
venenos e em toda sua cultura recomenda-se usar o Epi (Equipamento de Proteção 
Individual), que é o conjunto de vestimentas obrigatórias em toda cultura do tabaco, 
esses equipamentos são enviados pela empresa que é integrada ao produtor. Todos 
os produtores alegaram que usam e seguem as instruções de uso do Epi. De acordo 
com a nova NR 31 para o armário de veneno, que é subdividido em prateleiras para 
a estocagem de embalagens vazias de agrotóxicos, para produto químico em pó, 
produto químico. O armário também possui caixa coletora, em caso de vazamento 
acidental dos resíduos de agrotóxico. Essa nova lei foi implantada com intuito de 
diminuir riscos a saúde e para ter um lugar seguro aos produtos, como conta um 
produtor, “Que a maneira tradicional não era segura e exalava mau cheiro, pois 
disputava espaço no próprio galpão, ao lado da estufa. Com a instalação do novo 
armário, para os agrotóxicos, o problema foi resolvido, pois os produtos ficam longe 
da casa da família e não exalam aroma nos espaços de trabalho junto ao paiol”. De 
todos os entrevistados, dois produtores ainda não tem o armário, mas estão fazendo 
o investimento para construir. Pensando nisso podem-se tomar medidas preventivas 
e mais sustentáveis que reduzam os possíveis impactos, como por exemplo: 
campanhas de orientação para os produtores, incentivo ao manejo ambientalmente 
correto do solo e fiscalizações junto aos comerciantes destes produtos. 
CONCLUSÃO: Sabemos que só será possível efetivar essa luta contra os 
problemas de saúde e ambientais, se formar uma harmonia entre disciplinas, 
profissionais, órgãos governamentais e outros grupos interessados, e que consigam 
formar alianças, com intuito de beneficiar o ambiente com leis e normas. Assim 
sendo, esta pesquisa foi de extrema relevância para a área de Gestão Ambiental 
diretamente relacionada a questão ambiental, tendo como base a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade do interior do Município de Mafra, SC, e também 
para os produtores, que com nossa visita se sentiram mais motivados a seguir todos 
os procedimentos corretamente. 

 

Palavras-Chaves: Embalagens de Agrotóxicos. Saúde Pública. Meio Ambiente 
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SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO BASEADO EM ESTILOS DE APRENDIZAGEM 
EM SALA DE AULA397 

 

Andressa Gaiovicz Richardt398 
Jones Granatyr399 

Fábio Spak400 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os dados gerados estão aumentando cada dia mais com o aumento 
de pessoas utilizando ferramentas computacionais, como tablete, smartphone, 
notebook, entre outros dispositivos e com todas essas informações, os usuários tem 
dificuldades em tomar decisões do conteúdo que mais gosta, sendo na hora de ler 
algo, até no momento de uma compra. Para simplificar o processo de escolha, 
sendo pesquisando críticas sobre o assunto, perguntando a um amigo ou até 
procurando em revistas ou jornais, é desenvolvido o sistema que recomenda as 
melhores opções para o usuário, agilizando o processo de escolha. E este processo 
acontecendo para cada aluno em sala de aula, recolhendo as informações das 
atividades que cada aluno mais gosta e transformando em recomendação de 
atividades que melhorem o interesse em realizar o aprendizado, aumentando o 
rendimento de cada aluno. OBJETIVOS: Recomendar atividades individualmente 
para alunos em sala de aula baseado nos estilos de aprendizagem de (HONEY, 
MUMFORD, 1992) utilizando o método de filtragem colaborativa para as 
recomendações. MÉTODO: O algoritmo de recomendação individual foi 
desenvolvido pela linguagem Phyton, recebendo avaliações com notas de 0 a 5 
(escala Likert) das atividades feitas pelos alunos (desta forma, identificando as 
preferências de atividades dos alunos e através das características da atividade, é 
identificado o estilo de aprendizagem de cada aluno). Foram coletadas as avaliações 
de todas as atividades e aplicado uma aula com a recomendação gerada pelo 
algoritmo. RESULTADOS: Obtivemos 3 casos com o algoritmo de recomendação, 
sendo: (i) O algoritmo não recomendou, por alguns possíveis casos como 
transferência, muitas faltas nas aulas que ocorreram as avaliações das atividades, 
não contendo o mínimo de avaliações necessárias para a recomendação; (ii) O 
algoritmo recomendou de forma errada, esse caso é comparando com o 
questionário de estilos de aprendizagem (HONEY; ALONSO, 1992) onde 
possivelmente o aluno deste caso não foi sincero com suas avaliações das 
atividades; (iii) O algoritmo recomendou as atividades corretas para o estilo de 
aprendizagem do aluno, também sendo comparadas a recomendação feita com o 
questionário de estilo de aprendizagem (HONEY; ALONSO, 1992); CONCLUSION: 
O algoritmo gerou recomendação satisfatória e pelos questionários de feedback 
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aplicado na última aula que foi realizado a recomendação das atividades, houve a 
aprovações da maioria dos alunos e da professora que aplicou as aulas.  

 

Palavras-Chave: Sistema de Recomendação. Filtragem Colaborativa. Estilos de 
Aprendizagem.  
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TESTE DE FLEXÃO EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO COM BAMBU 
VISANDO SUA APLICABILIDADE COMO ALTERNATIVA AO USO DO AÇO401 

 

Caroline Carvalho Carneiro402 
Mario Fritsch 403 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Objetivando a possível substituição do aço pelo bambu em vigas de 
concreto armado, em construções de pequeno porte, realizou-se ensaios de flexão 
bi apoiada (três pontos) em três vigas de concreto, uma armada com aço e duas 
armadas com bambu. A execução deste teste teve como intuito, visualizar o 
comportamento do bambu como armadura longitudinal, quando exposto ao esforço 
de flexão simples. Desta forma, é possível comparar as vigas testadas e assim, 
analisar clara e objetivamente a substituição proposta. Neste caso, o teste consiste 
na aplicação de uma carga exatamente no centro da viga, bi apoiada, inicialmente a 
carga é zerada, então, exercida de forma crescente sobre a peça até o momento em 
que ocorra a ruptura do corpo de prova (viga). OBJETIVOS: A realização deste teste 
teve como objetivo comprovar, com base nas cargas de ruptura de cada viga, que o 
bambu possui capacidade de substituir o aço em construções de pequeno porte. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foram realizados todos os cálculos 
estruturais para a obtenção das bitolas de aço que foram utilizadas. Para que as 
peças de bambu utilizadas possuíssem equivalência ao aço, foi calculada a razão 
entre as tensões de tração dos materiais e aplicado este valor em fórmula. 
Possuindo estes valores, foram executadas três vigas de concreto armado com 
dimensões de 30cmx20cm com comprimento de 1,20m. Uma peça foi armada com 
aço, na parte superior foram utilizadas 2 barras de 6,3 mm e parte inferior 2 barras 
de 10 mm. E duas vigas armadas com bambu, a primeira, foi armada na parte 
superior com duas peças de bambu com áreas de 0,60 cm² e 0,58 cm² e na parte 
inferior, duas peças com área de 1,31 cm² e 2,28 cm². A segunda viga, armada da 
mesma forma, na parte superior com peças com área de 1,16 cm² e 0,66 cm², na 
parte inferior foram utilizadas mais duas peças com áreas de 1,29 cm² e 1,06 cm². 
Para que as características das três vigas fossem iguais, foram estribadas 
igualmente com aço 4,2mm com espaçamentos de 15 cm e o concreto utilizado 

possuía traço idêntico, moldado in loco e com 𝑓𝑐𝑘 médio de 30 MPa. Todo o 
processo respeitou a norma NBR 6118/2003. Foi utilizado cimento CP V-ARI, desta 
forma, o teste pôde ser realizado no oitavo dia de cura. Os ensaios para a 
determinação da resistência à flexão nas vigas citadas, foram realizados em três 
pontos, sendo as amostras bi apoiadas com distância entre os apoios de 850 e 860 
mm. Estes testes foram realizados no Instituto LACTEC/DPEC na cidade de 
Curitiba/PR. RESULTADOS: A viga de concreto armado com aço resultou em uma 
carga de ruptura de 14.200,00 Kgf, ocorrendo escoamento do aço com 12.800,00 
Kgf. A primeira viga de concreto armada com bambu atingiu carga de ruptura de 
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9.700 Kgf. E a carga de ruptura da segunda viga armada com bambu foi de 7.800 
Kgf. O bambu não sofre escoamento, desta forma, durante o teste pôde-se perceber 
que a partir do momento que o material rompeu, continuava aceitando carga 
normalmente, fato que não acontece com o aço. CONCLUSÕES: A partir dos 
resultados adquiridos com os testes de flexão, observou-se que a primeira viga 
armada com bambu suportou 68,31% da carga da a viga armada com aço, a 
segunda viga armada com bambu, atingiu 54,93%. Com estes resultados pode-se 
concluir que o bambu pode ser utilizado como alternativa ao aço, contanto que, esta 
substituição seja prevista em cálculo para que se possa corrigir esta diferença 
identificada.  

 

Palavras-Chave: Bambu. Aço. Flexão. Viga. Substituição.  
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PROGRAMA UnC SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, ATUAÇÃO EM 
CANOINHAS404 

 

Célia Pereira Gomes405 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Este projeto segue as diretrizes do Programa UnC Saúde e 
Qualidade de Vida (Resolução CONSUN 034/2013), em Canoinhas o programa com 
ginastica laboral tem direcionamento aos professores e funcionários e ao grupo de 
terceira idade Unati (2016-1). OBJETIVOS: promover ações para a melhoria da 
saúde e qualidade de vida; Divulgar o acesso a informações, aos bens e serviços 
em saúde por meio dos cursos de graduação da UnC; Informar sobre a intervenção 
em situações emergenciais em saúde com ênfase no trabalho repetitivo realizado no 
âmbito de trabalho. MATERIAIS E MÉTODOS: realização de ficha de anamnese, 
constando os dados pessoais e dados sobre estado de saúde, como: pressão 
arterial, alergia, intolerância a lactose, glúten e medicamentos, uso de prótese 
articular, desmaios, convulsões, diabetes, fraturas, cirurgias já realizadas, peso, 
altura (IMC), lesões por esforço repetitivo, principais refeições, tempo que fica 
sentado na função em que trabalha, esporte que realiza, melhor horário para 
execução de atividades física no trabalho e fora do horário de trabalho. 
RESULTADOS: Os dados foram respondidos por sessenta e nove pessoas, na faixa 
etária entre 22 a 62 anos, melhor dia da semana para executar as atividades no 
trabalho segunda e quarta, melhor horário 14h às 14h15min e 16h às 16h15min, 
16h30min às 16h45min, quanto a pratica de algum esporte 23 responderam que sim 
praticam e 44 não praticam, sendo que 2 não responderam; 30 pessoas 
responderam que ficam mais de 3h trabalhando sentados; 48  responderam que não 
jantam a noite, fazem somente lanche entre 18h e 19h. 40 pessoas conseguem 
fazer três refeições ao dia, as demais pulam uma das refeições.6 possuem lesões 
(coluna, braço, ombro, mãos), 6 consideram que possuem lesões por esforço 
repetitivo.48 sabem seu IMC, 16 dizem ter problemas com peso corporal. Peso dos 
entrevistados está entre 52kg a 115kg. 29 já fez algum tipo de procedimento 
cirúrgico. 16 pessoas tem ou teve algum tipo de fratura, 7 tem diabetes diagnostica, 
5 tem diabetes sob controle. 9 possuem algum tipo de prótese. 5 possuem 
intolerância lactose e ou glúten. 5 possuem alergia a medicamentos. 12 possuem 
pressão arterial alta, controlada sob medicação, 29 possuem dificuldade de enxergar 
|(usam óculos), 1 dificuldade auditiva, 11 coluna, 1 dores nas pernas. Após a 
aplicação e tabulação dos dados da ficha de anamnese, prepararam-se as sessões 
de ginastica laboral, considerando os dados, horários, dias da semana. A proposta é 
de que a cada ciclo de sessões faz-se avaliação qualitativa (perguntas aos 
participantes) e quantitativas, com ênfase na flexibilidade, porque as sessões tem 
ênfase em alongamentos e atividades compensatória ao esforço repetitivo de cada 
funcionário e ou grupos. CONCLUSÕES: a ginástica laboral auxilia o funcionário a 
perceber sua condição física e a buscar outras modalidades esportivas fora do 
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âmbito de trabalho. Os dados coletados contribuem aos dirigentes para elaborarem 
programas de melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores.  

 

Palavras-Chave: Universidade. Saúde. Qualidade de Vida. 
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SATISFAÇÃO DE COLABORADORES DE UMA UNIVERSIDADE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA406 

 

Josiane Carine Spuldaro407 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Para Spector (2010) a satisfação no trabalho é uma variável de 
atitude que mostra como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que tem, 
seja no todo, seja em relação a alguns de seus aspectos. A satisfação no trabalho é 
o quanto as pessoas gostam do trabalho delas já a insatisfação no trabalho é o 
quanto não gostam. A busca de respostas para problemas envolvendo a satisfação, 
mesmo que parciais, podem nos auxiliar na compreensão do dia a dia dos 
trabalhadores e suas relações com o trabalho, com a família e com os amigos. A 
escassez de estudos com o público alvo deste trabalho demonstra a relevância 
científica do tema. Denota-se, portanto, que o conhecimento produzido por esta 
pesquisa, poderá contribuir para que os colaboradores e a própria instituição 
estejam mais atentos para a satisfação no trabalho, ressaltando assim, a relevância 
social e acadêmica. OBJETIVO: Avaliar a satisfação dos colaboradores de uma 
Universidade do oeste de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: O instrumento 
de coleta de dados foi um questionário sobre clima organizacional composto por 4 
categorias (relacionamento interpessoal, gestão institucional, desenvolvimento 
profissional e remuneração e benefícios), contendo 4 questões cada categoria. O 
questionário foi elaborado por meio do Google Drive® e enviado aos 72 
colaboradores dos setores administrativos da Universidade via e-mail institucional. 
Houve retorno de 48 questionários. RESULTADOS: CATEGORIA I - 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: A convivência humana é complexa e 
desafiante. As relações interpessoais se desenvolvem em decorrência do processo 
de interação com uma ou mais pessoas, e o modo como cada um lida com essas 
pessoas irá definir uma boa ou má relação com o grupo.  Esta categoria obteve 
média de 7,2. Cada individuo é formado por um sistema complexo que engloba sua 
cultura, seus conhecimentos, suas crenças, suas experiências de vida, suas 
percepções a respeito de si mesmo e dos outros. O significado do que suas ações 
podem oferecer no meio social em que estão inseridas e sua percepção sobre as 
coisas e as pessoas é que determinam o comportamento do individuo diante das 
diversas situações por que passa, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. A 
produtividade de um colaborador decorre de uma série de relações interpessoais 
entre colaborador e organização. As pessoas convivem e trabalham umas com as 
outras. Comunicam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem 
afeto. O processo de interação humano é complexo e ocorre permanentemente 
entre as pessoas sob forma de comportamento manifesto e não manifesto, verbal e 
não verbal, pensamento, sentimentos, reações mentais e físicas (MOSCOVISC, 
2004). CATEGORIA II – GESTÃO INSTITUCIONAL: A gestão constitui-se como um 
dos principais componentes da estrutura organizacional. Segundo Fayol (1973), o 
gestor é definido pelas suas funções no interior da organização, compete a ele 

                                            
406

 Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos, UNOESC, Campus 
Joaçaba.   

407
 Psicóloga, Universidade do Contestado – UnC Concórdia. E-mail: josi_psico@yahoo.com.br: 



195 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

interpretar os objetivos propostos pela organização em que atua, através do 
planejamento, da organização, da liderança e do controle, a fim de atingir os 
referidos objetivos. Esta categoria mediu a satisfação dos colaboradores com 
relação aos gestores da Instituição, com média de 6,8. Conforme Chiavenato (1999), 
o gestor é alguém que desenvolve os planos estratégicos e operacionais que julga 
mais eficazes para atingir os objetivos propostos, concebe as estruturas e 
estabelece as regras, políticas e procedimentos mais adequados aos planos 
desenvolvidos e, por fim, implementa e coordena a execução dos planos através de 
um determinado tipo de comando (liderança) e de controle, precisa estar preparado 
para os mais diversos tipos de situações e contribuir para a formação de uma boa 
equipe de trabalho. CATEGORIA III - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: As 
organizações precisam dispor de pessoas competentes e motivadas para produzir, 
pois, o recurso humano é o mais importante em qualquer organização, a 
capacitação e a motivação da equipe são indispensáveis para que o trabalho seja 
executado com eficiência e eficácia (LACOMBE, 2011). A média desta categoria 
ficou em 6,1, o que demonstra que a instituição esta disponibilizando poucas 
possibilidades para o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Para as 
pessoas terem um bom rendimento no trabalho precisam estar se sentindo bem na 
função que exercem, necessitam ter uma remuneração estável, ser respeitadas por 
seus superiores e principalmente precisam ver possibilidades de crescimento dentro 
da empresa. CATEGORIA IV - REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: A mais importante 
forma de concretizar a valorização do colaborador pela empresa é a remuneração. O 
assunto é polêmico principalmente em organizações que não possuem um plano de 
cargos e salários fixado. Este bloco compõem a média mais baixa, 5,6. O salário é 
um forte fator de satisfação no trabalho. Porém, ele esta mais fortemente ligado a 
satisfação com o salário em sí do que com relação ao trabalho. As formas com que 
os salários são distribuídos ou a equidade deles é que determinam a satisfação com 
o salário e não a quantia em si (SPECTOR, 2010). Além do salário, as empresas 
oferecem aos seus colaboradores benefícios, que podem ser de assistência 
(assistência médica, financeira, previdência privada), recreativos (espaços para o 
lazer) ou serviços (restaurante, estacionamento, transporte). Para Dutra (2012, p. 
197) “os benefícios em nosso país são simplesmente uma forma de remuneração 
complementar. Os benefícios oferecem suporte para os empregados que lhes 
permitem a segurança a que de outra forma não teriam acesso”. CONCLUSÕES: 
Com os resultados alcançados e com o alto índice de participação dos funcionários 
na pesquisa, podemos destacar a importância de se atentar mais para a satisfação 
no trabalho, visando a qualidade de vida dos colaboradores. A insatisfação no 
trabalho pode gerar problemas a saúde mental, física e social, acarretando 
problemas no ambiente de trabalho e na Instituição empregadora. Para melhorar a 
satisfação dos funcionários, sugere-se a criação de um comitê composto por 
membros dos setores administrativos e membros da Direção da Instituição para que 
possam debater esta temática e elencar fatores de melhoria. Também se pondera a 
importância de aderir a medidas coletivas que possam ser efetivadas com o objetivo 
de amenizar os problemas de insatisfação no trabalho, dentre eles destacar: 
programas de valorização do trabalhador, plano de carreira, salário e benefícios, 
conhecimento e participação dos colaboradores nos processos da Instituição. É 
importante salientar que a qualidade na prestação de serviços em uma Instituição 
perpetua-se através da satisfação de seus colaboradores. 
 
Palavras-Chave: Satisfação no Trabalho. Colaboradores.  Universidade. 
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A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ORGANIZAÇÕES REGULARES DE ENSINO408 

 

Franciele de Oliveira409 
Kendry Lipinski410 
Luciani Geraldi411 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: É sabido que a criança com Síndrome de Down tem capacidade 
para o aprendizado, como qualquer outra criança, no entanto deve se levar em 
consideração suas capacidades e limitações individuais neste processo. Logo é 
necessário que haja estimulação desde o nascimento, com profissionais 
especializados que atendam às necessidades da criança proporcionando a 
estimulação de suas capacidades. Em instituições de ensino regular não seria 
diferente, o professor como mediador do conhecimento é o profissional que atenderá 
a criança com Síndrome de Down nesse processo de ensino aprendizado. 
OBJETIVOS: Logo, o objetivo geral da pesquisa foi identificar como se dá o 
processo de ensino da criança com Síndrome de Down no ensino fundamental nas 
organizações de ensino regular, tendo como objetivos específicos, verificar o 
conhecimento que, os professores que lecionam para crianças com Síndrome de 
Down e se estes possuem conhecimento sobre esta síndrome, bem como, identificar 
características fundamentais no processo de ensino, para que ocorra a 
aprendizagem da criança com Síndrome de Down, na escola estadual, verificando 
as técnicas didáticas-pedagógicas que são utilizadas em sala de aula no ensino 
fundamental pelos professores da escola estadual e investigando as dificuldades 
para ensinar crianças com Síndrome de Down no ensino regular. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa é de cunho qualitativo, teórico e bibliográfico, apoiado em 
pesquisa de campo, assim através de uma entrevista exploratória com questões 
reais do cotidiano, participaram como sujeitos da pesquisa sete professores que 
possuem, em sala de aula, alunos com Síndrome de Down, frequentando o ensino 
fundamental de duas escolas estaduais de uma cidade do norte do Estado de Santa 
Catarina. Sendo que, dentre estes, três eram professores regentes, dois professores 
de Educação Física e dois professores de Artes. Os conteúdo e informações obtidos 
nas entrevistas foram submetidos a análise e a elaboração dos dados baseado num 
referencial teórico que sustenta e embasa as respostas dadas pelos sujeitos 
entrevistados. RESULTADOS: A partir dos dados obtidos e na análise dos relatos 
dos sete professores, observou-se a existência de dificuldades referentes ao ensino 
da criança com Síndrome de Down, verificada quando os mesmos apontam em seus 
relatos, para a dificuldade de comunicação, em dar a devida atenção que a criança 
com SD necessita em sua aprendizagem, falta de tempo, falta de preparação 
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profissional para trabalhar com a mesma, ausência de uma técnica didática 
pedagógica diferenciada e dificuldade em definir características educacionais 
necessárias para desenvolver um bom trabalho pedagógico com estas crianças. 
Verificou-se também com os entrevistados, pouco conhecimento sobre a Síndrome 
de Down, que acaba por refletir no processo de ensino-aprendizagem, visto que, é a 
partir de informações apropriadas sobre é o que é SD, que o professor pode obter 
um trabalho de qualidade em sala de aula, sem estigmas. E ainda observou-se 
carência na formação profissional dos professores, pouco voltada a Educação 
Especial e para lidar com a diversidade encontrada no ambiente escolar, consistente 
com o tipo de formação e experiência dos mesmos. CONCLUSÕES: Assim, torna-se 
evidente que a superação destas dificuldades, se dá a partir de mais preparo dos 
professores no que tange ao conhecimento sobre síndrome, técnicas educacionais 
em ensino regular e especial, um currículo pedagógico mais condizendo com a 
perspectiva de incluir a criança com Síndrome de Down.  

 

Palavras-Chave: Ensino. Síndrome de Down. Professor. 
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SÍNDROME DE BURNOUT E O TRABALHO DOCENTE: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO412 

 

Luzia Wasilkosky413 
Pollyana Weber Da Maia Pawlowytsch 414 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O trabalhador que atua na área da educação constantemente é 
exposto a diferentes estressores ocupacionais que afetam diretamente o seu bem-
estar e a alteração no bem-estar destes profissionais pode alterar a forma como 
estes se relacionam no cotidiano com seus alunos. O estresse é definido como um 
processo temporário de adaptação que compreende modificações físicas e mentais. 
De acordo com Benevides-Pereira et al. (2003) os agentes estressores que 
diariamente desencadeiam o estresse no profissional estão relacionados a 
condições ambientais do próprio trabalho, a variáveis da natureza e também a 
estruturação onde o profissional encontra-se inserido. Quando as consequências do 
estresse não são tratadas adequadamente podem evoluir para o desenvolvimento 
da síndrome de burnout, mais comumente conhecida como a síndrome do cuidador 
descuidado ou do assistente desassistido (PORTERO; RUIZ, 1998). Sabe-se que 
dentre as consequências para o indivíduo, essa síndrome também compromete o 
desempenho na execução do trabalho onde o individuo esta inserido, tais como 
absenteísmo, da diminuição do nível de satisfação profissional, aumento das 
condutas de risco, inconstância de empregos e repercussões na esfera familiar 
(WILTENBURG, 2009). As concepções sobre a síndrome de burnout ressaltam que 
a cronificação do estresse desencadeia uma reação de tensão emocional devido ao 
fato de estarem envolvidos com qualquer tipo de cuidado em relação à atenção 
direta e altamente emocional. Diante disso a síndrome se caracteriza por apresentar 
três dimensões sendo estas a Exaustão Emocional, a Despersonalização e a 
reduzida Realização Profissional (BENEVIDES-PEREIRA, 2010). OBJETIVOS: Este 
estudo visa identificar a incidência da Síndrome de Burnout em Profissionais que 
atuam na prática docente de um município do Planalto Norte de Santa Catarina. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica e descritiva de 
abordagem quantitativo e qualitativo tendo como critério de inclusão para este 
estudo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 
preenchimento completo dos questionários. A coleta de dados deu-se a partir da 
aplicação de dois questionários, sendo um Inventario de Burnout e um questionário 
sócio demográfico para os professores presentes no dia da coleta de dados em cada 
escola. RESULTADOS: Tratam-se de resultados parciais devido a pesquisa ainda 
estar em andamento. Participaram da pesquisa 151 professores alocados em 20 
escolas do centro do município de Mafra, sendo que 80.1% possuem entre 31 a 50 
anos de idade.  Destes 88,7% são do gênero feminino e 11,3% são do gênero 
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masculino. Quanto à carga horária 70,9% possuem entre 31 a 40 horas semanais. 
Destes 86,8% trabalham apenas com a educação. Destes 37,1% apresentam 
possibilidade de desenvolver Burnout, 49,0% encontram-se em fase inicial de 
Burnout, 12,6% estão no inicio da instalação da Burnout. Destes 1,3% apresentam 
fase considerável de Burnout, sendo estas mulheres e que atuam na área da 
educação de 11 a 30 anos. Segundo Vianna (2001) a educação tem predominância 
no gênero feminino, porém isso é decorrente de um processo histórico onde a 
construção do papel feminino dentro da educação teve sua evolução pautada na 
inserção da mulher nos campos de trabalho, principalmente com a entrada do 
magistério gerando então uma repercussão social e cultural. CONCLUSÕES: Este 
estudo aponta que dentro da prática docente a incidência de Burnout é decorrente 
devido o aumento de responsabilidades exigidas ao profissional que, muitas vezes 
não possui meios necessários para atender a estas demandas. Outro aspecto que 
ressalta esse índice esta relacionado à alta expectativa depositada no processo de 
ensino-aprendizagem, que muitas vezes não apresenta um retorno tão efetivo 
(BENEVIDES-PEREIRA, 2010).  

 

Palavras-Chave: Psicologia. Educação. Saúde do Trabalhador. Síndrome de 
Burnout. 
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A PERCEPÇÃO DO SUJEITO APÓS TENTATIVA DE SUICÍDIO415 
 

João Angelo de Lima Bassani416 
Leonardo Francisco Teixeira de Melo417 

Eliane Valdenise da Silva418 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O suicídio é um problema de saúde pública, necessitando de maior 
atenção devido a sua complexidade, também há a necessidade de trabalhar formas 
de prevenção, o que ajudará a diminuir consideravelmente os casos de suicídio e/ou 
tentativas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2000), a cada 40 
segundos uma pessoa suicida-se no mundo. Estima-se que esses números 
cheguem a um milhão de pessoas por ano. Siminotti (2006) relata que o suicídio 
caracteriza-se pela impossibilidade do indivíduo de encontrar diferentes alternativas 
para seus conflitos, optando finalmente pela morte. Enquanto outros autores 
descrevem outras formas de suicídio, como o suicídio ligado a crises, onde a pessoa 
sai do seu estado normal de consciência, o aumento de casos envolvendo 
problemas de saúde mental. As tentativas de suicídio têm aumentado muito nos 
últimos tempos, mesmo com o avanço da tecnologia e da informação, poucas 
pessoas sabem o que realmente leva uma pessoa a tentar um suicídio, ou como 
uma pessoa fica após uma tentativa frustrada. O Brasil está entre os países com 
baixa taxa de mortalidade, ficando com números inferiores a outros países 
estudados. Buscando esclarecer os números de suicídios no Brasil, as taxas de 
suicídio oscilam entre 3,5 e 4,6 por 100.000 habitantes nas duas últimas décadas, 
tendo os coeficientes variado entre 1,5 e 2,2 no sexo feminino e 5,2 e 7,3 no sexo 
masculino. Estudos epidemiológicos demonstram que os métodos usados para 
cometer suicídio variam de acordo com a cultura, a disponibilidade de acesso ao 
agente e a intencionalidade do ato associado ao comportamento impulsivo. Entre os 
métodos para tentar suicídio, os mais utilizados são as intoxicações/envenamento, 
em especial por agentes químicos. Assim sendo essa pesquisa questiona qual 
percepção do sujeito após tentativa de suicídio? OBJETIVO: O objetivo geral desse 
trabalho é levantar através de entrevista semiestruturada os aspectos emocionais do 
individuo após tentativa de suicídio, assim como investigar quais foram os motivos 
que levaram o sujeito a tentar o suicídio; levantar quais as formas utilizadas para as 
tentativas; entender qual o comportamento do sujeito suicida. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Essa pesquisa é de natureza básica. Em relação à metodologia 
utilizada à pesquisa se configura como quantitativa e qualitativa. Como instrumento 
de pesquisa utilizar-se-á o levantamento demográfico, para se obter o numero de 
tentativas de suicídio ocorridas no Município, e também de uma entrevista 
semiestruturada para autópsia psicológica e psicossocial, desenvolvida por Minayo 
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(2010), que investiga os suicídios consumados ou não, contextualizando 
características da vida do sujeito, a compreensão dos processos familiares e 
valorizando circunstâncias afetivas, sociais, econômicas e culturais. O contato com 
os sujeitos da pesquisa será através de contato telefônico, para que possa ser feito 
a abordagem inicial. A secretaria de Saúde do Município conta com uma rede de 
atuação, onde os indivíduos que tentam o suicídio e são atendidos pela policia ou 
em hospitais, devem notificar a Secretaria de Saúde para que a mesma alimente o 
sistema DATASUS com esses dados. Esse sujeito é identificado na Secretaria de 
Saúde e periodicamente funcionários entram em contato para fazer um 
levantamento da sua situação atual, somente isso, não existe outra forma de 
acompanhamento desses sujeitos, ou eles buscam ajuda no serviço público, para 
remédios principalmente, mas não há acompanhamento psicológico. Assim sendo o 
contato com os sujeitos se dará através dos dados da Secretaria de Saúde, onde 
será explicitado aos mesmos o que se pretende fazer e marcando uma possível 
visita a sua residência, ou nas dependências da Secretaria de Saúde, em horário por 
ele estipulado, desde que ele tenha concordado em participar, para que se possa 
proceder a entrevista, colhendo os dados para serem trabalhados posteriormente. 
Por se tratar de uma entrevista semiestruturada a mesma será realizada 
individualmente com a utilização de gravador para posterior transcrição. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos no levantamento demográfico dão conta de 
que as tentativas de suicídio são subnotificadas, com isso dificultando aos 
pesquisadores a coleta dos mesmos. Mas segundo dados registrados no DATASUS 
do município investigado o numero de tentativas de suicídios registrados em seis 
anos na cidade de Mafra ficou em 229 casos, sendo distribuídos da seguinte forma: 
2010 – 8 casos, 2011 – 6 casos, 2012 – 20 casos, 2013 – 32 casos, 2014 – 40 
casos, 2015 – 39 casos e do inicio do ano de 2016 até agora 84 casos. Essa 
pesquisa está em andamento, os pesquisadores estão fazendo o levantamento dos 
registros no DATASUS, já que a Secretaria de Saúde não dispõe desses dados em 
mãos e estão atualmente fazendo a prospecção dessas pessoas, como nome, data 
de nascimento e local de residência, forma da tentativa de suicídio, contato 
telefônico. Está se elaborando Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim 
como reestruturando o roteiro de entrevista, para que o mesmo possa ser aplicado. 
Dados fornecidos pela Secretaria de Saúde dão conta que é difícil fazer com que 
essas pessoas falem a respeito do que aconteceu, visto que alguns têm vergonha e 
alguns se recusam a participar da pesquisa. CONCLUSÕES: Essa pesquisa está 
em fase inicial de aplicação dos instrumentos, com isso ainda não se pode 
responder a pergunta de pesquisa.  

 

Palavras-Chave: Suicídio. Tentativas. Causas. 
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SABERES DA DOCÊNCIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATUANTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE 

PROFESSORES INICIANTES E PRINCIPIANTES419 
 

Alessandro Pereira420 
Angela Martarello Gomes421 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O artigo aborda questões referente aos saberes docentes do 
profissional de educação física que atua na educação básica e busca entender quais 
os elementos predominantes na construção da prática docente dos professores 
iniciantes e principiantes e como essa pratica é adquirida, lembrando que a iniciação 
do profissional  começa nos estágios curriculares ressaltando a importância do 
acompanhamento de seu processo para se constituir professor, para discussão 
sobre as dificuldades encontradas e resolução das mesmas, pois vivenciará diversas 
experiências e esse conjunto de ideias e habilidades críticas, assim como a 
capacidade de refletir e aprender sobre seu ensino de tal forma que melhorem 
continuamente. A pesquisa teve como objetivo caracterizar os saberes dos 
professores que atuam na educação básica. A metodologia baseou-se na pesquisa 
documental que correspondeu o período cronológico de 2009- 2014. Os primeiros 
três a cinco anos de trabalho o profissional evolui a sua prática pedagógica, pois os 
profissionais vivenciaram mais experiências novas. E que sua pratica muitas vezes é 
atrelada a experiência adquirida com o tempo. O saber dos professores é 
profundamente social e é, ao mesmo tempo o saber dos atores individuais que 
possuem e o incorporam a sua prática profissional para ela adaptá-lo e para 
transforma-lo (TARDIF, 2012, p. 15).Essa breve contextualização nos direciona a um 
padrão; qual o papel do profissional de educação física frente ao educando? Ao 
adentrar em uma sala de aula para exercer a sua função como docente o professor 
estará interferindo em uma história que é parte integral da formação do educando e 
na sua própria constituição como docente. O início da docência é guiado por fatos 
que nos surpreende. É no cotidiano e na relação com os nossos pares que nos 
moldamos como professores. Ser professor, é entrar em diferentes contextos 
escolares e atuar com as diversidades culturais dos sujeitos e perceber que os 
saberes se diferenciam de sujeito para sujeito. Mizukami (1996, p. 60), afirma que; 
conhecer quem é esse profissional, sua trajetória escolar, sua formação básica, 
como ele se desenvolve ao longo de sua trajetória profissional é, sob essa 
perspectiva, de fundamental importância quando se pensa em oferecer um ensino 
de qualidade a toda população, assumindo isso como função social da escola. 
OBJETIVOS: Caracterizar os saberes docentes dos professores de educação física 
iniciantes e principiantes atuantes na educação básica. Objetivos especifico: analisar 
a produção documental sobre professores iniciantes e principiantes; analisar as 
concepções dos professores iniciantes e principiantes como docentes na educação 
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básica. MATERIAIS E MÉTODOS: Buscamos neste trabalho não apenas um 
método de pesquisa que compreenda determinados aspectos sobre os professores 
iniciante e principiantes; pensamos que o fundamental neste estudo não seria 
procurar evidencias para validar ou não as concepções dos professores, mas sim; o 
de compreender em parte a complexidade dos fatores que diferenciam a sua 
inserção na escola como docentes e se suas práticas se baseiam na professores 
iniciantes e principiantes que atuam na educação básica, utilizando palavra-chave: 
professores iniciante e principiantes. Experiência adquirida com o tempo ou não. 
Pesquisa foi de caráter bibliográfico. Para analisar a produção acadêmica dos 
últimos cinco anos sobre professores iniciantes e principiantes, recorremos a 
recursos tecnológicos. Foram coletados dados e documentos em fontes de dados 
online de acesso público, repositórios da produção acadêmica sobre professores 
iniciantes e principiantes que atuam na educação básica, utilizando palavra-chave: 
professores iniciantes e principiantes. A escolha desse formato de pesquisa deu-
se por dois motivos: Primeiro por uma curiosidade a respeito do tema como 
ferramenta de pesquisa científica, e por se tratar de tema relacionado ao nosso 
cotidiano, o que torna conveniente explorá-lo em profundidade; segundo em função 
da divulgação a respeito da importância do profissional de educação física e seu 
papel na escola ser debatido em grande escala. RESULTADOS: A pesquisa se 
mostrou substancial na medida em que os dados foram sendo coletados, para tal 
foram levantados 142 trabalhos referentes à temática, professores iniciantes e 
principiantes, mas para efeito da pesquisa apenas 21 trabalhos puderam compor a 
pesquisa, envolvendo professores de educação fisica iniciantes e principiantes: 
sendo treze artigos, seis dissertações e duas teses. CONCLUSÕES: O saber é algo 
que o professor; principalmente o professor de educação fisica insere-se conforme a 
sua vivencia ou experiência adquirida, o que significa que a reprodução de um 
determinado movimento está diretamente atrelada a sua inserção cultural e social e 
que essa reprodução direciona em partes o seu direcionamento na escola, seja ele 
iniciante ou principiante e a experiência decorre dessa sua inserção. 

 

Palavras-Chave: Saberes docentes. Ensino fundamental e formação de professores 
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ASPECTOS QUE LEGITIMAM E DESLEGITIMAM A EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
ESCOLA 

 

Igor Soares Opiczh422 
Douglas Tajes Junior 423 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desde a inclusão da Educação Física como disciplina escolar no 
século XIX, ela vem sendo questionada por estudiosos de outras áreas, que 
questionam a sua legalidade ou a sua legitimidade. A causa de tal discussão se 
ampara na verificação de que a disciplina não tem um conjunto institucionalizado de 
conhecimentos, e que o ensino baseado apenas em práticas físicas não se torna 
legitimo na construção do sujeito que é pretendido pela escola e pela educação 
brasileira. OBJETIVOS: Descobrir quais são os argumentos que legitimam ou 
deslegitimam a Educação Física nas escolas de Ensino Básico, a partir da visão de 
professores e gestores de escolas públicas e particulares de municípios do interior 
dos estados de Santa Catarina e Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa 
caracteriza-se como do tipo básica, qualitativa, corte transversal, de caso, de campo, 
exploratória e descritiva. O universo pesquisado será composto de professores da 
Educação Básica de municípios catarinenses e paranaenses. Farão parte da 
população, sujeitos de ambos os gêneros com idades entre 30 e 60 anos. Os 
sujeitos serão divididos em dois grupos para posteriormente tabulação dos dados. A 
amostra será constituída do grupo PEF, compostos apenas por professores que 
ministram a disciplina de Educação Física, e do grupo POD composto por gestores e 
professores das demais disciplinas do currículo escolar. Considera-se que amostra é 
intencional, já que foi definida a idade do sujeito, configurando-se como não-
probabilística. O instrumento escolhido foi um questionário com perguntas fechadas, 
realizada na Escala Likert. Foram elaboradas 30 questões, em que o sujeito deve 
atribuir um valor dentro de uma escala de 1 a 5. Essa escala tem como objetivo 
avaliar o grau de concordância ou discordância de determinadas afirmações. Nessa 
escala Likert, os sujeitos poderão concordar ou discordar das afirmações, 
informando qual o seu grau de concordância e discordância. Nessa pesquisa será 
então utilizada uma escala com cinco pontos, de 1 a 5, sendo 5 = concordo 
totalmente; 4 = concordo parcialmente; 3 = não tenho opinião formada; 2 = discordo 
parcialmente; 1 = discordo totalmente. RESULTADOS: De sessenta e cinco 
questionários respondidos: 1) Os alunos gostam da disciplina de Educação Física: 
55 concordo totalmente; 10 concordo parcialmente. 2)Gostar é o mesmo que 
valorizar: 25 concordo parcialmente; 15 concordo totalmente; 13 discordo 
parcialmente; 12 discordo totalmente. 3) Não teríamos vida sem escola: 25 concordo 
totalmente; 20 concordo parcialmente; 20 discordo parcialmente. 4) Não teríamos 
sociedade sem escola: 40 concordo totalmente; 15 discordo parcialmente; 10 
concordo parcialmente. 5) Não teríamos cultura sem escola: 40 concordo totalmente; 
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15 discordo parcialmente; 10 concordo parcialmente. 6) Não teríamos Educação 
sem escola: 27 concordo totalmente; 27 concordo parcialmente; 11 discordo 
parcialmente. 7) Não teríamos cidadania sem escola: 30 concordo totalmente; 15 
concordo parcialmente; 10 discordo parcialmente; 10 discordo parcialmente. 8) Não 
teríamos profissões sem escola: 43 concordo totalmente; 17 concordo parcialmente; 
5 discordo totalmente. 9) Não teríamos limites sem escola: 25 concordo totalmente; 
20 concordo parcialmente; 16 discordo parcialmente; 4 discordo totalmente. 10) Não 
teríamos socialização sem escola: 35 concordo totalmente; 20 concordo 
parcialmente; 10 discordo parcialmente. 11) Não teríamos valores sem escola: 30 
concordo parcialmente; 15 concordo totalmente; 15 discordo parcialmente; 5 
discordo totalmente.  12) Não teríamos conhecimento sem escola: 25 concordo 
totalmente; 25 concordo parcialmente; 15 discordo parcialmente. 13) Não teríamos 
atividade física sem Educação Física na escola: 20 concordo totalmente; 15 
concordo parcialmente; 15 discordo parcialmente; 15 discordo totalmente. 14) Não 
nos exercitaríamos sem Educação Física na escola: 23 concordo totalmente; 23 
concordo parcialmente; 10 discordo parcialmente; 9 discordo totalmente. 15) Não 
nos socializaríamos sem Educação Física na escola: 30 concordo parcialmente; 20 
concordo totalmente; 10 discordo parcialmente; 5 discordo totalmente. 16)Não 
haveria lazer sem Educação Física na escola: 20 concordo totalmente; 20 concordo 
parcialmente; 20 discordo parcialmente; 5 discordo totalmente. 17) Não teríamos 
aptidão física sem Educação Física na escola: 25 discordo parcialmente; 20 
concordo totalmente; concordo parcialmente. 18) Não haveria esporte, ginástica, 
dança, lutas, jogos sem Educação Física na escola: 28 concordo totalmente; 28 
discordo parcialmente; 9 concordo parcialmente. 19) Não teríamos saúde sem 
Educação Física na escola: 23 concordo parcialmente; 23 discordo parcialmente; 10 
discordo totalmente; 9 concordo totalmente. 20) A Educação Física é importante na 
escola: 65 concordo totalmente. 21) O professor de Educação Física é importante 
para a evolução da sociedade: 30 concordo totalmente; 27 concordo parcialmente; 8 
discordo parcialmente. 22) Os conteúdos das aulas de Educação Física na escola 
são importantes para o desenvolvimento do aluno: 50 concordo totalmente; 15 
concordo parcialmente. 23) Suas aulas de Educação Física foram importantes para 
sua evolução integral: 40 concordo totalmente; 20 concordo parcialmente; 5 discordo 
totalmente. 24) O professor que ensina Educação Física na escola é bem preparado: 
23 concordo totalmente; 23 concordo parcialmente; 10 discordo parcialmente; 9 
discordo totalmente.  25) Quando a aula de Educação Física não é boa a culpa é do 
professor: 50 concordo parcialmente; 10 concordo totalmente; 5 discordo totalmente. 
26) Você aconselharia um filho ou alguém da sua família a cursar graduação em 
Educação Física: 30 concordo parcialmente; 15 discordo parcialmente; 15 concordo 
totalmente; 5 não sei informar. 27) A disciplina de Educação Física escolar é 
importante e necessária: 65 concordo totalmente. 28) A disciplina de Educação 
Física escolar não é necessária: 64 concorda totalmente; 1 concorda parcialmente. 
29) O professor de Educação Física escolar é sempre habilidoso e desportista: 22 
concorda totalmente; 20 concorda parcialmente; 21 discorda parcialmente; 2 não sei 
informar. 30) O professor de Educação Física escolar é sempre preguiçoso e 
despreparado: 25 discorda parcialmente; 25 concorda parcialmente; 15 discorda 
totalmente. CONCLUSÕES: O estudo ainda está em fase de processamento. 
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AS RELAÇÕES ENTRE MATRIZ CIVILIZATÓRIA, EDUCAÇÃO E POLÍTICA E 
SEUS POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS NAS SOCIDADES COMTEMPORÂNEAS 

 

Jucilene Paula Silva424 
Luana de Oliveira 425 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Pensar o processo civilizatório como resultado das relações 
educacionais e políticas do indivíduo foi um desafio pensado desde a Grécia antiga. 
Desta forma, os maiores filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, dedicaram 
suas vidas a pensar a educação direta ou indiretamente e suas influencias na 
construção da sociedade grega. Estabelecer uma possível comparação da educação 
grega à educação brasileira é a condição basilar para compreender a configuração 
da sociedade contemporânea. OBJETIVOS: Apresentar a reflexão da educação, 
enquanto consequência dos anseios sociais da sociedade brasileira, pautadas na 
matriz civilizatória e seus desdobramentos nos processos educacionais. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A pesquisa condiz com a modalidade teórica, uma vez que foram 
utilizados livros e artigos para elaboração do mesmo, refletidas no processo 
civilizatório. RESULTADOS: A pesquisa demonstra que os anseios projetados na 
educação contemporânea confronta com o modelo educacional grego, uma vez que 
este é voltado para emancipar o indivíduo de uma forma padrão, possibilitando a ele 
condições para desenvolver suas potencialidades. A educação contemporânea sofre 
com problemas diversos, como a perda do objetivo para fomentar a melhoria da 
sociedade, uma vez que esta entra em conflito com interesses políticos. A educação 
tem reflexos diretos na política porque através da educação é possível pensar a 
política e suas contribuições para configuração da civilização ideal. CONCLUSÕES: 
O modelo ideal de educação e política sofreram diversas modificações desde os 
filósofos pré-socráticos até os contemporâneos. Pensar um modelo ideal sempre foi 
um desafio para as formas de governo assim como a educação. Contudo ter o 
objetivo de potenciar o indivíduo é uma condição básica para estruturar qualquer 
modelo de civilização. Os gregos pensavam a educação para além da forma 
mecânica, e sim como condição para alcançar a sociedade civilizada, pois a 
educação está intimamente ligada as políticas de bem estar social. O desafio 
apresenta-se em compreender a sociedade contemporânea na estrutura 
fundamental que é a educação e a política. Também direcionar os esforços para a 
potencialização do indivíduo assim como os gregos o faziam. 

 

Palavras-Chave: Educação. Política. Sociedade. Contemporaneidade. 
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AS INTERFACES DA PSICOLOGIA AMBIENTAL 
 

Fernanda Cristina Neidert Batista426 
Jéssica Taline Rodrigues427 

ShirleViatek428 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Entender o indivíduo e o meio em que ele vive, é um tema que 
sempre pairou sobre a curiosidade humana, não apenas a convivência do indivíduo 
com o mesmo, mas a interação e as possíveis modificações que ambos ocasionam 
em um e outro e o resultado disso. A Psicologia Ambiental surgiu como uma área da 
Psicologia, uma ciência que se preocupa em entender os fenômenos ecológicos 
(relacionados com a natureza e as relações dos indivíduos com ela e sobre ela). 
Moser (1998, p. 121) cita que: “A Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu 
contexto, tendo como tema central as inter-relações - e não somente as relações – 
entre a pessoa e o meio ambiente físico e social”. O comportamento humano está 
interligado aos fatores físicos ambientais como, casa, trânsito barulho de grande 
aglomeração de indivíduos, entre outros. Assim o indivíduo busca pela adaptação 
em meio aos transtornos encontrados, decorrente dos aspectos ambientais, porém o 
meio também precisa se adaptar aos indivíduos. O país onde houve o surgimento 
oficial dos estudos sobre a Psicologia Ambiental foram os Estados Unidos da 
América em meados da década de 70, período em que iniciaram as primeiras 
pesquisas relacionando a união entre os conhecimentos advindos da Psicologia e os 
referentesa área ambiental, com a intenção de auxiliar para o desenvolvimento da 
sociedade e principalmente em prol do que denominamos de sustentabilidade. 
OBJETIVOS: Apresentar para a comunidade (geral e acadêmica) a importância da 
Psicologia Ambiental, seu estudo e principais fatores para sua análise e demais 
estudos. Explicar a relação dos fatores constituintes da Psicologia Ambiental, com 
os acontecimentos do dia a dia. Enfatizar aos acadêmicos as possibilidades que eles 
possuem para a construção de novos estudos na área. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Pesquisa de natureza aplicada, pois visa que os seus resultados possam ser 
utilizados de alguma maneira para contribuir com a sociedade. Quanto aos objetivos 
exploratório e explicativo, apresentando uma visão geral sobre o tema devido a sua 
pouca exploração e apresentar a razão e os fatores envolvidos. Quanto aos 
procedimentos utilizados, a coleta de dados foi bibliográfica, realizando a análise 03 
artigos atuais sobre a temática e uma Tese de Doutorado. (GIL, 2000). 
RESULTADOS: A partir dos dados obtidos através do material analisado, pode-se 
identificar dois principais fatores fundamentais para a Psicologia Ambiental, o 
espaço físico e a dimensão temporal, ambos fazem parte da inter-relação do 
indivíduo com o meio. Importante salientar que nossas ações são reguladas por 
nossas aprendizagens e estas são influenciadas pelo ambiente em que estamos 
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inseridos (espaço físico) e também tempo (fase do nosso desenvolvimento e 
também da sociedade). Sobre a dimensão temporal ainda esta se mostra importante 
não apenas diante do tempo de vida do ser humano, mas dos ciclos de tudo o que 
existe. A psicologia ambiental, não possui sob aspecto nenhum, características 
rígidas é na verdade uma ciência que atua em um contexto de multidisciplinaridade 
com inúmeras outras frentes. Outros fatores considerados como de influência sobre 
a temática são a Psicologia Social, interdisciplinaridade, inter-relação e também a 
pesquisa ação, onde todas ocorrem de forma a garantir a relação entre o indivíduo e 
o ambiente, tratam especificamente de cada área que atua, como uma ciência que 
se preocupa em estudar o funcionamento da sociedade. Desde a percepção a 
cognição do ambiente mostrando a interação do meio em que está inserido as 
mudanças que este adquire com o passar do tempo também mostram como um 
aspecto da psicologia do meio ambiente.Segundo Proshansky, Ittelson, &Rivlin 
(1970) as quatro razões para a existência da psicologia ambiental: estuda o 
ambiente ordenado e definido pelo indivíduo; seus problemas científicos estão 
relacionados com problemas sociais emergentes; é de natureza multidisciplinar; e 
estuda o indivíduo como parte integrada de toda situação problemática. 
CONCLUSÕES: Desta forma podemos concluir que o comportamento se 
contextualiza em meio ao ambiente que o indivíduo está vivenciando, de forma que 
ocorra a adaptação devido as grandes mudanças causadas pelo processo de 
construção do ambiente e também vale lembramos a influência que o ambiente 
transmite quanto á forma do comportamento social. As principais pesquisas na área 
afirmam que a psicologia ambiental, é uma área que não há muitos trabalhos feitos a 
respeito do assunto, a possibilidade de estudar a interação do ambiente e o ser 
humano diminui em meio ao número ser baixo de trabalhos que mostrem o assunto. 
Um dos motivos do estudo seria a de averiguar quais as possibilidades de 
relacionamento entre o ser e o ambiente, levando em consideração os fenômenos 
causados pela própria natureza e as mudanças que este acarreta na vida do 
indivíduo. Concluindo assim que a psicologia ambiental se preocupa em estudar os 
processos de interações entre o indivíduo e o espaço em que ele está vivendo, 
através de metodologias procurando entender como este reage as mudanças 
causadas diante do processo de transformação, e suas respectivas características 
de acordo com a teoria em que foi seguida, determinando a forma mais viável para 
poder acompanhar o processo de evolução. O estudo de uma variação local de 
algum fenômeno psicológico não somente leva em conta o lugar como variável 
importante, mas todas as circunstâncias do local e sua influência sobre o fenômeno. 
(GÜNTHER, ROZESTRATEN, 2005).  

 

Palavras-Chave: Sociedade. Comportamento Humano. Psicologia Ambiental.  
 

 

 

 

 

 

 



209 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS EM 
RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO MOSQUITO DO AEDES AEGYPTI429 

 

Fernanda Cristina Neidert Batista430 
Tatiane Kellner431 

 

RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: Sobre o mosquito do Aedes Aegypti França, Abreu e Siqueira 
(2004) destacaram que entre as várias epidemias que ocorrem no Brasil, desde a 
década de 80, a dengue é a que mais se destaca e vem se transformando em um 
importante fator de risco para a saúde pública. Nas Américas, o Aedes aegypti 
mosquito responsável pela transmissão da Dengue e de outras doenças é o único 
transmissor desse vírus com importância epidemiológica. Essa espécie de mosquito 
é originária da África subsaariana, onde se domesticou e se adaptou ao ambiente 
urbano, tornando-se antropofílico, e suas larvas foram encontradas em depósitos 
artificiais. Esse processo adaptativo vem permitindo a sua rápida difusão espacial 
utilizando os mais diversos meios de transporte e o seu explosivo crescimento nas 
áreas urbanas. O Aedes Aegypti foi erradicado do Mediterrâneo, na década de 1950, 
e de grande parte das Américas, nos anos 1950 e 1960.De acordo com Boletim 
Epidemiológico fornecido pelo Ministério da Saúde, somente no primeiro 
quadrimestre do ano de 2016 (janeiro, fevereiro, março e abril) foram diagnosticados 
802.429 casos de dengue no Brasil, nas várias regiões. A Febre Chicungunya, outra 
doença também transmitida pelo mosquito teve 38,332 casos no Brasil também no 
primeiro quadrimestre do ano de 2016. E referente ao Zyka Vírus também foram 
diagnosticados 91.387 casos no primeiro quadrimestre (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2016). Os pesquisadores consideram que a partir dos dados obtidos inicialmente na 
pequena amostra selecionada, poderá ser possível desenvolver novas pesquisas 
seguindo a mesma temática, porém ampliando a amostra de pesquisa e auxiliar nas 
campanhas para prevenção, bem como desenvolvimento de políticas públicas na 
área da saúde coletiva. Assim, para que a conscientização sobre o mosquito Aedes 
Aegypti e os Vírus por ele transmitidos seja efetuada, é necessário que essa 
comunicação ocorra por meios acessíveis ao seu grau de compreensão. Portanto, o 
veículo desta mensagem deve ser universalizado através de uma dinâmica entre 
elementos componentes de campanha (imagens, sons, linguagem corporal), pois se, 
hipoteticamente, alguém não compreenda um componente, poderá compreender 
através de outro, tornando a mensagem mais eficiente e melhor compreendida. 
Embora as campanhas atualmente propostas tenham sim sua colaboração na luta 
contra a epidemia do mosquito, ainda não são totalmente eficientes. E isto é uma 
grande problemática, pois, historicamente são as campanhas públicas de 
mobilização sociocultural que promovem uma real mudança de comportamento 
social. OBJETIVOS: A ocorrência de sucessivas epidemias das doenças causadas 
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pelo mosquito do Aedes Aegypti em todo o mundo e no Brasil, em particular, vem 
sendo objeto de inquietação por parte de técnicos, pesquisadores e da sociedade 
em geral, diante das potenciais consequências, como o grau de transmissão 
generalizada da doença, por todos os meses do ano, com aumento da morbidade e 
letalidade. Referente a estas informações e principalmente do impacto das doenças 
transmitidas pelo mosquito do Aedes Aegypti na saúde pública, esta pesquisa tem 
como objetivo principal buscar a influência dos meios de comunicação sobre o 
conhecimento e atitudes, comportamentos dos universitários referentes ao Mosquito 
do Aedes Aegypti. MATERIAIS E MÉTODOS: A Pesquisa pode ser definida como 
uma “pesquisa básica”, pois têm como seu objetivo encontrar a resposta sobre a 
natureza do comportamento humano, relativas a cognições, emoções, 
aprendizagens (COZBY, 2003). Quanto à abordagem da pesquisa, podemos definir 
ela como sendo quantitativa, pois tem como um de seus objetivos realizar 
levantamento numérico das informações sobre a prevenção da proliferação dos 
focos de reprodução do mosquito, e qualitativa para caracterizar e justificar os dados 
através de uma breve entrevista aos indivíduos. A coleta de dados aconteceu na 
Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho, através da aplicação de um 
questionário semi estruturado a todos os acadêmicos dos cursos de graduação 
presencial da Instituição, que aceitaram participar da mesma, através da assinatura 
do aceite no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: A partir 
dos dados coletados nesta pesquisa, foi possível identificar na amostra total que 
54,16% dos participantes consideram que passaram a prestar atenção nos focos de 
reprodução do mosquito do Aedes Aegypti somente após o início das campanhas 
veiculadas na mídia, o que ressalta a hipótese levantada pelos autores de que as 
informações da mídia exercem sim influencia sobre o comportamento dos 
indivíduos. E 77,38% dos participantes afirmaram que as informações veiculadas 
pela mídia, tiveram influencia sobre as suas atitudes e comportamentos em relação 
ao mosquito do Aedes Aegypti. Sobre o relacionamento entre a linguagem e o 
comportamento humano Chiaravalloti (2002, p. 1322) menciona que “[...] as práticas 
cotidianas constituem-se em experiências com diferentes significações, sendo a 
linguagem o meio pelo qual as pessoas constroem suas interpretações, descrevem, 
explicam e objetivam os significados sobre os fenômenos que estão a sua volta. 
Entendida como prática social, a linguagem traduz a ação e o posicionamento das 
pessoas no mundo”. Outro dado relevante encontrado pela pesquisa foi em relação 
à opinião dos indivíduos sobre se eles acreditavam que suas ações realmente 
tinham influencia sobre a diminuição dos focos de reprodução do mosquito do Aedes 
Aegypti, onde 64,28% afirmam terem modificado seus hábitos com o intuito de evitar 
a reprodução dos focos do mosquito. CONCLUSÕES: Portanto, podemos concluir 
que as informações veiculadas pela mídia realmente exercem efeito sobre os 
aspectos cognitivos dos indivíduos (percepções, atenções, aprendizagens), e estas 
por sua vez influenciam na ocorrência dos seus comportamentos. Considerando a 
repercussão da mídia sobre o comportamento dos indivíduos pode-se auxiliar no 
desenvolvimento de futuras campanhas de prevenção ampliando as áreas de 
cobertura e temáticas abrangentes. 
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PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO PESSOAL DE INDIVIDUOS QUE RECEBEM 
O AUXILIO DO BOLSA FAMILIA432 
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Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch438 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pobreza é um grande problema nacional, onde no Brasil é 
combatido através de um programa social denominado “Bolsa família”, que busca 
reverter esse quadro por meio de uma contribuição financeira mensal. Segundo o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, podem participar do programa 
famílias que possuem renda de até R$ 85,00 reais mensais por pessoa. Esses 
indivíduos são considerados em situação de extrema pobreza, que somam um total 
de 2,8% da população de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 
desenvolvimento (PNUD). Identificando quais são suas perspectivas, podemos 
desenvolver algum método de intervenção visando altera-las de forma que os 
predisponha a superação da situação de pobreza. OBJETIVOS: Os objetivos deste 
estudo foram: identificar quais são as perspectivas de crescimento pessoal de 
indivíduos que recebem o auxílio da bolsa família, identificar as visões sobre 
dinheiro de pessoas que recebem o auxílio do bolsa família, identificar as visões 
sobre educação de pessoas que recebem o auxílio do bolsa família, identificar as 
perspectivas de ascensão social de pessoas que recebem o auxílio do bolsa família, 
identificar as perspectivas sobre trabalho de pessoas que recebem o auxílio do bolsa 
família, identificar o que significa sucesso para pessoas que recebem o auxílio do 
bolsa família e suas perspectivas frente ao seu conceito. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para obtenção de dados foi utilizado a aplicação de um questionário com perguntas 
abertas e fechadas com alguns dados sociodemográficos a serem preenchidos na 
residência dos indivíduos, as perguntas eram respondidas pelos candidatos da 
pesquisa, porem em alguns casos, devido a simplicidade do sujeito, foi necessário 
aplica-lo na forma de entrevista. RESULTADOS: Foram submetidos ao questionário 
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18 mulheres cadastradas no auxílio do bolsa família na cidade de Quitandinha, 
Paraná. Verificou-se que todas as pessoas da pesquisa responderam que o dinheiro 
representa “algo bom”, somente um sujeito respondeu que “as vezes é bom, as 
vezes é ruim”, neste caso verificamos que a grande maioria entende o dinheiro como 
algo positivo. Quanto a perspectiva frente a obtenção de dinheiro, 100% dos sujeitos 
o veem como algo difícil de conseguir. No que se refere ao quesito estudar, 88,8% 
das pessoas jugaram um ato muito importante, 5,5% não pensam sobre isso e 5,5 
acham que estudar é algo difícil. Quanto ao significado de estudar, também 88,8% 
colocaram como algo muito necessário, 5,5% concluíram que é uma perda de tempo 
e 5,5% estudaram por obrigação. Na questão referente a o que os estudos podem 
trazer para sua vida, 72,2% afirmaram que trazem melhores oportunidades de 
emprego, 22,2% apontaram como um fator que gera mais chances de crescer na 
vida e 5,5% anotou que estudando a pessoa perde tempo de trabalhar. 16 pessoas 
acreditam que ainda iram crescer na vida algum dia, 12 pessoas disseram que 
seriam trabalhando, 1 entrevistado com ajuda do governo, 2 sujeitos trabalhando e 
estudando e um afirmou que “quando eu morrer”. As opiniões sobre trabalho foram 
mais variadas, 33,3% das pessoas declararam que o trabalho é um modo de crescer 
na vida, 11,1% disseram que trabalho é só para pagar as contas, 38,8% julgam o 
trabalho como uma necessidade, também 11,1% anotaram que não conseguem 
emprego e 5,5% declararam que trabalham para comer. 55,5% dos sujeitos 
afirmaram que buscam trabalhar onde realmente gostam, 22,2% disseram que 
preferem trabalhar onde recebem um maior salário, 16,6% forneceram respostas 
que indicam que trabalhariam onde tivesse emprego e uma pessoa declarou que 
“não é bom, mas tem que trabalhar”. Quando questionamos o que significa sucesso, 
os resultados obtidos foram que 33,3% das pessoas disseram que é ter muito 
estudo, 16,6% falaram que é ter muito estudo e dinheiro e 50% deram respostas 
variadas que se encaixam nas categorias de saúde, felicidade, ter a família próxima, 
bens materiais e trabalho. Quando questionadas se elas acham que iram conquistar 
esse sucesso em suas vidas, 17 sujeitos disseram que sim e 1 pessoa respondeu 
não. A última pergunta do questionário foi analisado qualitativamente, e as respostas 
de dividiram em 4 grupos.  Para 9 pessoas, crescer pessoalmente significa ter um 
bom trabalho, para 1 pessoa significa ter bens materiais, para 4 pessoas é ter saúde 
e para 3 pessoas é ter um futuro melhor. CONCLUSÕES: Com base nos resultados 
analisados, observamos que no quesito dinheiro, todos tem uma visão positiva dele, 
porem possuem uma visão negativa sobre a conquista do mesmo, desta forma, 
concluímos que esse fator influencia na situação de vida deles, pois uma perspectiva 
mais positiva aumentariam as chances dessa conquista. 
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ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ABSTINÊNCIA NO 
CONTEXTO SOCIAL SOB A PERSPECTIVA DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A dependência de substâncias psicoativas é um fenômeno 
amplamente discutido, pois tornou-se um grave problema social e de saúde pública 
devido a sua utilização abusiva (PRATTA; SANTOS, 2009). O grande desafio no 
tratamento de recuperação da dependência química é a substituição da rotina 
centrada na droga por novos hábitos que evitem o retorno aos comportamentos 
destrutivos do uso (RIGOTTO; GOMES, 2002). O enfrentamento é um aspecto 
fundamental na manutenção da abstinência. Antes do retorno a vida cotidiana se faz 
crucial capacitar o indivíduo, desenvolvendo nele habilidades para que se sinta mais 
seguro frente a situações diversas. Durante o processo de aprendizagem podem 
ocorrer lapsos, portanto, para que não se transforme em uma recaída permanente é 
necessário incluir gradativamente um repertório baseado em autoeficácia, 
autocontrole, assertividade e várias estratégias de enfrentamento (MARLLATT; 
GORDON, 1993 apud MURTA; TRÓCCOLI, 2005). Instituições em grande parte do 
mundo e na maioria das comunidades terapêuticas do Brasil, fundamentam seu 
tratamento nos 12 Passos e nas 12 Tradições dos Alcoólicos Anônimos (AA), 
atrelados a programas com referencial na espiritualidade e/ou na religião 
(FRACASSO, 2014), não apenas na mera abstinência física. O paciente dentro do 
modelo biopsicossocial de saúde, é encarado em sua totalidade, como um agente 
ativo no processo de saúde/doença (PRATTA; SANTOS, 2009). A recaída não 
significa fracasso na recuperação e sim, parte de um processo de mudança, isto não 
quer dizer que o indivíduo possa recair o quanto quiser, mas que possa a partir disso 
entender seus processos internos e externos para uma melhor resolução em 
situações futuras. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi analisar quais 
atividades os acolhidos da comunidade terapêutica pretendem manter ou 
acrescentar na sua reinserção social e as estratégias que planejam utilizar frente a 
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uma possível recaída. MATERIAIS E MÉTODOS: A obtenção dos dados foi pela 
aplicação de um questionário aberto, de natureza qualitativa, em uma comunidade 
terapêutica do município de Mafra, Santa Catarina, constituído por perguntas 
objetivas aplicadas em 17 residentes masculinos usuários de drogas e de álcool, 
com faixa etária de 16 anos a 69 anos, com nível de escolaridade que varia entre 
ensino fundamental incompleto a ensino médio completo. RESULTADOS: A 
presente contribuição apresenta os resultados da pesquisa realizada com os 
internos da comunidade terapêutica sobre as atividades que desejam realizar na 
etapa de reinserção social. Onde 35% declararam que desejam trabalhar, dentre as 
respostas destacaram-se as do sujeito 6 “estudar, fazer curso para conseguir 
emprego e ajudar minha mãe de 69 anos que teve AVC recentemente”, sujeito 7 
“gostaria do celular, ver televisão, ir para casa e voltar a trabalhar”, sujeito 12 “no 
momento não penso nisso, busco realizar a meta de deixar o vício. Vou pensar nisso 
futuramente, mas uma das coisas é o trabalho”; 23% declararam que gostariam de 
participar de grupos, o sujeito 2 respondeu que deseja “continuar com os grupos e 
procurar o alcoólicos anônimos”, sujeito 3 disse que gostaria de “ir à academia, rezar 
e participar do grupo de jovens”, sujeito 9 deseja “procurar grupos de apoio e ver a 
comunidade”; 23% afirmaram que gostariam de estudar, sujeito 4 quer “voltar a lutar 
MMA, trabalhar e fazer faculdade”, sujeito 15 gostaria de “fazer cursos e cuidar 
melhor da saúde”, sujeito 16 sente vontade de “estudar e fazer curso técnico”. No 
questionamento sobre se acreditam que haverá o desejo de consumir as 
substâncias novamente, 29% dos entrevistados acreditam que não haverá desejo, o 
sujeito 13 respondeu “acredito que não, pois possuo problemas de saúde cardíaca”, 
sujeito 17 diz “acredito que não, pretendo evitar amigos que eram companhias para 
beber”, os sujeitos 3, 4 e 5 responderam apenas não; outros 23% acreditam que 
haverá o desejo de usar novamente, mas vão reagir buscando praticar as 
estratégias dos doze passos do AA, sujeito 7 respondeu “por em pratica o programa, 
ir atrás do padrinho do programa e ir a grupos”, sujeito 11 “buscando praticar os 12 
passos”, sujeito 16 pretende “colocar em prática o que aprendi no tratamento” e os 
outros 23% também responderam que acreditam que haverá o desejo de usar o 
álcool ou drogas novamente, porém, pretendem procurar ajuda, sujeito 1 disse que 
pretende “continuar tomando medicação e procurar ajuda dos psicólogos”, sujeito 8 
“continuar o tratamento tomando os remédios e frequentar o CAPS” e o sujeito 14 
pretende “procurar ajuda antes de recair”. CONCLUSÕES: Assim, podemos verificar 
que os sujeitos entrevistados pretendem praticar tanto atividades de lazeres, 
espiritualidade, quanto atividades remuneradas e de qualificação na sua reinserção 
social, do mesmo modo procurar ajuda de profissionais e grupos de apoio caso 
houver indícios de recaídas, mantendo-se fora do alcance das situações de riscos. 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os programas de políticas públicas desenvolvidos visam minimizar 
os efeitos provocados pela exclusão social (URNAU, SEKKEL, 2015). As discussões 
acerca das políticas públicas que visam a diminuição da desigualdade social e a 
pobreza no país afirmam que a mobilidade dos programas se da em função do 
desconforto que a desigualdade social provoca. (HELAL, NEVES, 2007 apud 
HENRIQUES, 2000). OBJETIVO: Identificar na literatura já existente as privações 
vivenciadas pelo sujeito pobre a partir de práticas discriminatórias. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Tratou-se de uma revisão literária que apresentou como base 32 
artigos. Foi realizado um levantamento nas bases de dados Scielo, Pepsic e Lilacs 
disponíveis na internet. Os critérios de inclusão dos artigos foram sua base gratuita, 
artigos nacionais, disponíveis nos sites mencionados e artigos publicados de 2000 a 
2015, tendo como descritores: Políticas Públicas, Psicologia e Pobreza. Foram 
excluídos os artigos de revisão de literatura e os artigos que não envolveram uma 
pesquisa aplicada. Foi realizada a leitura e análise de 12 artigos científicos 
completos que a partir dos critérios estabelecidos para a exclusão permaneceram 
dentro dos descritores selecionados. RESULTADOS: As literaturas apontam que 
dentro da situação de pobreza a exclusão social é responsável por privações, sendo 
que suas consequências são sentidas desde muito cedo, pois a falta de bens 
necessários priva os sujeitos ao acesso a necessidades básicas, tais como saúde e 
educação (FERNANDES, 2004). De acordo com Urnau e Sekkel (2015) a privação 
de necessidades básicas ocasiona o ingresso cada vez mais precoce dentro do 
mercado de trabalho, fazendo com que muitos sujeitos priorizem o trabalho, devido 
ao fato de terem recompensas mais efetivas a curto prazo, e desse modo, a 
escolarização se torna segundo plano e este constitui uma das grandes causas de 
analfabetismo e evasão escolar. A inserção precoce dentro do mercado de trabalho 
informal ocorre principalmente visando a minimização da situação de pobreza 
(GUARESCHI et al, 2003). Outro estudo aborda as práticas discriminatórias a partir 
da comparação entre sujeitos ricos e pobres, estabelecendo uma relação de patrão 
e empregado, onde o sujeito pobre é privado inclusive de sua liberdade, assumindo 
uma postura inferior e que demanda de ordens superiores (EUZÉBIOS FILHO, 
GUZZO, 2009). CONCLUSÕES: Este estudo apontou que dentro da condição de 
pobreza as privações materiais também afetam as demandas emocionais e 
sentimentos, sofrimentos e alegrias, muitos dos quais ideologicamente usados em 
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favor da subalternidade, da aceitação da condição e da exclusão social (URNAU, 
SEKKEL, 2015 apud SAWAIA, 2006). 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Durante o tratamento dos acolhidos em comunidades terapêuticas 
encontrar quais atividades proporcionam prazeres para reduzir o desejo ou 
necessidade de estar sob efeito de drogas ou álcool e que diminuam a idealização 
da droga é fundamental para despertar o interesse deles para tais atividades que 
proporcionariam uma mudança do seu foco de atenção para outros objetos. As 
Comunidades Terapêuticas são unidades que tem por função a oferta de um 
ambiente protegido e adaptado, técnica e eticamente orientado, que forneça suporte 
e tratamento aos usuários ou dependentes de substâncias psicoativas durante 
período estabelecido de acordo com o programa terapêutico adaptado às 
necessidades de cada caso. Na comunidade onde foi realizada a coleta de 
informações são determinadas escalas de trabalho para ocupação constante dos 
internos, além dos trabalhos ocorrem momentos de espiritualidade e reuniões em 
grupos com diversas finalidades. A comunidade em questão reúne pessoas com 
variadas origens e histórias completamente distintas, o que proporciona desejos e 
afinidades diversos, com as atividades que realizam não é diferente, com isso é 
visível à necessidade de ouvir as sugestões que os acolhidos possuem. 
OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi trazer, a partir do relato dos sujeitos 
participantes do estudo, sugestões de melhorias que auxiliariam no processo de 
recuperação e reinserção social dos mesmos. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
obtenção dos dados foi pela aplicação de um questionário aberto, de natureza 
qualitativa, em uma comunidade terapêutica do município de Mafra, Santa Catarina, 
constituído por perguntas objetivas aplicados em 17 residentes masculinos usuários 
de drogas e de álcool, com faixa etária de 16 anos a 69 anos, com nível de 
escolaridade que varia entre ensino fundamental incompleto a ensino médio 
completo. RESULTADOS: A pesquisa indicou que dos momentos em quais os 
acolhidos faziam uso de substancias antes do internamento 41% eram em 
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momentos de solidão ou tristeza, 41% usavam em todos os períodos do dia e 24% 
fazia uso todos os dias, porém em horários específicos do dia. Quando questionados 
sobre quais atividades gostariam de acrescentar na comunidade dos 17 
entrevistados 41% não acrescentariam nada, das respostas obtidas se destacaram 
as do Sujeito 2 dizendo “Nada, já haveria morrido se não tivesse vindo para a 
comunidade terapêutica”, do Sujeito 11 falando “Estou satisfeito com as atividades 
realizadas na instituição” e do Sujeito 17 respondendo “Não acrescentaria nada, é 
ótimo”; já 23% apresentou sugestões relacionadas à esportes, o Sujeito 1 disse que 
gostaria de “Arrumar o campo para vôlei”, assim como o Sujeito 14 “Sinuca e vôlei” e 
se destacando o Sujeito 10 sugerindo “Judô”; outros 17% gostariam de algum tipo 
de aula ou capacitação sendo que o Sujeito 5 gostaria de “Aulas de música”, o 
Sujeito 15 de “Aulas de computação” e o Sujeito 6 respondeu que devia ter “Cursos 
de qualificação para ter um encaminhamento e sair daqui direcionado a um 
emprego”, as demais respostas foram levadas em consideração, não foram 
mencionadas apenas por não apresentarem respostas em comum para classifica-las 
de maneira quantitativa e sintética. CONCLUSÕES: A partir das informações obtidas 
é possível concluir que a ausência de sugestão de atividades e as demais sugestões 
de interação diminuem a idealização das substâncias pela diminuição da solidão e 
tristeza proporcionada pelo convivido na comunidade, demonstra também que 
atividades corporais e produtivas são mais atrativas por um possível reconhecimento 
e satisfação própria, o valor que atribuem às atividades físicas deve ser levado em 
conta e pode ser um instrumento a mais na recuperação dentro das comunidades 
terapêuticas, já as sugestões com direcionamento para profissionalização e mercado 
de trabalho mostram que na reinserção social isso é um aspecto que possui grande 
peso para eles, o que pode possibilita-los a sentirem-se úteis, capazes e 
contribuintes ativos novamente na sociedade. 

 

Palavras-Chave: Atividades em Comunidade Terapêutica. Sugestões dos 
Acolhidos. Processo de recuperação. 
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INTERVENÇÃO EM LAR DE IDOSOS: ESTIMULANDO A AUTOESTIMA E 
AUTOVALORIZAÇÃO454 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esse projeto visa intervir de maneira positiva no cotidiano de idosos 
que residem em um lar de idosos de um município do estado de Santa Catarina. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002) define o idoso a partir da idade 
cronológica, portanto, idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais em países em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Como contribuição social, as 
pesquisadoras buscam elevar o grau de autoestima daqueles que se encontram 
recolhidos do convívio social. De acordo com Branden (1994) a autoestima está 
presente em todos os sujeitos, referindo-se ao que o indivíduo pensa e sente em 
relação a si mesmo, e sua importância se deve ao fato de ela ser o fundamento da 
capacidade do ser humano de reagir ativa e positivamente às oportunidades da vida. 
Academicamente, busca-se obtenção de conhecimento, bem como, aplicar em 
âmbito comunitário os conhecimentos adquiridos em teoria. OBJETIVOS: avaliar a 
autoestima em idosos residentes de um lar de idosos de um município do estado de 
Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foi utilizado um 
questionário sócio demográfico, com o intuito de levantar dados acerca do grupo de 
trabalho. Foi, então, organizado um encontro a fim de realizar uma sessão de fotos 
envolvendo as pesquisadoras e o grupo de trabalho, com o objetivo de valorizar a 
semana dos idosos. Em seguida, foi aplicado o inventário de Rosenberg (1965) com 
a intenção de mensurar o nível de autoestima desses idosos. Como intervenção foi 
realizada a dinâmica da “caixinha surpresa”, que enfatiza a importância que o sujeito 
tem para a sociedade. Outra dinâmica realizada tem por nome “caixa do desafio”, 
tem como objetivo perceber o quanto cada um tem medo de desafios e incentivar a 
coragem e o enfrentamento de medos. RESULTADOS: Foram submetidos à 
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entrevista de coleta de dados (Escala de Autoestima de Rosenberg 1965), 8 idosos. 
Esta escala permite avaliar de forma mensurável a autoestima, a fim de classificar e 
tornar palpáveis os resultados. Considerando aqui, uma escala de 10 pontos 
mínimos a 40 pontos máximos, a média definida para correção são 25 pontos, a 
partir da adição de mínimo e máximo, sendo a soma dividida por 2. Foi possível 
constatar que 2 idosos, que representam 25% do total entrevistado encontram-se 
abaixo da média, 1 idoso, representando 12,5% encontra-se na média e 5 idosos 
representantes de 62,5%, ou seja, a maioria, acima da média. Ao avaliar o 
questionário sócio demográfico buscando informações complementares diretamente 
ligadas à diferença apresentada, foi verificado que os indivíduos que mostram se na 
média ou acima dela, mantêm contato mais regularmente com familiares ou 
possuem condições de se ausentar do lar por curtos períodos de tempo. Como 
maior motivador das queixas entende se a sensação de inutilidade por parte dos 
residentes entrevistados, pela falta de atividades diferenciadas e que sejam de 
alguma forma, estimulantes. O próprio ambiente se tornou um estímulo negativo, 
que não permite o sentimento de autonomia e que impede uma maior interação com 
a sociedade, interação esta, essencial para o bem-estar humano. CONCLUSÕES: 
Através da análise dos resultados quantitativos, bem como, de observação de 
comportamentos durante as entrevistas, ficou evidente que embora os resultados 
estejam, em sua maioria, acima da média, percebeu se uma clara contradição no 
discurso, o qual era usado como justificativa de resposta, o que implica dúvidas 
sobre a fidedignidade das respostas, considerando que não havia um vínculo pré-
estabelecido entre as pesquisadoras e os entrevistados, estes não se mostraram à 
vontade para compartilhar o que realmente sentiam, mostrando discrepância entre 
sua conduta e aquilo que diziam. As pesquisadoras puderam vivenciar o contexto no 
qual um psicólogo social poderia estar inserido, aplicando intervenções de melhoria 
na qualidade de vida, também obter experiência no trabalho com a terceira idade. 

 

Palavras-Chave: Autoestima. Idosos. Dinâmica. Valorização. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELOS DEPENDENTES QUÍMICOS EM UMA 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA QUE FORAM ESSENCIAIS EM SUA 

RECUPERAÇÃO461 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A discussão aqui é a cerca das atividades desenvolvidas em uma 
comunidade terapêutica para auxiliar na recuperação e reinserção social dos 
dependentes ali internados. A comunidade terapêutica em questão oferece 
internamento a usuários de álcool e drogas e utiliza em sua dinâmica de trabalho a 
abstinência da substância psicoativa. Para tanto, utiliza-se de várias atividades em 
seu âmbito de maneira que o interno mantenha-se ocupado e aprenda a organizar-
se em seu cotidiano. O profissional de psicologia atua em comunidade terapêutica 
auxiliando e norteando o sujeito que está em processo de reinserção social e de 
privação da substância à sua melhora. A intervenção com palestras de caráter 
explicativo e sugestivo, atividades de reinserção e relações com recaídas fomentam 
o crescimento pessoal por meio da mudança de comportamentos e atitudes 
individuais, além de organização dos serviços de atendimento ao dependente 
químico para que este seja eficiente e também eficaz. (ARAÚJO, 2003) É sabido 
que a influência de companheiros para ajudar cada pessoa a aprender e assimilar as 
normas sociais e desenvolver habilidades faz-se necessário no ambiente da 
comunidade terapêutica. (ARAÚJO, 2003). As comunidades terapêuticas trabalham 
na reinserção social com a utilização de três linhas atuação: espiritual, aspectos 
religiosos e apoio de pessoas que já estiveram internadas na instituição; científica: 
com médicos, psicólogos, assistentes sociais e voluntários de diferentes áreas e a 
mista, onde as duas formas são utilizadas em conjunto. (SABINO; CAZENAVE, 
2005). OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi identificar nos sujeitos 
participantes do estudo quais as atividades desenvolvidas por eles em comunidades 
terapêuticas que foram/estão sendo essenciais em sua reinserção social. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A obtenção dos dados foi pela aplicação de um 
questionário aberto, de natureza qualitativa, em uma comunidade terapêutica do 
município de Mafra, Santa Catarina, constituído por perguntas objetivas aplicados 
em 17 residentes masculinos usuários de drogas e de álcool, com faixa etária de 16 
a 69 anos, com nível de escolaridade que varia entre ensino fundamental incompleto 
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a ensino médio completo. RESULTADOS: Durante a pesquisa os resultados obtidos 
mostram que quando questionados sobre quais atividades consideram essenciais 
para sua recuperação 64,7% disseram ser a espiritualidade responsável por sua 
melhora, onde destacam-se as respostas de três sujeitos abaixo citados: sujeito 9: “ 
Espiritualidade, os doze passos e as reuniões matinais de honestidade”. Sujeito 11: 
“Espiritualidade e as reuniões de prevenção à recaída”. Sujeito 12: “Espiritualidade, 
os doze passos, novas amizades e família”. Já para outros 35,2% as reuniões e 
trocas de experiências na comunidade terapêutica lhes fazem recuperar-se e poder 
voltar a vida normal, onde salientamos as seguintes respostas: Sujeito 6: “Partilha e 
troca de experiências”.Sujeito 15: “As reuniões diárias de prevenção a recaída e os 
doze passos”.Sujeito 17: “Espiritualidade, tocar violão e fazer louvores, reunião dos 
alcoólicos anônimos”. Enquanto que para 29,4% dos entrevistados as reuniões com 
os 12 passos dos AA (alcoólicos anônimos) são importantes na sua recuperação, 
sendo destacadas aqui as respostas de três sujeitos: Sujeito 8: “A espiritualidade e 
os doze passos”. Sujeito 12: “Espiritualidade, os doze passos, novas amizades e 
família”. Sujeito 15: “As reuniões diárias de prevenção a recaída e os doze passos”. 
Com relação ao questionamento sobre o que mais os faz esquecer das substâncias, 
a pesquisa mostra que 35% dos entrevistados disseram que os trabalhos auxiliam 
no esquecimento do uso de substância, dos quais destacamos as respostas dos 
seguintes sujeitos: Sujeito 8: “Quando estou trabalhando, fazendo trabalhos em 
geral”. Sujeito 13: “Trabalhando esquece”. Sujeito 14: “Quando estou trabalhando e 
mantenho a mente ocupada com o que estou fazendo”. Observamos também que 
29% consideram o futebol a atividade responsável por fazê-los esquecer totalmente 
a substância, dos quais salientamos: Sujeito 5: “Futebol”. Sujeito 10: “Todas as 
atividades, medicação para ansiedade, academia, futebol e reuniões”. Sujeito 11: 
“Laborterapia e futebol”. Por fim vemos que 17% dos entrevistados consideram 
reuniões, a atividade que os ajuda a esquecer completamente das substâncias, das 
quais, destacamos: Sujeito 2: “Conversar com os demais. Sujeito 6: “Estar longe das 
pessoas que fazem o uso já é uma ajuda e também a convivência com os outros da 
comunidade”. Sujeito 10: “Todas as atividades, medicação para ansiedade, 
academia, futebol e reuniões”. CONCLUSÕES: Diante da pesquisa  podemos 
concluir que as atividades consideradas mais importantes na comunidade 
terapêutica, tanto para a recuperação dos internos como para o esquecimento do 
uso das substâncias psicoativas, segundo os próprios dependentes destacam-se:  a 
espiritualidade (64,7%) e trabalhos de forma geral (35%), nos remetendo ao 
pensamento de que a ocupação do tempo é muito importante para a recuperação e 
reinserção do dependente químico na sociedade, pois o trabalho o faz sentir-se útil e 
melhora sua auto estima e a espiritualidade o faz refletir e querer uma vida melhor. 
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INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS REALIZADAS COM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS467 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Câncer é uma doença degenerativa que acomete indivíduos de 
todas as idades e em todos os continentes, constituindo-se na segunda principal 
causa de morte no mundo inteiro, além disso, acaba desgastando psiquicamente 
tanto o portador da doença quanto seus familiares e amigos íntimos. De acordo com 
Venâncio (2004): “o diagnóstico de câncer é vivido como um momento de angustia e 
ansiedade, pelo motivo da doença ser rotulada como dolorosa e mortal, 
consequentemente, desencadeando preocupações em relação a morte.” Após o 
diagnostico inicia-se o trabalho psicológico com o paciente e também com sua 
família, pois a doença chega de forma inesperada causando grande impacto nos 
mesmos tanto em questões físicas, quanto psíquicas que favorecem o surgimento 
de angustias, reflexões, questionamentos e sofrimentos. De acordo com Oliveira 
(2004): “o campo de trabalho do psicólogo inclui palavras, observações, aplicações e 
desenvolvimento de hábitos saudáveis, e modos de terapia que visam tirar o foco da 
doença e melhorar a qualidade de vida da pessoa, diminuindo assim o estresse, 
tristeza e ansiedade, proporcionando informações novas perante aos dados de 
realidade”. Portanto, independente da fase de tratamento que o grupo de pacientes 
oncológicos se encontram, o trabalho do psicólogo é indispensável, para diminuir 
sintomas psicológicos que a doença gera para com os mesmos, facilitando uma 
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nova leitura de mundo, mais ampla e realista na qual possibilitará uma qualidade de 
vida e um bem estar interpessoal e em âmbito social. OBJETIVOS: Este trabalho 
tem o objetivo de mensurar o estado de estresse e ansiedade e buscar informações 
para proporcionar conforto e novas expectativas de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para pacientes oncológicos foi aplicado, em oito mulheres que participam de uma 
instituição, um questionário com doze questões qualitativas. A coleta de dados 
aconteceu individualmente nos dias três, quatro e cinco do mês de outubro, não 
podendo ser estabelecido uma média de tempo de duração das entrevistas. 
RESULTADOS: Com base nas entrevistas realizadas foi possível constatar que a 
média da idade das mulheres que frequentam a instituição é de quarenta e sete (47) 
anos, das oito entrevistadas seis delas possui escolaridade de ensino fundamental 
incompleto. Não foram abordadas mulheres com um tipo específico de câncer, todas 
se mantem em acompanhamento, seja ele medicamentoso ou exames rotineiros. 
Segundo o relato de cinco pacientes, todas sentem incômodos físicos (dor, 
impossibilidade de locomoção, sensação de invalidez), estando em tratamento, ou 
devido a outras doenças. De acordo com os resultados obtidos é possível destacar 
que a maioria das entrevistadas sofre com algum tipo de rejeição tanto da sociedade 
quanto do grupo familiar, ao questionarmos o que a paciente espera das relações 
sociais, as mesmas relatam: sic “compreensão, acolhimento, valorização e 
retribuição social”. (suj 2) sic  “compreensão, e que me tratem com mais amor”. (suj 
8) sic “que não me tratem como coitada”. (suj 3) sic “espero atenção e cuidado”. (suj 
4) De acordo com Santos e Sebastiani (2001) a pessoa com câncer sente a 
necessidade de ser amparado e protegido, não somente pelos novos indivíduos que 
surgirão em seu caminho, mas também apoio daqueles que já faziam parte do sua 
vida cotidiana antes do diagnóstico. CONCLUSÕES: Através da entrevista realizada 
na instituição oncológica foi possível conhecer as dificuldades e necessidades das 
pacientes, o que elas esperam, não somente de si, mas das pessoas que as 
rodeiam.   
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TRAJETÓRIA NA DOCÊNCIA: A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR EDERSON 
LUIZ MATOS MOTA PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS476 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa apresenta a biografia do professor Ederson Luiz Matos 
Mota. O docente é admirado no ambiente acadêmico por sua postura, compromisso 
e dedicação com a educação da região. O trabalho aponta as dificuldades 
encontradas pelo professor para aplicar a disciplina de Língua Portuguesa de forma 
lúdica e pedagógica, pois se deparam com o tradicionalismo, o desamor, o desprezo 
e a recusa. OBJETIVOS: Escrever a biografia do Professor Ederson Luiz Matos 
Mota e levá-la ao conhecimento da comunidade escolar, reconhecendo a relevância 
da disciplina de Língua Portuguesa na formação de um cidadão criativo e crítico e da 
necessidade de docentes competentes na sala de aula.  MATERIAIS E MÉTODOS: 
As pesquisadoras resgataram fatos num processo de investigação, partindo de 
pesquisa literária e de campo, no qual foram coletados dados em entrevista com o 
professor, familiares e colegas de profissão. O acervo familiar foi utilizado para 
adquirir fotografias, documentos, diplomas, certificados e obras. RESULTADOS: O 
reconhecimento histórico–biográfico do educador Ederson Luiz Matos Mota enfatiza 
sua vida social, estudantil e dá ênfase às suas atividades profissionais. Desde o 
início de sua vida profissional dentro da área da educação Ederson Luiz Matos Mota 
exerceu seu trabalho por gostar de lecionar. O professor que servia na Força Aérea 
Brasileira, após se graduar em Letras pela Universidade Católica do Paraná no ano 
de 1974, teve como sua primeira experiência na área da educação as aulas em que 
atuou como docente na Escola Militar.  Com essa atuação em sala de aula Ederson 
despertou o desejo de lecionar e algum tempo depois se tornou professor no Colégio 
Americano, na cidade de Curitiba. O gosto pela sala de aula só aumentou e ele 
resolveu abrir mão de sua carreira militar para seguir sua carreira de professor. 
Devido a questões familiares, Ederson voltou com sua família para a cidade de 
Canoinhas, onde indo contra o seu desejo teve que trabalhar em uma madeireira no 
setor de logística. Seu desejo de lecionar não diminuía e com o incentivo de amigos 
foi até o Colégio Estadual Santa Cruz oferecer seu serviço como professor de 
Língua Portuguesa e Inglês, sendo aceito no mesmo instante.  A partir desse 
momento começou a história de Ederson na educação de Canoinhas. Por muitos 
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anos trabalhou no Colégio Estadual Santa Cruz, na Escola de Ensino Fundamental 
Sagrado Coração de Jesus, na Escola Básica Almirante Barroso e na Universidade 
do Contestado – UnC, onde foi um dos responsáveis pela implantação do curso de 
Pedagogia e onde leciona há mais de 30 anos. Trabalhou como secretário de 
educação do município de Canoinhas.  Assina desde o ano de 2010 a coluna “Como 
é que se escreve?”, do jornal Correio do Norte, assina a coluna “Contos e Lendas”, 
da revista Imagem do Sul. Desde 2014 é membro da Academia de Letras Brasileira, 
além de muitas outras atividades ligadas à área da educação. Ederson é um 
homem, um professor, visto como exemplo por quem convive em sua presença. Ele 
trabalha por amor, repeito e dedicação a sua profissão, mesmo estando aposentado 
há mais de 17 anos, encontra-se em sala de aula, fazendo a diferença na vida 
acadêmica de seus alunos. CONCLUSÕES: A pesquisa serviu para que as 
acadêmicas compreendessem através da convivência com o professor Ederson e 
ouvindo suas histórias, a real essência do lecionar por amor à profissão. O professor 
entra em sala de aula com prazer e entusiasmo, transformando uma “simples aula” 
em uma grande troca de conhecimento. Esse é o grande diferencial que a Educação 
precisa para a transformação da sociedade.  
 
Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Magistério e gênero. Educação. 
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ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA CUBAS: A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE 
UMA ESCOLA RURAL480 

 

Ecilda Aparecida Grein481 
Juliana Aparecida Soares482 

Argos Gumbowsky483 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca reconstituir a história da Escola 
Municipal Maria Izabel de Lima Cubas, localizada no Rio da Areia do Meio, 
município de Canoinhas, SC. Esta unidade escolar atende alunos oriundos 
unicamente da zona rural, sendo filhos de agricultores e arrendatários. A classe 
social atendida vai da classe pobre à classe média alta. OBJETIVO: Conhecer a 
histórica da Escola Municipal Maria Izabel de Lima Cubas, do município de 
Canoinhas, estado de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
caracterizou-se como exploratória descritiva, de campo, qualitativa, documental e 
histórica.  A população envolvida é de 40 pessoas, composto da diretora, secretária 
e professores da escola municipal. RESULTADOS: A Escola Municipal Maria Izabel 
de Lima Cubas foi criada obedecendo à seguinte denominação: Escola Isolada 
Santa Emídia em 27/10/1933 e funcionava como escola multisseriada, pertencendo 
ao governo estadual com aproximadamente cinquenta e cinco alunos. Durante 50 
anos a escola funcionou com o nome de Escola Isolada “Santa Emídia”, porém em 
1984 passou a se chamar Escola Isolada “Maria Izabel de Lima Cubas” de acordo 
com o Decreto Municipal n. 27.666 de 20 de novembro de 1985. A mudança do 
nome ocorreu pelo fato de existir outra localidade chamada “Santa Emídia”, 
causando transtornos com a localização e troca de documentos.  Para sanar estes 
problemas, a comunidade decidiu trocar o nome da escola e prestar uma 
homenagem à pessoa que doou o terreno, senhora Maria Izabel de Lima Cubas. 
Esta nova escola foi construída no terreno doado pelo senhor Faustino Suchek. No 
início, funcionava como uma extensão da Escola Básica Estanislau Schumann, 
localizada em Bela Vista Do Toldo, tendo como primeira diretora a senhora Catarina 
Szenczuk Ludka, e como auxiliar, a professora Célia Maria Vachinski Marko.No fim 
do ano de 1988, passou a se chamar “Escola Básica Municipal Maria Izabel de Lima 
Cubas”. Em 1994, iniciou o funcionamento do Pré-escolar, com o nome “Raio de 
Sol”. Em 1998, ocorreu a Municipalização da Escola Básica Municipal Maria Izabel 
de Lima Cubas. Em 2000, houve a implantação da classe de aceleração de acordo 
com a LDB 9.394/96, artigo 24, inciso V, alínea “B”. No ano de 2002, iniciou o 
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funcionamento do Ensino Médio, extensão da E.E.B. Almirante Barroso. Em 2005, 
recebeu os alunos da Escola Isolada Pinheiros que foi nucleada, e em 2006 recebeu 
os alunos da Escola Isolada Rio D’ Areia do Meio e Escola Isolada Alto dos 
Pinheiros. No ano de 2006, recebeu os alunos da Escola Isolada Municipal do Rio 
Pretinho. Em 2007, recebeu alunos da Escola Isolada de Santa Bárbara do Rio dos 
Pardos. CONCLUSÕES: A pesquisa serviu para que as acadêmicas identificassem 
a realidade da instituição e através dos fatos relatados e da entrevista com a direção 
se esclareceu o trabalho realizado no dia a dia escolar. A escola comporta alunos de 
classe social e cultural bem diversificada, e tem grande importância na formação dos 
cidadãos da região.  
 
Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Escola Rural. Canoinhas  
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ESCOLA MUNICIPAL TIA CHIQUINHA: A TRAJETÓRIA DE UM EDUCANDÁRIO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA, SC484 
 

Camila Gonçalves485 
Jessica Aparecida Santos486 

Argos Gumbowsky487 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa constituiu-se no estudo do percurso da Escola Municipal 
Tia Chiquinha, entre sua localização, seu corpo docente e identificar os fatos mais 
importantes ocorridos na instituição. Apontar personagens que fizeram parte da 
história do município. OBJETIVOS: Pesquisar a história da fundação e construção 
da Escola Municipal Tia Chiquinha em Major Vieira (SC). MATERIAIS E MÉTODOS: 
A pesquisa caracterizou-se como descritiva, de campo, estudo de caso, documental, 
qualitativa e histórica. A população entrevistada compôs-se de: duas coordenadoras 
pedagógicas, uma secretaria, uma diretora, o ex-prefeito e idealizador João Ruthes, 
uma primeira funcionária (merendeira). RESULTADOS: A história da Escola 
Primária Municipal Tia Chiquinha origina-se na necessidade pela comunidade de 
haver um estabelecimento de ensino adequado para prestar atendimento pré-
escolar a crianças de 3 (três) a 6 (seis) anos de idade se observar que a escola 
trouxe um grande avanço para o município, onde proporcionou acesso à educação 
as crianças do município.Na gestão administrativa do senhor João Batista Ruthes, 
prefeito municipal de 1982 a 1988, concretiza-se este ideal, iniciando-se em 1987, 
com recursos próprios da prefeitura municipal de Major Vieira a obra: Jardim de 
infância e Pré-escolar municipal Tia Chiquinha. Em agosto de 1988 a obra é 
inaugurada. O nome da escola origina-se de uma homenagem ao Prefeito Municipal 
João Batista Ruthes, à sua mãe, Dona Francisca Schroeder Ruthes nomeando-se a 
obra “Tia Chiquinha”. O atendimento do Pré-Escolar se manteve como único objetivo 
da unidade escolar por mais cinco anos. Em 1993, a Secretaria Municipal da 
Educação, Esporte e Cultura investiu na capacitação dos professores. Teve inicio 
um trabalho pedagógico com base na Proposta Curricular de Santa Catarina, 
implantando horas de planejamento e atividades aos professores. O trabalho 
pedagógico realizado nas turmas de Pré-escolar em 1993 originou a necessidade de 
dar continuidade e acompanhamento nas series seguinte. Em 1994, inicia-se o ano 
letivo com duas turmas de 1ª serie (atendendo a 26 crianças). A Escola tem por 
finalidade atender o disposto nas Constituições Federal e Estadual, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Infantil, Lei o Sistema do município de Major Vieira 
e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ministrar a Educação Infantil no período 
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vespertino, o Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais de nove anos no 
período matutino e vespertino, e os seguintes programas e projetos: Programa de 
Desenvolvimento Educacional de Major Vieira – PRODE; - PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL; Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. O 
projeto pedagógico é elaborado a partir das informações obtidas junto com a 
comunidade e junto à própria escola, ou seja, e informações externas e internas, a 
serem fornecidas por todos os que trabalham e convivem no ambiente escolar 
(alunos, professores, direção, pais e todos os funcionários). A manutenção do prédio 
escolar e equipamentos são realizados pela equipe da prefeitura. A Associação de 
Pais e Professores – APP administra os recursos financeiros e da Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, que é aplicado onde necessita. A escola possui 
uma associação de pais e professores atuante, que se reúnem a cada bimestre ou 
quando houver necessidade. Tem a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento 
do processo educacional, para a assistência ao escolar e para a integração escola-
comunidade. A Associação de Pais e Professores é composta por pais e professores 
que, voluntariamente trabalham em prol da escola, visando o mais amplo 
desenvolvimento das atividades escolares. A relação da escola com as famílias é 
boa, os pais participam dos eventos e das promoções da Escola, e a grande maioria 
vem até a escola quando solicitado sua presença e também alguns vem 
espontaneamente para verificar a aprendizagem e o comportamento dos filhos. Nas 
reuniões de pais realizadas na escola constatamos um bom número de pais 
participantes, que nos ajudam na tomada de decisões e colaboram para a melhoria 
do ensino. Infelizmente ainda tem uma pequena parcela de pais que não participam 
da vida escolar do filho. Salientamos a importância da Escola Municipal Tia 
Chiquinha, uma vez que a mesma é a única unidade escolar que oferece Educação 
Infantil, 1° e 2° anos do ensino fundamental, a qual oferece as seus educandos o 
ensino a partir de 3 nos assegurando aos pais o direito a educação dos seus filhos. 
Estando a escola situada no centro da cidade possibilita a comunidade o fácil 
acesso a esta unidade escolar. CONCLUSÕES: A escola é marcada pela 
necessidade de mudança de transformar o ensino, tornando-se mais amplo, 
eficiente, eficaz e agradável aos alunos que nela frequentam.A Escola trouxe um 
grande avanço para o município, além de ser um sonho realizado de um governante, 
que idealizou. A escola Municipal Tia Chiquinha é referência de educação e de 
orgulho para todo o município de Major Vieira, não perdendo seu foco de origem, 
tendo uma grande procura de vagas para toda a comunidade Majorvieirense. 

 

Palavras-Chave: Major Vieira. Educação infantil. História da Educação Brasileira 
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HISTÓRIA DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BONETES DE CIMA: UM EXEMPLO 
DE ESCOLA MULTISSERIADA488 

 

Maria Claudinéia Randig489 
Maria Lucia Pereira Bonfim490 

Tereza Lucimara Gabriel Geraldo491 
Argos Gumbowsky492 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO. O que para alguém pode ser uma simples nomenclatura de escola, 
para aquele que dialoga com os fatos resgatados pode mostrar além dessa visão 
limitada e, assim, despertar a identidade e a memória de uma comunidade escolar. 
Apresentamos os principais personagens que fizeram parte da história, como foram 
seus trabalhos, as dificuldades enfrentadas, as conquistas alcançadas e como se 
caracteriza em 2015. OBJETIVO: Conhecer a história da Escola Rural Municipal 
Bonetes de Cima. MATERIAIS E MÉTODOS. A pesquisa caracterizou-se como 
exploratória, descritiva, de campo, estudo de caso, documental, pesquisa histórica, 
qualitativa. Dentre as fontes pesquisadas destacam-se documentos da escola, fotos 
e registros de atas de reuniões. Para dirimir dúvidas entrevistou-se a professora 
Leoni Voigt Kovalski, uma das primeiras docentes da escola. RESULTADOS. A 
professora entrevistada relatou que a Escola Rural Municipal Bonetes de Cima 
iniciou suas atividades no ano de 1954, quando o senhor Afonso Voigt cedeu um 
salão de baile de sua propriedade para que as aulas fossem ministradas. Após 
alguns anos, o dono do salão pediu que achassem outro lugar para as atividades 
escolares. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o senhor José Grefin cedeu um paiol 
para que os alunos não ficassem sem aula. Com o passar do tempo, aumentou o 
número de alunos em situação precária, sem condições de continuar o trabalho 
escolar naquele paiol. No ano de 1965 foi construída a escola, em um terreno doado 
pela senhora Angelina Kovalski; sogra da entrevistada. Esta iniciou suas atividades 
como professora naquele ano, logo após o término da construção da escola, que 
recebeu o nome de Escola Isolada Municipal Bonetes de Cima, devido ao nome da 
comunidade. Uma construção pequena, de madeira, apenas com uma sala de aula e 
um banheiro, mas que muito beneficiou esta comunidade. Os alunos eram 
provenientes de famílias que se dedicavam à agricultura, cultivo da erva mate, 
plantio de fumo e extração de madeira. Estas famílias não tinham outra escola mais 
próxima para colocarem seus filhos para estudar. Devido a isto e ao esforço da 
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professora Leoni para ensinar as crianças, os pais e comunidade ajudavam como 
podiam para que seus filhos pudessem ter um pouco de conhecimento, e para que a 
escola continuasse funcionando. A professora Leoni era a única responsável pelos 
alunos, ministrava aulas e também atuava como merendeira. Devido à escola não 
ter cozinha, ela fazia o lanche na casa de uma vizinha, com os ingredientes que os 
pais das crianças e a comunidade em geral doavam. A entrevistada relatou que a 
ajuda dos pais era importante para escola. Como a maioria da comunidade era de 
fumicultores, quando chovia na época de plantio, as crianças não tinham aula para 
que pudessem trabalhar na roça. As aulas eram repostas aos sábados, sendo 
ministradas as disciplinas de religião e desenho. Neste dia eles realizavam a limpeza 
da escola, do pátio e da horta. Outras situações citadas foram que no inverno as 
aulas eram no período vespertino devido ao frio intenso e no verão era no período 
matutino. A escola era multisseriada, de 1° série a 4° série, todos na mesma sala 
com uma única professora. No ano de 1970 a professora Leoni ministrava aula para 
o Mobral naquela escola. Ela deslocava-se a noite para a escola iluminando o 
caminho com uma lamparina a querosene. As aulas do Mobral objetivavam 
alfabetizar os adultos, e duraram aproximadamente seis meses. A entrevistada foi 
professora desta unidade escolar por muitos anos, desde 1965 até sua 
aposentadoria no ano de 1989. No ano de 1971, no mandato de Alcides Shumacher, 
prefeito na época, o senhor Afonso Voigt doou um terreno para que fosse construída 
uma nova escola. A estrutura consistiu em duas salas de aula, dois banheiros e uma 
cozinha. Então esta escola passou a ser bisseriada, contando com mais uma 
professora. A instituição, por possuir um número expressivo de alunos e ter boa 
localização, no ano de 1998 recebeu os alunos da Escola Estadual de Bonetes, que 
foi desativada por ter pequeno número de alunos. Pelo mesmo motivo, em 2005 
recebeu os alunos da comunidade vizinha, da Escola Isolada Municipal Dranka. A 
partir de 01/01/2010, foi alterada a denominação da escola, passando de Escola 
Isolada Municipal Bonetes de Cima, para Escola Rural Municipal Bonetes de Cima, 
pelo Decreto Municipal n° 245/2009. No ano de 2015 a escola recebe um novo 
prédio, constituído por duas salas de aula, dois banheiros, secretaria e a cozinha. O 
número de alunos é de 44, distribuídos no turno vespertino e matutino, contendo um 
pré-escolar, implantado em 2011, e 1° a 5° ano, sendo bisseriado. A escola 
desenvolve vários projetos como: horta, jardinagem, preservação da nascente 
próxima à instituição, compostagem, cisterna, pluviômetro e plantas medicinais. Nos 
anos de 2007 a 2010, as professoras com apoio do técnico agrícola, pais de alunos, 
Epagri e Educação do Campo, deram destaque ao projeto: Plantas Medicinais, 
ficando classificados a nível Municipal. Em 2009 iniciaram-se atividades do 
programa Escola Ativa; em 2013, o Projeto Mais Educação. No mesmo ano a escola 
foi classificada a nível regional na MOCISC. Esta instituição tem como tradição 
realizar a festa junina com o apoio da comunidade. Comemora com ênfase o dia das 
crianças, dos pais e das mães, tendo como objetivo interagir com a escola, alunos e 
comunidade. CONCLUSÕES. Entre tantos fatos e visões, percebe-se que a 
memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Com uma instituição não é 
diferente, quando esta preserva sua memória institucional, ela se mantém viva e 
com suas bases fortalecidas, trazendo luz para o presente e futuras gerações em 
legado incomensurável perante a localidade da qual faz parte. 

 

Palavras chave: Escola rural. Multisseriada. História da educação brasileira. 
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TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DE LUÍS ROBERTO 
HOLLER493 

 

Joice Fidenco da Costa Guzinski 494 
Natali Artner 495 

Argos Gumbowsky496 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa relata a trajetória do professor Luís Roberto Holler, o 
qual possui uma longa jornada no meio da educação, tendo como maior incentivo 
sua mãe, vindo de uma origem humilde e do interior. Foi lapidando sua vida aos 
poucos, estudando e batalhando até chegar no cargo de diretor. OBJETIVOS: 
Pesquisar o percurso profissional do professor Luís Roberto na educação do 
município de Canoinhas, SC. MATERIAIS E METODOS: Utilizou-se dos recursos da 
pesquisa bibliográfica, de campo, documental e histórica-oral, dialogando com o 
professor sobre sua jornada, revivendo sua história através de documentos que 
mostraram a sua caminhada no campo educacional. RESULTADOS: Nasceu no 
município de Canoinhas, SC no dia 23 de julho de 1959.  Filho de Jose Holler e 
Gentila Wenfurt Holler, dentre os dez filhos do casal é o mais velho. Sua mãe era 
professora, sendo assim Luís cresceu no meio educacional. Como morava numa 
localidade do interior onde havia apenas uma escola, frequentou a mesma onde sua 
mãe lecionava. Seu pai era serrador. Ele e seus irmãos confeccionavam seus 
próprios brinquedos, com a ajuda do pai. Começou a trabalhar muito jovem com 
apenas nove anos, sendo a roça a única opção de trabalho na época. Em seguida 
foi estudar no Colégio Estadual Santa Cruz, onde frequentou o ensino de 1º grau e 
posteriormente o Curso de Auxiliar de Laboratorista de Análises Clínicas. Em 1979, 
começou a carreira de professor, seguindo os passos de sua mãe e de alguns 
irmãos. Sua primeira experiência em sala de aula foi numa turma do 4º ano. Em 
1982, devido à falta de profissionais nessa área, surgiu o programa LOGUS, para a 
formação de professores da área rural. Nas décadas de 70 e 80 o Projeto Logos II 
habilitou mais de 60 mil professores. Sem formação na área do magistério de 2º 
grau, frequentou o citado programa. No ano seguinte, o professor começou a 
lecionar na Escola Isolada Capão do Erval, também interior do município de 
Canoinhas sendo o único funcionário da escola. Assim desdobrava-se como 
professor, merendeiro, faxineiro, e também cultivava uma horta. Com o passar do 
tempo constituiu família, mas não deixou seus estudos de lado. Frequentou o curso 
de Pedagogia na Universidade do Contestado-UnC, no campus Canoinhas. 
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Aperfeiçoou-se na área de gestão escolar, passando a exercer direção da Escola 
Municipal Reinaldo Krüger. Durante um período superior a dez anos exerceu a 
função de gestor educacional. CONCLUÕES: Com a pesquisa realizada entende-se 
que apesar de todas as dificuldades o entrevistado conseguiu alcançar seus 
objetivos.  A dedicação do mesmo teve ênfase para que sua carreira desenvolvesse 
com êxito. 

 

Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Gênero e magistério. Projeto 
Logus II 
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IRMÃ CARMEM WELTER: REMEMORANDO A TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E 
NA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS497 

 

Juliana de Fátima da Silva Schulka498 
Maria Dinacir Silva499 

Rosane Aparecida da Silva Chagas500 
Argos Gumbowsky501 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No decorrer da história da educação brasileira muitas pessoas 
deixaram seu legado, a serem repassados de geração em geração como exemplos 
de vida e dedicação. A trajetória da Irmã Carmem Welter na educação canoinhense 
teve como objetivo a valorização escolar. Uma mulher que disseminou seus 
ensinamentos, valores, fé e família equilibrando escola e sociedade. Grande 
zeladora do ser humano tem como asseveração que a família é de extrema 
importância no aprendizado dos alunos. A família é uma âncora na ligação com a 
escola, é o alicerce na formação do ser humano. OBJETIVO: Identificar a 
contribuição e participação na educação junto ao Colégio Sagrado Coração de 
Jesus. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa se realizou de forma documental 
histórica. A entrevista com a Irmã foi realizada na Congregação das Irmãs 
Franciscanas Maria Bernarda em Canoinhas/SC, em 2015. Resgataram-se 
depoimentos de ex-alunas. RESULTADOS: Irmã Carmem, filha do meio de uma 
família muito humilde de 15 irmãos, frequentou a Escola Primária de Selbarch, no 
Rio Grande no Sul, escola que ensinava simultaneamente a língua portuguesa e a 
alemã, pois a cidade era quase toda colonizada por alemães. Dentre as 12 irmãs, 
Irmã Carmem e outras duas se dedicaram à vida religiosa. Aos 15 anos de idade 
veio estudar em Canoinhas no Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde cursou o 
ginásio no período de quatro anos. Aos 19 anos entrou para o convento na cidade 
de Erechim no Rio Grande do Sul. Depois de algum tempo regressou para 
Canoinhas, onde assumiu a direção do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Esteve 
à frente desta escola até 1976. Irmã Carmem, madre superiora, prezava muito pelo 
respeito, pela organização, virtudes pela moral e princípios. Através da educação e 
da religião católica solidificou suas convicções familiares, assim trabalhando e 
contribuindo para o crescimento como um todo. Como sempre esteve à disposição 
da Congregação, viajou a Colômbia na cidade de Bogotá, onde por seis anos fez 
parte do Conselho Geral da Congregação, representando o Brasil. No tempo em que 
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lá esteve, dedicou-se a conhecer outros métodos de ensino; retornou ao Brasil, para 
a cidade de Canoinhas, onde reside com Irmã Olga Peruselo, que foi professora e 
diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Grande amiga da irmã, elas moram 
juntas com mais outras duas irmãs. No decorrer de sua história prevalece o amor e 
sabedoria que ao longo de sua existência fez do evangelho uma luz para trilhar seus 
dias. Com suas palavras e passos firmes na fé seus exemplos de vida continuam. 
Como Irmã Carmem Walter esteve a frente do Colégio Sagrado Coração de Jesus 
sua história se confunde com a história do Colégio. CONCLUSÕES: Sempre 
envolvida com a comunidade escolar, fortificou que o conhecimento e a educação 
são a base de tudo. A educação começa em casa, antes de nascer, falhando nessa 
base é difícil chegar a uma formação sólida. A história pessoal de cada um 
enriquece alguém, é algo que se pode passar e ajudar na formação de pessoas que 
de alguma forma passaram a fazer parte da vida de outros indiretamente. (Irmã 
Carmem Welter). 

 

Palavras-Chaves: História da Educação. Colégio Sagrado Coração de Jesus. Irmãs 
Franciscanas. 
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ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ACHILLES PAZDA: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DO SABER HISTÓRICO DESTE EDUCANDÁRIO502 

 

Bianca Griten503 
Joice Aparecida Cordeiro504 

Patrícia Brandl Porta505 
Argos Gumbowsky506 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente relato é resultado de uma pesquisa na área da 
educação. Muitas pessoas e gerações fizeram parte desta história e contribuíram 
para que a escola chegasse ao estágio em que se encontra. Com o 
desenvolvimento da escola passou a abranger nove comunidades vizinhas da área 
rural de Canoinhas e contribuiu para a formação de crianças, jovens e adultos. 
OBJETIVOS: O objetivo principal da pesquisa foi conhecer a trajetória da Escola 
Básica Achilles Pazda, sua história, a reconstrução do passado até o presente e a 
contribuição que a mesma ofereceu a comunidade em que está situada, a localidade 
de Rio do Pinho, área rural do município de Canoinhas, SC. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa é histórica, reconstruindo o passado da escola para melhor 
compreender seu presente. Para concretizar esse tipo de pesquisa, foram utilizados 
como instrumentos de coleta de dados junto às fontes, entrevistas, depoimentos, 
relato da gestora escolar em 2015, e arquivos históricos da escola. RESULTADOS: 
A pesquisa foi concretizada pela colaboração dos alunos, professores, direção e 
demais pessoas da comunidade de Rio do Pinho, a qual dista 25 km do centro do 
município. Trata-se de uma comunidade essencialmente agrícola, composta por 
mais ou menos 100 famílias, descendentes de italianos, poloneses, portugueses, 
alemães e brasileiros.  Os primeiros imigrantes da colônia de Rio do Pinho, ao se 
fixarem, buscavam um mundo melhor, juntamente com as famílias já estabelecidas. 
Porém, o aumento da população proporcionou um desenvolvimento mais rápido, 
principalmente na formação escolar, porque estes necessitavam conhecer e 
aprender tudo aquilo que era novo. A educação se tornou universal. Para os 
imigrantes era aprender os ensinamentos das outras culturas. Sua estrutura física foi 
ampliada várias vezes, motivada pelo grande número de educandos que possui, 
uma vez que a escola é núcleo e oferece primeiro grau completo juntamente com 
ensino médio, além de estar bem localizada na área rural do município de 
Canoinhas. Em 29 de Dezembro de 1998, o decreto nº 125/98 transformava a escola 
municipalizada Rio do Pinho em Escola Básica Municipal Rio do Pinho. Em 1999, a 
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escola passou a oferecer aulas para alunos de 5 e 6 anos de idade em nível de pré-
escola, como determina a constituição (1998. Art. 211,2º), cabendo ao município 
atuar prioritariamente nos ensinos fundamental e pré-escolar. Em 2004, a escola já 
contava com 293 alunos distribuídos entre pré-escola e 8ª série. Em ata do dia 
29/03/04, aconteceu a solenidade da aula inaugural do ensino médio experimental 
emergencial de atendimento descentralizado, da Escola Básica Manoel da Silva 
Quadros – extensão Rio do Pinho. Essa conquista para a escola teve os esforços do 
Governo do Estado de SC, Luiz Henrique da Silveira, Secretaria de Estado da 
Educação e Inovação, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional – 
Canoinhas, através da gerência da educação e inovação, e a prefeitura municipal de 
Canoinhas. Foi possível detectar o quanto esse educandário foi significativo na 
formação dos educandos, ampliando seus conhecimentos, permitindo experiências e 
construindo novas frentes de convivências e desenvolvimento. Em homenagem ao 
senhor Achilles Pazda, doador do terreno onde a escola está situada, no dia 21 de 
maio de 2013  a escola que se denominava “Escola Básica Municipal Rio do Pinho”, 
passou a se chamar “Escola Básica Municipal Achilles Pazda, através do projeto de 
Lei nº 0068/2013, visando homenagear um cidadão que contribuiu para o 
desenvolvimento de Rio do Pinho. Sabe-se que a história desta escola é ampla e 
complexa, e espera-se que esta pesquisa possa contribuir um pouco mais na 
descoberta da mesma, servindo de apoio e incentivo para outras pessoas que 
desejarem dar continuidade e descobrir outras perspectivas desse educandário. 
CONCLUSÕES: O desenvolvimento educacional da comunidade é importante pois 
exerce um papel catalizador, além das diferentes oportunidades que oferece a 
todos, funcionando como núcleo de valorização sócio – cultural. Embora modesta, a 
contribuição almejada por este trabalho de pesquisa é, além de reconhecer e 
valorizar os educadores e comunidade que ao longo dos anos contribuíram 
progressivamente esse educandário, o qual serviu a tantas gerações, registrar para 
as gerações futuras fatos educacionais, em suas múltiplas dimensões, da Escola 
Básica Municipal Achilles Pazda. 

 

Palavras-Chave: Educação da História Brasileira. Achilles Pazda. Escola Rural. 
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FATORES QUE DIFICULTAM A REINSERÇÃO FAMILIAR E SOCIAL DE 
DEPENDENTES QUÍMICOS507 

 

Caren D. Silveira de Lima508 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde, o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), é um serviço de saúde comunitário com referência no 
atendimento de pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicoses, neuroses, 
entre outros quadros, onde se faz necessário o acompanhamento clínico e a 
reinserção social, processo esse realizado com abrangência, onde o usuário tem 
acesso ao trabalho, lazer, além do fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. Böing e Crepaldi, (2010) respaldam que grupos terapêuticos 
possibilitam que, dentro do centro de atendimento, as pessoas interajam discutindo 
suas dificuldades, debatendo situações cotidianas e dessa forma, tendo uma maior 
reflexão sobre suas necessidades, recebem também maior apoio e as condições de 
sucesso são maiores nesse tipo de prática. “Dependência se caracteriza pelo uso 
impulsivo contínuo ou periódico de drogas, sendo reconhecido pela incapacidade de 
controlar o consumo destas e podendo este ser físico ou psicológico”. (SENAD, 
2003, p. 14). Sendo assim, tendo em vista a maior eficiência dos grupos terapêuticos 
e a permanência do dependente longe das substâncias que fez uso, é preciso levá-
lo a refletir sobre si, favorecer que o indivíduo deixe de lado o rótulo de usuário, para 
que assim desapegado do próprio preconceito, se abra ao convívio social, às 
relações familiares e atinja a superação, a aceitação e a confiança em si. 
OBJETIVO GERAL: As atividades terão o objetivo de desenvolver a aceitação do 
dependente em relação à sua situação, imagem e compreensão de si, seu papel 
diante grupo familiar e a comunidade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Propiciar um 
espaço para a liberdade de expressão; Motivar a reflexão sobre a auto-imagem que 
possuem; Favorecer o diálogo e compreensão no grupo; Articulação entre os 
projetos pessoais e coletivos; Reflexão sobre os acontecimentos da vida particular e 
comunitária. MATERIAIS E MÉTODOS: Por meio de dinâmicas da psicologia 
corporal, embasadas pela teoria Reichiana, serão realizados encontros semanais 
com dois grupos de dependentes químicos, dentro da instituição Centro de Apoio 
Psicossocial (CAPS). RESULTADOS: Desde o início até o momento foram 
realizados 17 encontros, em que é possível perceber alteração na fala dos 
integrantes dos grupos com relação às percepções próprias ao bem-estar mental, 
sua reafirmação pessoal e auto-aceitação, bem como demonstram estar mais 
confiantes quanto a manter o pensamento positivo, lidar com situações de estresse 
e desestimulantes. Percebe-se também abertura em relação à compreensão dos 
próprios sentimentos, uma vez que atualmente descrevem emoções e sensações. 
CONCLUSÕES: Inicialmente houve resistência por parte de alguns membros dos 
grupos, mas ao passo que as dinâmicas foram realizadas, a interação ocorreu de 
modo favorável, bem como a abertura de cada um para trazer suas particularidades 
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e abrir discussão com o grupo. Percebeu-se inicialmente uma barreira no contato 
familiar e social devido a rotulação que os integrantes recebem, a mesma tem se 
reduzido ao passo que a auto-estima e auto-aceitação é trabalhada. Olhar para o 
individuo dependente e facilitar a sua conexão profunda, percepção de seu corpo, 
sensações e sentimentos é a melhor forma de evitar a reincidência ao uso, bem 
como elevar a auto-estima, sendo que tal discernimento e consciência os levam a 
buscar as melhores maneiras de lidar com aquilo que antes conduziria a fuga pelo 
uso da substância química.  

 

Palavras-Chave: Dependência Química. Auto-estima. Grupos de Orientação. 
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EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA509 
 

Grace Michelle Ribeiro 510 
Magali Aparecida Ribeiro 511 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Exercício Físico pode ser considerado como uma alternativa 
eficaz na recuperação de um adicto, pois, o mesmo, quando se encontra em uma 
comunidade terapêutica, pode passar por situações, que abalam seu estado 
emocional, mental e físico. Sendo assim, o exercício físico é necessário, pois poderá 
auxiliar na desintoxicação do organismo, que é considerado como primeiro ato do 
tratamento da doença. Existem inúmeras obras que mostram o quanto o exercício 
físico contribui para a melhoria do quadro da doença e a qualidade de vida de 
pessoas em tratamento da dependência de drogas e álcool. OBJETIVOS: Utilizar 
Exercícios Físicos como ferramenta no processo de recuperação dos adictos da 
Comunidade Terapêutica Água da Vida – CRAVI, na cidade de Curitibanos –SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Os exercícios físicos foram desenvolvidos com 20 
adictos do sexo masculino, de 18 a 30 anos de idade, da Comunidade Terapêutica 
Água da Vida – CRAVI, na cidade de Curitibanos –SC. Antes de iniciar as seções de 
Exercícios Físicos, foram agendadas entrevistas com um questionário semi 
estruturado com cada residente da CRAVI participante do projeto. Sendo que o 
mesmo questionário foi aplicado novamente no final do projeto para obtenção de 
resultados e conclusões. Os exercícios físicos eram realizados três vezes por 
semana com uma carga horária de duas horas por dia, nas dependências da própria 
CRAVI sendo que a mesma possui um campo de futebol e uma academia com 
alguns aparelhos de musculação. RESULTADOS: Foi possível observar nas 
respostas do questionário, e em conversas depois de realizar os exercícios físicos, a 
redução no desejo de voltar a usar drogas e de continuar a realizar atividades físicas 
depois que os mesmos terminarem os tratamentos. Os resultados apontam a 
importância do profissional da Educação Física nas equipes para tratamento da 
dependência química. CONCLUSÕES: O Exercício Físico deve ser utilizado como 
uma ferramenta para ajudar os internos a readquirirem o gosto pela vida e 
novamente e voltarem a viver na sociedade de forma produtiva e diminuir a 
reincidência no uso das drogas. 

 

Palavras-Chave: Exercício Físico. Dependência Química. Saúde  
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QUAL A PERCEPÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS EM RELAÇÃO Á 
PSICOLOGIA512 

 

Amanda Pimentel513 
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Fabiane Lourdes Berger515 

Rubiane Ribas Pimentel516 
Rubieli C. F. De Souza517 

Sabrina De Bairros518 

Pollyana W. M. Pawlowytsch519 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil existe pelo menos em média seis milhões e meio de 
pessoas com deficiência visual, segundo, Portal Brasil (2015), atentos para essa 
situação a Associação AMADEV é um exemplo de instituição não governamental 
que trabalha em defesa da inclusão prestando diversos serviços, inclusive o esporte 
para os deficientes visuais. Despertados pelo interesse descobrir como a psicologia 
pode auxiliar a vida dos deficientes visuais, buscamos mecanismos de pesquisas, 
que pudessem orientar-nos para a intervenção do psicólogo em meio á deficiência. 
Uma das alternativas mais viáveis foi realizar atividades que envolvessem motivação 
para com os deficientes visuais. OBJETIVOS: Conhecer a visão dos membros da 
AMADEV, em relação á postura e intervenções psicológicas em seu meio. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para levantarmos os possíveis resultados utilizamos 
como ferramenta entrevistas com os associados. Sendo que amostra estudada, foi 
realizada com 16 pessoas. Este questionário, coinsistiu em explorar o cotidiano, 
pensamentos e opiniões dos pesquisados a respeito do papel da Psicologia em seu 
meio. RESULTADOS: Com base na pesquisa realizada, obtivemos que 60% dos 
pesquisados viram como benéfico o papel do psicólogo em seu meio, fazendo com 
que a palavra do profissional fosse algo motivacional e eficaz em sua rotina. E 40% 
acreditam que a Psicologia não agregaria nenhum benefício para sua saúde física e 
mental, por desconhecimento ou incredulidade, adquiridos em experiências 
anteriores em psicoterapia. De acordo com os dados levantados, a psicologia 
influência de maneira positiva, podendo estar disponível para o cliente dialogar, 
fazendo com que o individuo possa ter uma vida mais saudável. Isso pode ser 
observado nas afirmativas abaixo: Sic 1 “Tenho 45 anos, nunca fiz terapias,mas 
acredito que é necessário, por que tenho muitas angústias e não tenho com que 
desabafar”. Sic 2 “Tenho 73 anos, acho necessário um psicólogo pois me auxiliaria 
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de forma positiva, pois quando tenho pensamentos negativos lembro dos bons 
conselhos que tive com meu psicólogo”. Sic 3 “Tenho 30 anos nunca fiz terapia, não 
convivo bem com os meus familiares, mas acredito que profissional da psicologia 
pode me ajudar em meus desabafos, podendo me instruir para melhorar minha 
qualidade de vida”. Sic 4 “Tenho 68 anos, nunca precisei fazer terapias mas acredito 
que a psicologia é necessário para fortalecer a minha mente com pensamentos 
positivos porque gosto de ouvir tudo o que é motivacional”. Conforme o resultado 
apresentado, observa-se que a visão de Maynart Albuquerque (2014) a psicologia 
pode contribuir na escuta qualificada, onde ressaltam a importância no individuo ser 
ouvido pelo profissional do serviço, sendo isto, sinônimo de confiança, prontidão, e 
respeito ao mesmo. A partir do levantamento de dados, identificamos também que 
alguns deficientes visuais tem a percepção de psicologia de forma negativa, devido 
a algumas experiências de terapias anteriores, com profissionais talvez não 
preparados e disponíveis para ouvi-los. Os motivos abaixo, destacam essa 
descrença quanto o papel do psicólogo em seu meio: Sic 5 “Tenho 41 anos, eu acho 
que o psicólogo não pode me ajudar em nada, por que não vai devolver minha 
visão”. Sic 8 “Eu não preciso de psicólogo, psicólogo é para loucos”. Sic 7 “Eu me 
decepcionei demais com psicólogo, pra mim não resolveu nada”. Sic 6 “Acredito que 
a psicologia não me ajuda em nada, por que não passa de uma simples conversa”. 
A partir dos resultados a cima, diante a visão de Rogers (1975), podemos identificar 
que a escuta não qualificada por profissionais talvez não disponíveis, pode trazer 
insatisfação quando o individuo, não é respeitado e compreendido, promovendo 
dessa forma, a quebra do vinculo e sentimento negativo, além do bloqueio de 
expressão e agravamento de sua saúde mental com consequência. CONCLUSÕES: 
Com base nos resultados apresentados identificou-se que a psicologia é de grande 
importância, pois o psicólogo estará auxiliando e ouvindo sobre os medos de cada 
indivíduo, as angústias, os pensamentos negativos, assim os associados ficaram 
mais leves e tranquilos, podendo ter uma relação melhor com a sociedade e 
familiares. Foi notória a necessidade deste profissional para trabalhar a parte 
motivacional, segundo observação das partes positivas e negativas da atuação do 
psicólogo.  

 

Palavras-Chave: Deficiência Visual. Motivação. Psicologia Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO NÚCLEO MUNICIPAL ROTARY DE 
CURITIBANOS – SC520 

 

Claudiane Aparecida Silva Souza521 

Marcos Adelmo Reis522 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: estudos que envolvem avaliação antropométrica, especialmente a 
massa corporal, têm sido a forma mais utilizada para a avaliação do estado 
nutricional e a regulação do crescimento em crianças e adolescentes podendo 
através deste método, ser detectados casos de subnutrição ou obesidade precoce. 
Atualmente não se admite uma boa assistência à criança sem o controle do seu 
crescimento. A comparação da massa corporal, estatura e quantidade de gordura 
corporal com curvas de crescimento são fundamentais para avaliação do 
crescimento humano OBJETIVOS: Identificar o estado nutricional de escolares do 
Núcleo Municipal Rotary, em Curitibanos - SC. MATERIAIS E MÉTODOS: a amostra 
foi constituída por 364 escolares com idades entre 6 e 10 anos pertencentes a esta 
unidade escolar. Foram realizadas medidas antropométricas de massa corporal e 
estatura. RESULTADOS: De um modo geral, os resultados encontrados foram 2,7% 
das crianças analisados apresentam baixo peso para sua faixa etária, 67% deles 
são eutróficos, enquanto que 30,3% dos estudantes apresentam excesso de massa 
corporal. CONCLUSÕES: Através do presente estudo vê-se a necessidade de um 
acompanhamento de profissionais da área da saúde para as crianças do Ensino 
Fundamental na Escola. Através da realização da avaliação do estado nutricional 
das crianças ofereceu-se maior clareza de informações à população e às 
autoridades competentes, o que favorece um possível trabalho pela Escola através 
da merenda escolar para um acompanhamento/avaliação do estado de saúde amplo 
sobre as crianças que correm risco de subnutrição ou subnutridas, e aquelas com 
risco de obesidade ou obesas, para que ocorra reversão dos quadros nutricionais da 
escola, uma vez que o número de crianças acima do peso recomendado foi 
relativamente alto. 
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PROJETO MANHÃ ALEGRE523 

 

Sérgio Antônio Costa524 

Marcos Adelmo dos Reis525 
Clara Angela Carlini Ogliari526 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Ao se favorecer a prática de lazer e atividade física ao idoso, pode-
se, igualmente, ajudar a mudar o seu estilo de vida, muitas vezes inativo e 
sedentário. Daí a necessidade de se evidenciar a importância da atividade física e 
do lazer no processo de envelhecimento como meio de promoção de uma vida ativa 
e consequente melhoria da qualidade de vida do idoso. Atualmente, não devemos 
mais nos preocupar com formas para prolongar a vida, mais sim, melhorar a 
qualidade de vida, pois, esta passou a ser preocupação primordial. OBJETIVOS: 
Oportunizar ao acadêmico a participação em atividades de cunho recreativo e social 
em uma associação beneficiente. MATERIAIS E MÉTODOS: Este projeto de 
extensão foi desenvolvido no Asilo Frei Rogério, em Curitibanos – SC, no dia 18 de 
abril de 2015. Com a implementação de atividades físicas e de lazer para os 
participantes. É importante ressaltar que todo o trabalho foi desenvolvido de forma a 
estimular a participação dos idosos, não havendo preocupação com o produto final 
da atividade, pois foram respeitados os limites e comprometimentos de cada um. O 
trabalho foi realizado com os 44 internos do asilo. CONCLUSÕES: Pode-se 
claramente observar que a prática de atividades de lazer e atividades físicas para 
idosos influencia suas vidas de forma positiva, contribuindo para uma maior 
autonomia e independência, assegurando às mesmas uma melhor qualidade de 
vida, conforme constatado nos resultados desta pesquisa. Nesta perspectivas 
instituições de caráter asilar constituem-se, na maioria das vezes, opção ímpar para 
uma melhor qualidade de vida desses indivíduos. Porém, é necessário que eles 
recebam toda ajuda estrutural, tanto de recursos materiais quanto humanos, para se 
atender, da melhor forma possível, a essa população com características especiais. 
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PROJETO VIVER BRINCANDO527 

 

Sérgio Antônio Costa528 

Marcos Adelmo Reis529 

Evaldo Dacol530 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A recreação é uma prática prazerosa em que os alunos participam 
de atividades descontraídas. Ela pode ser uma importante estratégia de inclusão e 
socialização, além de desenvolver as habilidades psicomotoras das crianças. Assim, 
a recreação transfere-se para o cotidiano e aproxima-se de uma vida permeada de 
informações. Esse processo de educação se dá através da convivência de diversos 
desses indivíduos, mais especificamente crianças, dentro de locais especializados 
que transmitem tais valores indiretamente, por meio da recreação. A partir da 
convivência ocorrem mudanças nas crianças, pois quando a criança interagem com 
seus pares, possibilita um troca de aprendizagem de forma a promover uma 
assimilação de comportamentos e uma aquisição de conhecimentos. Sendo assim, 
nosso projeto está dentro da linha norteadora dos PCNs, pois a interdisciplinaridade 
está presente no desenvolvimento das ações no momento em que estão resolvendo 
problemas (matemáticos, afetivos, disciplinares); na aceitação de si e do outro 
(pluralidade cultural, linguagem, ética, etc); no cuidado consigo e o meio em que 
vivem (saúde, meio ambiente, Educação Física) e na confecção dos trabalhos (Arte). 
OBJETIVO: Propiciar às crianças e adultos a participação em eventos que 
englobem atividades físicas, modalidades esportivas, recreação e lazer, visando a 
promoção da saúde, a interação social, o resgate cultural e a qualidade de vida. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O Projeto Viver Brincando é um projeto de extensão 
permanente do Curso de Educação Física da Universidade do Contestado, Campus 
Curitibanos. Ele desenvolve atividades há 13 anos na região de abrangência do 
Curso, com inúmeras atividades voltadas à comunidade durante o ano. Sempre com 
envolvimento dos acadêmicos do Curso em suas atividades. Eventos estes com o 
apoio e patrocínio de várias Prefeituras Municipais, entidades filantrópicas e 
empresas do Município e região. CONCLUSÕES: Através de atividades recreativas, 
direcionadas, há uma socialização, os indivíduos aprendem a conviver, a interagir, a 
criar um ambiente harmonioso com seus companheiros, e isso se reflete na 
sociedade. A recreação, quando direcionada para a socialização, tem um papel 
sócio-cognitivo-afetivo-educacional, participando diretamente na evolução do 
indivíduo. Assim, os objetivos devem estar voltados para desenvolver a 
responsabilidade, a socialização, a integração, a criatividade, a afetividade e a 
capacidade decisória.  
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RELAÇÃO INTERPESSOAL: UMA PRÁTICA REALIZADA EM UM HOSPITAL 
GERAL DE SANTA CATARINA531 
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Emanuelli Itali dos Santos535 

Larissa Penteado Galon536 
Suellin Margoti537 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch538 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este estudo trouxe a discussão referente aos níveis relacionais no 
ambiente hospitalar de trabalho do setor de higienização, justificando a importância 
de um levantamento de dados que possam colaborar com resultados para o meio 
científico e acadêmico, principalmente para a área de conhecimento social. Sendo 
assim, partimos do principio básico da psicologia social, essa definida por 
Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009, p.13) como sendo “o estudo científico da 
influência recíproca entre as pessoas (interação social) e do processo cognitivo 
gerado por essa interação (pensamento social)”. Tomou-se como base a ideia de 
que trabalho é um conjunto de atividades realizadas onde todos tem por objetivo 
atingir a mesma meta, porem com objetivos pessoais distintos. Para Marx (1983, 
p.149) "o trabalho revela o modo como o homem lida com a natureza, o processo de 
produção pelo qual ele sustenta a sua vida e, assim, põe a nu o modo de formação 
de suas relações sociais e das ideias que fluem destas". No contexto em que se 
realizou a pesquisa, o ambiente de trabalho foi utilizado como um fator para agrupar 
as pessoas. O sociograma surgiu com a intenção de explicar o funcionamento de 
uma estrutura, assim como os vínculos existentes nesse grupo, através de linhas 
que simbolizam as relações. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi identificar 
qual o nível relacional existente no ambiente de trabalho, bem como conhecer os 
diferentes papéis sociais estabelecidos pelo grupo.   MATERIAIS E MÉTODOS: 
Utilizou-se um questionário com seis perguntas referentes às relações interpessoais 
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com um grupo de funcionários do setor de higienização de um hospital geral na 
região de Santa Catarina. A partir das respostas do questionário, construiu-se um 
sociograma que proporcionou a melhor visualização dos papéis sociais e relações 
estabelecidas no grupo. RESULTADOS: A partir da interpretação do sociograma, 
pôde-se identificar dentro dessa dinâmica de grupo que algumas pessoas assumem, 
de certa forma, determinados papeis. Pudemos observar a maneira em que algumas 
pessoas são vistas pelo grupo e a função que adquiriram diante do mesmo. Dentro 
do sociograma foi nos apresentado uma grande quantidade de setas direcionadas a 
uma funcionária, onde através de resultados apontados por alguns de seus colegas 
de trabalho, aparenta ter conquistado o título de líder do grupo. Pudemos identificar 
também um acúmulo de setas referentes a assuntos pessoais e de intimidade, 
apontadas pelos participantes do estudo para uma determinada mulher, mostrando 
que essa assume um papel de confidente entre grupo. Outra funcionária que 
recebeu uma grande quantidade de setas apresenta características confiáveis, bem 
como aparenta ter um melhor relacionamento com os integrantes deste mesmo 
grupo. Também foi constatado que houve funcionários aparentemente neutros no 
âmbito de trabalho por não receberem setas em nenhum quesito, assim como 
alguns casos em que as setas foram recíprocas. Dessa forma o grupo se 
reposiciona a partir dos papeis denominados por eles. CONCLUSÕES: Por meio 
das observações feitas pelo sociograma, como também pelas perguntas feitas sobre 
o meio de trabalho, pontos positivos e negativos, conclui-se que cada pessoa de 
certa forma assume determinado papel, como se cria grupos onde melhor se 
relacionam, tentando assim fazer um bom trabalho. Também, que quanto melhor 
relação e melhor comunicação, há ainda um melhor desempenho no trabalho de 
cada um. Assim, levamos em conta a grande importância da comunicação e trabalho 
em equipe. A partir do momento que há comunicação as pessoas entendem melhor 
umas e as outras, conseguindo assim, manter uma boa relação no seu setor. 
Conclui-se que as pessoas daquele campo de trabalho se relacionam por maior 
afinidade, como também por tempo de experiência. 
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ESTRESSE E SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE539 
 

Eliana Rank540 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch541 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os profissionais que atuam na área da saúde são alvos de altos 
índices de estresse e burnout, resultantes do acelerado desenvolvimento mundial. O 
estresse tem sido muito usado na atualidade para designar situações que causam 
desconforto ao sujeito, apresentando tanto sintomas físicos quanto psicológicos 
(CAMELO; ANGERAMI, 2004). O estresse se origina por meio da percepção da 
pessoa frente a determinados contextos, apresentando-se como aspectos negativos 
decorrente das pressões que sofre em situações específicas (STACCIARINI; 
TRÓCCOLI, 2001). Assim como no primeiro indício, o burnout é um tipo de estresse 
que ocorre dentro do local de trabalho, podendo ser causados por inúmeros fatores. 
Apresenta como características a exaustão emocional, quando o profissional se 
sente esgotado para cumprir suas tarefas; a despersonalização que é observada 
através da mudança de comportamento, aonde o profissional passa a tratar tanto os 
usuários quanto os colegas de forma ríspida gerando mau atendimento, 
reclamações e conflitos; e, pela baixa realização pessoal no trabalho, quando o 
profissional se auto avalia de forma negativa, o que predispõem a sentimentos de 
insatisfação e frustração (GALINDO et al., 2012). Dessa forma, os profissionais da 
saúde, em especial a equipe de enfermagem, estão propensos a desenvolver não só 
estresse, como também o burnout. Os fatores que desencadeiam esses sofrimentos 
psíquicos podem ser observados nas características do enfermeiro, que estabelece 
um vínculo maior com o usuário. Além disso, existe condições institucionais que 
favorecem o surgimento dessas sintomatologias, tais como fazer várias tarefas de 
uma vez, o que gera uma sobrecarga no profissional, baixa remuneração, trabalhar 
em mais de um emprego e principalmente, não serem reconhecidos pelo papel que 
desenvolvem. OBJETIVOS: Identificar a incidência de Estresse e da Síndrome de 
Burnout em Profissionais de que atuam na área de saúde de um município do 
Planalto Norte de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma 
pesquisa de natureza básica e descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa 
com profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem dos postos de 
Estratégia de Saúde Familiar (ESF) de um município do Planalto Norte de Santa 
Catarina. Foi usando como critério de inclusão a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e posteriormente a aplicação do questionário 
sócio demográfico com perguntas abertas e fechadas, além dos inventários IEE 
(Inventário de Estresse em Enfermeiros) e MBI (Maslach Burnout Inventory). 
RESULTADOS: Participaram da pesquisa 57 profissionais da saúde, sendo 84,2% 
do sexo feminino e 15,8% do sexo masculino, com idades entre 30 e 35 anos a 36 e 
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41 anos (28,1% respectivamente), destes, 33,3% trabalham de 12 a 17 anos, onde 
70,2% exerce a função de técnico de enfermagem e 29,8% de enfermeiro. Com 
relação ao Burnout, 95% dos profissionais encontram-se na fase inicial da doença e 
quando a mesma começa a se instalar. Quanto ao estresse, 56,2% apresentam a 
doença, 78,9% destes apresentam estresse frente as relações interpessoais, 38,6% 
manifestam a doença com relação aos papéis estressores na carreira e 49,1% 
apresentam esse sintoma nos fatores intrínsecos ao trabalho. Dentre os itens 
avaliados no estresse, o fator das relações interpessoais teve maior valor, uma vez 
que esse ponto se refere as relações interpessoais com os demais profissionais, os 
pacientes e familiares dos mesmos, com demais usuários e até mesmo com a 
própria família (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2000). Com isso Benevides-Pereira 
(2002), alerta que o agravamento nesta questão acontece por conflitos com a equipe 
médica, pela escassez no apoio e suporte social, pelo não reconhecimento 
profissional, pelos elevados índices de competitividade, pressão no trabalho e por 
não haver muito contato com o restante da equipe. CONCLUSÕES: Através da 
pesquisa foi possível constatar que os profissionais de saúde que atuam nos postos 
de Estratégia de Saúde Familiar (ESF) de um município do Planalto Norte de Santa 
Catarina apresentam alta vulnerabilidade para o desenvolvimento de estresse e 
burnout, ocasionado por fatores externos, como o relacionamento com os demais 
profissionais no ambiente de trabalho. 
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MOVIMENTOS ARTICULARES EXIGIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CORTADA NO VOLEIBOL 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O voleibol é uma modalidade esportiva que vem crescendo 
gradativamente ao longo do tempo, pode ser praticada como lazer ou de forma 
competitiva, na quadra ou na areia. Em quadra o jogo é composto por dois times de 
seis jogadores, na areia é jogado em duplas. Ambas as modalidades possuem 
regras próprias. Para os treinamentos de rendimento é necessário conhecer o 
potencial físico de cada atleta bem como conhecer o movimento esportivo em 
detalhes para que possa aperfeiçoar a técnica de treinamento, melhorando a 
desempenho da equipe em todos os fundamentos. O principal fundamento 
pontuador no voleibol é a cortada, que consiste em golpear rapidamente a bola no 
sentido do solo da quadra adversária. OBJETIVOS: Avaliar quais os movimentos 
articulares estão envolvidos na cortada do voleibol. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
atividade surgiu durante a disciplina de cinesiologia no curso de licenciatura em 
Educação Física, onde foi estudado conceitos referente ao estudo do movimento 
humano, como definição de movimentos, planos e eixos para a execução do 
movimento articular. Para a elaboração do estudo, foi escolhido um gesto esportivo 
por grupo para posteriormente desenvolver a análise dos movimentos. Foi utilizado 
com material de analise, imagens disponíveis na internet, vídeos da modalidade e 
execução de movimento sempre em três fases a fim de observar as articulações 
mais trabalhadas no movimento Cortada do Voleibol. Os resultados foram obtidos 
através da aplicação dos conceitos no movimento escolhido. RESULTADOS: A 
avaliação do movimento da cortada do vôlei constatou-se que existe concentração 
de força tanto nos membros superiores para conseguir fazer ataque com precisão, 
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quanto nos membros inferiores para dar impulso no momento do salto. A coluna 
vertebral se mantem flexionada após o contato da mão na bola. Os membros 
superiores encontram-se por várias vezes em abdução, flexão (ombro), o cotovelo 
passa de flexão para o movimento de extensão além da supinação, o punho por sua 
vez inicia em extensão e termina o movimento da cortada em flexão. Os membros 
inferiores são requisitados para dar impulsão ao gesto esportivo escolhido, iniciam 
com tríade flexora e encerram em extensão. CONCLUSÕES: A Cortada do vôlei é 
um movimento complexo que envolve a ação de muitas articulações sinoviais para 
que este movimento ocorra com perfeição. Agindo sobre as articulações 
encontramos os músculos que serão a força motriz do movimento. Conhecer de que 
forma as articulações agem na ação também é de extrema importância, pois um 
jogador deve conhecer como seu corpo age e qual a amplitude de seus movimentos 
para que tenha um bom desempenho no jogo e para que busque a melhora de cada 
fundamento. 
 
Palavras-Chave: Voleibol. Movimento. Análise. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O vôlei é um esporte competitivo muito difundido em todo mundo, 
possui milhares de praticantes. O jogo consiste em utilizar mãos e braços para tocar 
a bola, e uma determinada sequência de movimentos com o restante do corpo. 
Cada partida é dividida em sets, o vencedor será aquele que vencer três sets dos 
cinco possíveis. Entre seus fundamentos principais, o saque é o que se inicia o jogo. 
Um fundamento importantíssimo, pois é o primeiro ato de ataque do jogo. O bom 
domínio da técnica e a concentração são elementos fundamentais para o sucesso 
do sacador. A perfeição de movimentos também é um elemento primordial para que 
o saque seja realizado com sucesso. Este movimento é o ato de enviar a bola para a 
quadra adversária, destinando a bola em jogo, o saque começa um jogo ofensivo. 
Pode ser desenvolvido de várias formas, tendo o saque por baixo, saque por cima e 
saque viagem. OBJETIVOS: Realizar a análise dos movimentos envolvidos no 
saque por cima no voleibol. MATERIAIS E MÉTODOS: A atividade surgiu durante a 
disciplina de cinesiologia no curso de licenciatura em Educação Física, onde foi 
estudado conceitos referente ao estudo do movimento humano, como definição de 
movimentos articulares, planos, eixo envolvidos no movimento articular. Para a 
elaboração do estudo, foi escolhido um gesto esportivo por grupo para 
posteriormente desenvolver a análise cinesiologica do movimento. Foi utilizado com 
material de analise, imagens disponíveis na internet, vídeos da modalidade e 
execução de movimento sempre em três fases a fim de observar os movimentos 
articulares mais trabalhados no movimento do saque de vôlei. RESULTADOS: Os 
resultados foram obtidos através da aplicação dos conceitos no movimento 
escolhido. Iniciando movimento, analise do complexo do ombro, essa articulação 
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triaxial, ou seja, se movimenta nos três planos, é exigido tanto na projeção da bola 
para o alto como no momento do golpe da bola para a quadra adversária. O 
complexo do cotovelo, punho e mão auxiliam na força e direcionamento do golpe. O 
tronco se projeta anteriormente, para aumentar a potência do saque e também para 
auxiliar no direcionamento do ataque em questão. Os membros inferiores por sua 
vez, dão impulso e velocidade ao corpo para a melhor precisão e potência do saque 
no voleibol. Os complexos articulares mais requisitados são ombro, cotovelo, quadril 
e joelho, porém os demais não deixam de ser menos importantes como o tornozelo, 
punho, articulações intrínsecas do punho, mão e pé. As articulações são exigidas, 
na totalidade dos seus graus de liberdade, atuando em todos os planos anatômicos 
permitidos. O complexo no ombro e quadril sendo exigido na flexão e extensão, 
adução e abdução bem como nas rotações interna e externa. Cotovelo na flexão e 
extensão, supinação e pronação. Joelhos também nos movimentos do plano sagital 
tanto quanto os tornozelos. CONCLUSÕES: O saque de vôlei é um movimento que 
permite o primeiro ataque da partida. Durante a execução acontecem movimentos 
articulares de flexões de braços e pernas, abduções de braços e pernas e rotações 
de quadril. Trabalha todas as articulações do corpo, seja para a propulsão, força, 
potência ou mesmo para a estabilidade e equilíbrio no movimento exigido. A boa 
saúde articular e muscular do atleta, garante o melhor desempenho, seja na 
amplitude articular do movimento exigido para melhorar o torque ou mesmo as 
questões musculares para melhorar a força e/ou precisão do movimento. Portanto o 
bom domínio da técnica e a concentração são elementos fundamentais para o 
sucesso do sacador, depende de treino e uma boa consciência corporal para uma 
boa execução deste movimento. 
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TACADA DO GOLFE: MOVIMENTOS ARTICULARES ENVOLVIDOS556 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O golfe é um esporte elitizado, pouco praticado nos países 
subdesenvolvidos. No Brasil existem aproximadamente noventa e nove clubes de 
golfe espalhados em todo o território brasileiro. O jogo é praticado em um campo de 
grama, tem como objetivo golpear a bolinha dentro dos buracos, no menor número 
de tentativas possível. Este esporte é praticado por um único jogador por equipe, 
podendo ter até quatro jogadores compondo a equipe dependendo da competição. 
O jogo de golfe consiste em conseguir colocar a bolinha em dezoito buracos 
espalhados em um campo de aproximadamente quatro quilômetros. Não existe 
duração na partida o jogo acaba quando a bola estiver no último buraco, de acordo 
com o número de tacadas são concedidos pontos aos atletas e vence quem somar 
mais pontos. OBJETIVOS: Analisar os movimentos articulares mais envolvidos para 
a execução do fundamento tacada do golfe. MATERIAIS E MÉTODOS: A atividade 
surgiu durante a disciplina de cinesiologia no curso de licenciatura em Educação 
Física, onde foram estudados conceitos referentes ao estudo do movimento 
humano, como definição de movimentos articulares. Para a elaboração do estudo, 
foi escolhido um gesto esportivo para posteriormente desenvolver a analise 
cinesiologica do movimento. Foram utilizadas com material de análise, imagens 
disponíveis na internet, vídeos da modalidade e execução de movimento sempre em 
três fases a fim de observar as articulações mais trabalhadas no movimento tacada 
do golfe. Os resultados foram obtidos através da aplicação dos conceitos no 
movimento escolhido. RESULTADOS: O golfe é um esporte que exige muita 
concentração e precisão dos jogadores. Trabalha-se muita contração isométrica dos 
membros inferiores e superiores durante a execução da tacada. As articulações com 
maior grau de movimento para a execução da tacada são o complexo do ombro o de 
quadril, onde os mesmos irão auxiliar no impulso que o taco dará na bolinha no 
momento do golpe. Nos membros superiores, mais especificamente nas articulações 
do complexo do ombro os movimentos mais exigidos foram no plano sagital e 
frontal, ou seja, flexão/extensão e adução/abdução. No complexo do cotovelo, o 
movimento de flexão enquanto no punho a extensão e o desvio ulnar/radial. O 
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tronco, responsável em dar equilíbrio ao atleta, uma pequena flexão de coluna 
vertebral com rotação lateral da coluna cervical para visualização do ponto de 
lançamento da bola. Os membros inferiores, dão estabilidade ao atleta no momento 
da tacada. Se mantem principalmente com a musculatura em isometria, e realiza 
pequenos movimentos articulares. A articulação coxofemoral realiza movimento nos 
três planos de liberdade, porém com pequenas amplitudes O joelho realiza uma 
pequena flexão do joelho para auxiliar na estabilidade do quadril e coluna vertebral 
CONCLUSÕES: A tacada do golfe é um movimento que exige muita habilidade do 
atleta, onde é necessário ter o máximo de equilíbrio, ter um bom balanço na hora da 
tacada e extrema precisão na hora de acertar a bolinha no buraco. O desempenho 
do atleta depende do nível técnico, capacidade de concentração, habilidade física, 
pois ele vai precisar de uma combinação perfeita de todas essas habilidades. O 
conhecimento do movimento é fundamental para que se possa melhorar a seu 
desempenho. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desde a origem do homem, este tem inventado diversas armas, 
sendo elas de madeira, pedra ou metal, servindo para as funções de caça e 
combate. Entre a pré-história e o século XVI, encontram-se os primeiros relatos de 
esgrima em documentos egípcios, também na Índia foi criado um livro com princípios 
para o uso de armas. Na Grécia e em Roma a Esgrima já era praticada. Na Idade 
Média era importante saber manejar uma arma, não somente para a guerra, mas 
também para duelos pessoais ou judiciais. Atualmente existe a esgrima esportiva 
que se entende por combate de armas brancas com a intenção de atacar e 
defender-se, é praticada a nível mundial e está incluída nos Jogos Olímpicos, desde 
1896. É dividida em três diferentes tipos de armas, tendo cada uma sua regra, 
formas de toques e pontuação, são elas: espada, florete e sabre, representando os 
antigos armamentos de treino e combate. A modalidade olímpica é praticada em 
uma pista que mede 14m de comprimento por 2m de largura; a indicação de 
pontuação é feita por meio de duas lâmpadas no marcador de toque, uma de cor 
verde e outra vermelha. Na prática desta modalidade existem ações técnicas e 
táticas essenciais para o desenvolver do duelo. Entre elas, o “ataque por estocada” 
é uma mistura de marcha e de afundo; “ataque por destaque” onde o objetivo é 
enganar o oponente; “parada” e “resposta” estão interligadas, onde o atirador efetua 
uma parada e ganha a prioridade de tocar o adversário e em seguida deve toca-lo, 
através da resposta. A “guarda” que é a posição que o atirador usa para se 
defender; a “marcha” que consiste basicamente em avançar e recuar; o “afundo” é o 
movimento usado para atacar e defender-se rapidamente; não existe grandes táticas 
na Esgrima, mas nesta modalidade consiste em combinar uma série de movimentos 
para se defender, para atacar e para tocar o adversário. OBJETIVOS: Realizar a 
análise cinesiologica do movimento “afundo” da esgrima, que é utilizado pelo 
esgrimista de forma em aproximar-se rapidamente do adversário para o ataque e 
juntamente com o ganho de distância em defesa. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
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atividade surgiu durante a disciplina de cinesiologia no curso de licenciatura em 
Educação Física, onde foi estudado conceitos referente ao estudo do movimento 
humano, como definição de movimentos, músculos agonistas e antagonistas, tipos 
de contração muscular. Para a elaboração do estudo, foi escolhido um gesto 
esportivo por grupo para posteriormente desenvolver a analise cinesiologica do 
movimento. Foi utilizado com material de analise, imagens disponíveis na internet, 
vídeos da modalidade e execução de movimento sempre em três fases a fim de 
observar os músculos mais trabalhados no movimento “afundo” da Esgrima. Os 
resultados foram obtidos através da aplicação dos conceitos no movimento 
escolhido. RESULTADOS: Nos membros superiores a movimentação mais visível 
foi abdução de braço onde são utilizados os músculos grande dorsal e redondo 
maior como agonista na sua fase concêntrica e os antagonistas bíceps braquial, 
deltoide, supra espinhal e trapézio na fase excêntrica. Ainda nos membros 
superiores há a extensão de ambos os cotovelos, sendo agonista os músculos 
ancôneo, extensor ulnar do carpo e tríceps braquial na fase concêntrica e 
antagonista bíceps braquial e braquiorradial na fase excêntrica, mantendo o cotovelo 
direito em pronação e o esquerdo em supinação. No tronco a pelve tem uma 
retroversão, um movimento isométrico dando mais estabilidade para o esgrimista, 
sendo os músculos envolvidos: reto abdominal, glúteo médio e quadrado lombar. 
Nos membros inferiores há abdução de coxo femoral, tendo os músculos agonistas 
envolvidos na fase concêntrica: glúteo médio e mínimo, tensor da fáscia lata; 
antagonistas na fase excêntrica: adutor curto, longo e magno. Nota-se também a 
flexão de joelho esquerdo e extensão de joelho direito, sendo na flexão os músculos 
agonistas envolvidos na fase concêntrica: poplíteo, grácil, bíceps femoral; 
antagonista na fase excêntrica: vasto lateral medial e intermédio; na extensão os 
músculos agonistas envolvidos são: vasto lateral medial e intermédio; antagonistas: 
poplíteo, grácil, bíceps femoral. CONCLUSÕES: Afundo é o movimento que permite 
a rápida aproximação do adversário para atacar e levando vantagem do ganho de 
distância. Durante a sua execução as mãos sempre firmes na empunhadura e o pé 
tem uma leve dorsiflexão para que aja impulsão para o próximo movimento, existem 
alguns erros comuns na execução que são: decair o tronco para frente, perder o 
equilíbrio, a perna de trás ficar fletida e o joelho não ficar na vertical do pé. O 
movimento é eficaz se feito de forma correta sem a perda de equilíbrio e se o atleta 
tenha desenvolvido em seus treinos à agilidade de movimentos e também o 
raciocínio rápido para efetuar precisamente o ataque com confiança.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O voleibol, junto com futebol vem se tornando um dos esportes mais 
populares no Brasil, com suas seleções sempre bem representadas em torneios 
internacionais, tem ganhado visibilidade em todo mundo. Com esse crescente no 
âmbito esportivo, o jogo de voleibol é cada vez mais intenso, com rallyes longos e 
dinâmicos, exigindo muito preparo físico do atleta. Para que o esporte se desenvolva 
é preciso conhecer os movimentos e técnicas para que os treinadores, fisiologistas, 
e preparadores físicos das equipes possam aperfeiçoar as técnicas de seus 
jogadores. Através do conhecimento do gesto esportivo, do movimento executado, 
das estruturas corporais envolvidas é possível corrigir os déficits de cada 
atleta/jogador. O Brasil tornou Centro de Excelência em treinamento do voleibol por 
ter investido em tecnologia e metodologia no estudo do voleibol. OBJETIVOS: 
Analisar o movimento do bloqueio ofensivo/defensivo do voleibol para subsidiar o 
conhecimento de novas técnicas de treinamento. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
atividade surgiu durante a disciplina de cinesiologia no curso de licenciatura em 
Educação Física, onde foram estudados conceitos referentes ao estudo do 
movimento humano, como definição de movimentos, músculos agonistas e 
antagonistas, tipos de contração muscular. Para a elaboração do estudo, foi 
escolhido um gesto esportivo por grupo para posteriormente desenvolver a analise 
cinesiologica do movimento. Foi utilizado como material de analise, imagens 
disponíveis na internet, vídeos da modalidade e execução de movimento sempre em 
três fases a fim de observar os músculos mais trabalhados no movimento do 
bloqueio do voleibol. Os resultados foram obtidos através da aplicação dos conceitos 
no movimento escolhido. RESULTADOS: A movimentação dos membros superiores 
mais visíveis foi a flexão e extensão de braço, onde os músculos agonistas são 
deltóide anterior, peitoral maior, bíceps braquial e subescapular e antagonistas, 
redondo maior, deltóide posterior e tríceps braquial. Ainda no braço a flexão e 
extensão de cotovelo, onde os músculos agonistas são tríceps braquial, ancôneo, 
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extensor radial longo e curto do carpo. O tronco se mantém estável, a coluna 
lombar, tendo como estabilizadores encontramos o reto abdominal e quadrado 
lombar, e na torácica os estabilizadores, peitoral maior e menor, longuíssimo do 
tórax e espinhal do tórax. Nos membros inferiores, em primeiro momento no 
agachamento, fazendo flexão de quadril, os músculos agonistas são psoas maior e 
menor, ilíaco, tensor da fáscia lata e os antagonistas, reto femoral, vasto medial e 
lateral. A perna por sua vez faz flexão plantar, sendo os músculos agonistas o 
tríceps surral, e soleo e antagonistas, tibial anterior, fibular longo, os quais 
impulsionam o salto do atleta. Quanto a pelve, faz movimento de retroversão ao 
agachar para pegar impulso, e anteroversão no movimento de salto onde o corpo 
fica todo em extensão. CONCLUSÕES: O agachamento, movimento chave para a 
execução do bloqueio requer força e explosão na musculatura do quadríceps 
femoral e tríceps surral para que assim o atleta consiga ultrapassar a parte superior 
da rede. Juntamente com o salto, os braços estendidos acima da altura da rede 
utilizando vários músculos estabilizadores dos membros superiores e tronco, 
importantes para que se mantenham o mais próximo da rede, efetuando com 
sucesso o bloqueio do ataque. 

 

Palavras-Chave: Voleibol. Bloqueio. Cinesiologia. 
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ANALISE CINESIOLOGICA DO LANÇAMENTO DO BASEBOLL573 
 

Adilson Fogaça De Almeida 574 
Adriano Antonio Longhi 575 

Ederson Ullirsch De Oliveira 576 
Tácio Vieira De Arruda577 

Greissa Leandra De Marco578 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O esporte na atualidade esta subdividido em diversas possibilidades 
de abranger várias culturas sejam elas nacional ou internacional, que geralmente 
não é tão difundida em outros países e acaba sendo desvalorizada pelos centros de 
ensino esportivo. Como é o caso do Baseball, que nos EUA chega a ser um 
conteúdo de ensino dentro das escolas americanas, sendo que alunos ganham 
bolsas de estudos nas melhores universidades do país pelo simples fato de 
praticarem de forma competitiva o esporte. O baseball está para os EUA como o 
futebol de campo para o Brasil. O baseball consiste em um esporte praticado por 
equipes e cada equipe possui nove jogadores. A dinâmica do jogo funciona com 
lançador arremessando (em três chances) a bola, passando pelo batedor. Atrás 
deste fica o apanhador, da mesma equipe do arremessador. O rebatedor deve 
acertar a bola, jogando-a para longe, passando pelas três bases para marcar o 
ponto. O principal gesto no baseball é a rebatida, porém para que ela aconteça é 
necessário o lançamento. Neste trabalho analisamos o movimento cinesiologico na 
execução do movimento de lançamento do Baseball. OBJETIVOS: Analisar o 
movimento cinesiologico na execução do movimento de lançamento do Baseball. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A atividade surgiu durante a disciplina de cinesiologia no 
curso de licenciatura em Educação Física, onde foi estudado conceitos referente ao 
estudo do movimento humano, como definição de movimentos, músculos agonistas 
e antagonistas, tipos de contração muscular. Para a elaboração do estudo, foi 
escolhido um gesto esportivo para posteriormente desenvolver a analise 
cinesiologica do movimento. Foi utilizado com material de analise, imagens 
disponíveis na internet, vídeos da modalidade e execução de movimento sempre em 
três fases a fim de observar os músculos mais trabalhados no movimento de 
arremesso do baseball. Os resultados foram obtidos através da aplicação dos 
conceitos no movimento escolhido RESULTADOS: Nos membros superiores, o 
movimento mais visível se dá pela abdução e rotação externa do ombro, gerado 
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pelos músculos agonistas deltoide, supra-espinhoso e infra espinhoso na fase 
concêntrica e deltoide anterior e grande dorsal na fase excêntrica antagonista. Ainda 
nos membros superiores há uma extensão do cotovelo direito sendo o agonista o 
músculo ancôneo, extensor ulnar do carpo e tríceps braquial na fase concêntrica e 
antagonistas bíceps braquial e braquiorradial na fase excêntrica, mantendo o 
cotovelo esquerdo em flexão e pronação em isometria envolvendo os músculos 
tríceps braquial, bíceps e braquiorradial. No tronco a pelve permanece em isometria 
estabilizada pelos músculos quadrado lombar, grande dorsal, reto do abdômen e 
transverso do abdômen. Nos membros inferiores uma flexão de coxofemoral 
esquerdo e na fase concêntrica os agonistas são quadríceps femoral, glúteo e tensor 
da fáscia lata e na fase excêntrica os antagonistas são os adutores, bíceps femural, 
semitendinoso e semimembranoso com uma extensão ao final do movimento. A 
articulação coxofemoral direito encontra-se neutro e o final do movimento com uma 
extensão, os músculos agonistas responsáveis são bíceps femoral, semitendinoso e 
semimembranoso. CONCLUSÕES: A importância de um bom lançamento depende 
da técnica aplicada e treinamento adequado do atleta, pois a execução correta 
previne lesões e aumenta à precisão de cada lançamento efetuado com isso as 
chances de eliminar o rebatedor são maiores, fazendo esta analise podemos 
aprimorar a técnica e precisão consequentemente evitando que o atleta faça 
movimentos desnecessários que o leve a uma lesão futura. 

 

Palavras-Chave: Arremesso, Baseball, Cinesiologia. 
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ANÁLISE CINESIOLOGICA DO MOVIMENTO DO SAQUE DE TÊNIS579 
 

Alef Amalcaburio580 
Carlos Eduardo Fagundes581 
Edilaine Aparecida Hygino582 
Greissa Leandra de Marco583 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tênis é uma modalidade esportiva muito praticada, que pode se 
jogar em dupla ou individual, o inicio da partida é realizado quando ocorre o saque. 
O saque é realizado sempre em diagonal, obtendo varias maneiras de 
empunhaduras para rebater a bola, no momento do saque o jogador terá que se 
posicionar se atrás da ultima linha da quadra, linha do saque, com seu pé de apoio 
apontado para o poste da rede e o outro paralelo a quadra, segurando a bola 
levemente com as pontas dos dedos lançando a mesma um pouco a frente de seu 
corpo. OBJETIVOS: Realizar a análise cinesiologica do movimento de saque do 
tênis. MATERIAIS E MÉTODOS: A atividade surgiu durante a disciplina de 
cinesiologia no curso de licenciatura em Educação Física, onde foi estudado 
conceitos referente ao estudo do movimento humano, como definição de 
movimentos, músculos agonistas e antagonistas, tipos de contração muscular. Para 
a elaboração do estudo, foi escolhido um gesto esportivo para posteriormente 
desenvolver a analise cinesiologica do movimento. Foi utilizado com material de 
analise, imagens disponíveis na internet, vídeos da modalidade e execução de 
movimento sempre em três fases a fim de observar os músculos mais trabalhados 
no movimento do saque de tênis. Os resultados foram obtidos através da aplicação 
dos conceitos no movimento escolhido. RESULTADOS: O saque do tênis é o 
movimento muito complexo, que para ser efetuado exige inúmeros músculos 
trabalhando em conjunto. De acordo com analise feita, sobre imagens do movimento 
os principais músculos envolvidos sendo os agonistas e antagonistas do movimento. 
Para executar o saque do tênis a bolinha e lançada para cima usando os músculos 
superiores, sendo que o movimento mais visível foi o ombro esquerdo e direito. O 
esquerdo esta fazendo uma flexão onde são ativados os músculos deltoide, supra 
espinhoso e coracobraquial como agonista na fase concêntrica e os antagonistas 
grande dorsal, redondo maior na fase excêntrica, o direito estará em uma posição 
neutra com os músculos grande dorsal, peitoral maior, deltoide e bíceps braquial 
sendo ativados. Nos membros inferiores abdução de coxo femoral, flexão de joelho 
e flexão plantar onde são ativados os músculos responsáveis entre eles tensor da 
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fáscia lata, quadríceps femoral, tibial anterior. CONCLUSÕES: O saque do tênis foi 
analisado por partes sendo um movimento muito complexo e que envolve a ação de 
vários grupos musculares para ocorrer o movimento sendo os mais utilizados 
movimentos com o ombro e a parte inferior do jogador. 
 
Palavras-Chave: Saque no tênis. Cinesiologia. Movimento. 
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A COMPREENSÃO DE POBREZA PARA ADOLESCENTES: UM OLHAR DO 
PROFESSOR584 

 

Andressa Maria Hubner585 
Pollyana W M Pawlowytsch586 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a problemática da pobreza tem atraído atenção e 
preocupações em nível mundial de forma que, estudos sobre a desigualdade de 
renda, a inclusão e exclusão social tem se mostrado temas cada vez mais centrais. 
A pobreza pode ser entendida sob diversos aspectos, como privação em termos de 
materiais, na forma de fome ou na baixa qualidade de moradia, tratando-se de 
termos econômicos, pode ser entendida sob forma de inadequação de renda e em 
termos sociais é definida como isolamento da comunidade ou sentimento de baixa 
autoestima (VINHAIS, 2006). Compreender a pobreza a partir da visão dos 
professores frente aos adolescentes pode provocar uma amplitude conceitual e de 
conhecimento sobre esta realidade, como também verificar a pobreza no âmbito 
educacional provocando nesses profissionais uma reflexão sobre esta temática 
promovendo inclusive mudanças de comportamento e postura frente ao tema, em 
busca de uma melhora na qualidade de vida dos adolescentes. OBJETIVOS: 
Identificar a compreensão dos professores frente à pobreza em relação aos 
adolescente de uma cidade do interior do estado de Santa Catarina. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica, exploratória e descritiva de 
abordagem quantitativo e qualitativo tendo como critério de inclusão  no estudo a 
assinatura dos professores no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 
coleta de dados se deu a partir de um questionário com perguntas abertas e 
fechadas que foi aplicado em professores que lecionam desde o 8º ano até o ensino 
médio, de escolas do interior do Estado de Santa Catarina. RESULTADOS: 22 
professores aceitaram participar do estudo. Quando os participantes foram 
questionados sobre o que é pobreza identificou-se em integralidade que o conceito 
de pobreza para estes professores esta relacionado principalmente a uma 
percepção de pobreza financeira, mas muitos salientaram não ser a única, e 
nomearam outras questões, onde aspectos como falta de condições de vida tornam-
se predominantes para sua compreensão. Quando questionados sobre a 
interferência da pobreza no desempenho escolar desses adolescentes, foi possível 
identificar que 91% dos professores questionados afirmaram sua percepção, que a 
pobreza influencia o desempenho escolar devido a muitos fatores relacionados com 
a falta de condições básicas de vida. Outra questão de caráter quantitativo, denotou 
que dos 22 professores que participaram 18 acreditam que a falta de motivação é o 
reflexo a que mais impacta na vida desses adolescentes. E com relação à 
percepção dos comportamentos dos adolescentes em situação de pobreza, em sua 

                                            
584

 Projeto de pesquisa desenvolvido com financiamento FUNDES – continuidade (2015/2016).   
585

Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Contestado – UnC Mafra. 
586

Psicóloga, mestre em Desenvolvimento Regional, Docente do curso de Psicologia da Universidade 
do Contestado – UnC Mafra, pesquisadora do NUPESC/UnC, orientadora do estudo. E-mail: 
pollyana@unc.br 



266 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

maioria os relatos traziam o comodismo e a desmotivação como mais presente 
nessas situações e também muitos relacionam a delinquência, violência e atos 
impróprios desses sujeitos em situação de pobreza, onde os participantes justificam 
a exclusão social como provocadora do preconceito.  CONCLUSÕES: O estudo 
aponta que a compreensão dos professores frente à pobreza se dá principalmente 
da ideia carência de condições de vida para suprir as necessidades, as quais estão 
relacionadas não só frente a questão financeira, mas sendo esta apontada como a 
principal. Ainda foi possível perceber neste estudo que os professores acreditam que 
a situação de pobreza impacta no desempenho escolar dos adolescentes de várias 
formas, sendo a falta de alimentação como um dos motivos mais descrito. Portanto o 
estudo levantou a importância de verificar a compreensão do professor frente a esse 
tema, e também a necessidade de que assuntos de natureza social sejam mais 
discutidos no âmbito educacional, aproximando os profissionais desta área com a 
realidade dos seus alunos e promovendo mais discussões frente ao tema e meios 
diferentes de trabalhar com a situação, lembrando que os professores fazem parte 
da formação desses jovens que tão logo serão adultos formadores de opiniões e 
talvez responsáveis por decisões importantes em seu município ou região.  

 

Palavras-Chave: Adolescentes. Pobreza. Educação. 
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PSICOLOGIA DO ESPORTE: AVANÇOS E DESAFIOS PARA O PSICÓLOGO587 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente estudo tende a apresentar uma das vertentes da 
Psicologia enquanto Ciência e Profissão. Realizou-se através de um resgate 
bibliográfico sobre a relevância e papel do Psicólogo do Esporte, tendo como 
objetivo, conhecer a história da Psicologia do Esporte no Brasil e no mundo, 
definindo fontes de atuação, e auxiliando técnicos e atletas no entendimento de 
fenômenos psicológicos que podem afetar aqueles que participam de competições.  
Esta proposta destaca as divisões da Psicologia do Esporte e aponta novos campos 
que podem ser preenchidos com a atuação e intervenção desse profissional. Nas 
últimas décadas, a Psicologia do Esporte vem passando por algumas mudanças, em 
relação aos profissionais, pois estão em dois campos distintos de atuação: no 
primeiro deles estaria a Psicologia do Esporte acadêmica, cujo interesse profissional 
recairia sobre a pesquisa e conhecimento da disciplina Psicologia do Esporte; no 
segundo estaria a Psicologia do Esporte aplicada em outros campos de atuação e 
intervenção. O trabalho visa enfocar a necessidade de atuação do Psicólogo, de 
intervir com as demais áreas, como a Antropologia, Filosofia e Sociologia do esporte 
incluindo também a medicina, fisiologia e biomecânica do esporte demonstrando 
assim a importância da interdisciplinaridade no contexto. A referida pesquisa 
encontra-se dividida em sete momentos: iniciando por um breve histórico e evolução 
da Psicologia do Esporte, seguido da definição e diferenciação de possíveis áreas 
de atuação do Psicólogo, também o enfoque da interdisciplinaridade como 
coadjuvante na atuação do Psicólogo e as considerações sobre esta nova ciência do 
psicólogo. OBJETIVOS:- Conhecer brevemente a história da Psicologia do Esporte 
no cenário nacional e internacional; - Apresentar os espaços de atuação para a 
Psicologia do Esporte; - Identificar os fenômenos psicológicos que podem afetar os 
atores que permeiam o esporte. MATERIAIS E MÉTODOS: Esse trabalho de 
pesquisa foi realizado, através de revisão bibliográfica com consultas á trabalhos, 
estudos e levantamentos em bibliografias especializadas. Diante do exposto, afirma-
se também que para o conhecimento da realidade desta vertente da Psicologia, faz-
se necessário o resgate bibliográfico para aproximação do mundo acadêmico com 
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as tendências mercadológicas para a profissão. RESULTADOS: Os dados coletados 
serão apresentados em subcapítulos: o Histórico da Psicologia do Esporte, os 
Espaços de Atuação e os fenômenos psicológicos envolvidos no cenário desportivo. 
A) Histórico da Psicologia do Esporte: A Grécia Antiga é considerada o berço da 
Psicologia Esportiva, os filósofos como Aristóteles e Platão, tiveram êxito em suas 
indagações, através dos conceitos e estudos do corpo e alma. Segundo Rubio 
(2000) a história da Psicologia do Esporte confunde-se, com a da própria Psicologia, 
pois desde a metade da década de 1970 temos testemunhado um tremendo 
crescimento dessa área, especialmente na Psicologia aplicada. Interpretada como 
produto da década de 80, a Psicologia do Esporte tem sua história escrita a partir do 
início do século XX na Rússia e Estados Unidos (WEINBERG; GOULD, 1995; 
WIGGINS, 1984; WILLIANS; STRAUB,1991) e no Brasil, mais precisamente a partir 
da Copa do Mundo de Futebol de 1958. Embora seja ainda um tanto desconhecida, 
cada vez mais urge a necessidade de profissionais atuando nessa área. B) Espaços 
de Atuação para a Psicologia do Esporte: Apesar do crescimento incontestável 
vivenciado, muito ainda está para ser feito no que se refere à formação específica do 
Psicólogo do esporte, como em relação ao reconhecimento da importância e 
necessidade desse profissional nas diversas frentes em que ele pode atuar. 
Segundo Martens (1987), nas últimas décadas, a Psicologia do Esporte vem 
passando por algumas mudanças, em relação aos profissionais, pois estão em dois 
campos distintos de atuação: no primeiro deles estaria a Psicologia do Esporte 
acadêmico, cujo interesse recai sobre a pesquisa e conhecimento da disciplina; no 
segundo estaria a Psicologia do Esporte aplicada no campo de atuação e 
intervenção (RUBIO, 1999, 2002). Outra abordagem interessante de atuação do 
psicólogo em contextos esportivos está atrelada à melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. O esporte pode e deve ser utilizado como uma ação social, pois é 
benéfico à saúde, é prazeroso, e ainda pode ser uma perspectiva de futuro 
profissional. Sendo assim, diante de uma demanda crescente, a oferta de atuação 
teve ampliação, destacando-se como área de atuação emergente, necessitando de 
psicólogos que precisam de uma formação abrangente. C) Fenômenos psicológicos 
envolvidos no cenário desportivo: Hoje, a Psicologia do Esporte vem estudando e 
atuando em situações diversas, mas principalmente as que envolvem motivação, 
personalidade, agressão e violência, liderança, dinâmica de grupo, bem-estar de 
atletas, caracterizando-se como um espaço onde os enfoques sociais, educacionais 
e clínicos se complementam. (RUBIO, 1999, p. 1). Como se observa, o psicólogo 
pode exercer suas funções em outros contextos, além do meio esportivo, pois vem 
se desenvolvendo apoiado em várias áreas de conhecimento, denominadas 
Ciências do Esporte. CONCLUSÕES: A Psicologia do Esporte historicamente traz 
em sua trajetória a preocupação com a competitividade, visando o alto rendimento 
dos atletas, numa perspectiva de maximizar a busca pelo sucesso. Técnicos, 
treinadores e atletas buscam conseguir melhor desempenho em competições, 
portanto precisam aprender entre outras coisas, manejo e enfrentamento do stress 
competitivo, controle da concentração, incremento das habilidades de comunicação 
e coesão de equipe. Ressalta-se, que a Psicologia do Esporte, além de uma nova 
tendência mundial, é um novo mercado de trabalho, exigindo a inserção desta 
disciplina nas matrizes curriculares dos cursos, afim de que a formação profissional 
possibilite estudar e conhecer esta atuação. Este trabalho não esgota o assunto, 
pois deixa pontos que podem ser aprofundados em outros trabalhos de pesquisa, 
por aqueles que almejam expandir seus conhecimentos sobre a prática e atuação 
esportista. A reflexão e a experiência vivenciada dia a dia nos levam há grandes 
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desafios. Passado quase meio século, a Psicologia do Esporte no Brasil, ainda está 
em construção e assim segue seu próprio rumo e, ao mesmo tempo está aberta em 
várias direções. 

 

Palavras-Chave: Ciência e Profissão. Psicologia. Esporte  
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GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO GÊMEAS DO IGUAÇU 
 

Cintia Nadine Delonzek Berté592 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A adoção é um tema que vem sendo abordado a longa data, nos 
dias atuais ainda se reflete em um assunto delicado e de extrema importância. 
Quando abordado, caracteriza-se em um contexto complexo, que configura-se por 
diversos sentimentos e emoções, expectativa e medos, insegurança e incerteza, no 
entanto, nos traz a reflexão que o amor está presente, assim como o respeito e o 
direito à vida. Diante desta gama de situações durante o processo de adoção alguns 
pais sentem-se desorientados fazendo então necessário um apoio psicológico bem 
como a troca de experiência em relação ao seu papel de pais. Em relação a este 
contexto e a partir da experiência de uma mesa redonda efetuada na Universidade 
do Contestado – UnC, Campus Porto União, sentiu-se então uma grande 
necessidade de organizar um grupo de apoio a adoção, para que aqueles que 
querem adotar e os que já adotaram possam ter um apoio e até melhor preparo em 
relação ao tema. OBJETIVOS: O Projeto Grupo de Apoio a Adoção, tem como 
objetivo proporcionar apoio psicológico aos pais adotivos e as pessoas que 
pretendem adotar. Compartilhando as experiências e situações entre os envolvidos 
no processo de adoção. Proporcionando a essas famílias novas estratégias de 
intervenções. MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto consiste na realização de 
encontros mensais com pretendentes que estão realizando o processo de 
habilitação, os pretendentes devidamente habilitados e pais que adotaram 
residentes na Comarca de União da Vitória – PR o qual abrange seis municípios, 
sendo eles União da Vitória, Porto Vitória, General Carneiro, Bituruna, Paula Freitas 
e Cruz Machado. E a Comarca de Porto União da Vitória – SC abrangendo os 
municípios de Porto União, Matos Costas e Irineópolis. Esses encontros contaram 
com a presença e apoio de profissionais como psicólogos e juízes envolvidos com o 
tema, onde durante os encontros serão discutidos de forma livre temas pertinentes a 
adoção, RESULTADOS: Diante dos resultados, o projeto iniciou seu trabalho pratico 
a dois meses (setembro e outubro), com isso obteve-se a realização de dois 
encontros, estes que contaram com a presença de diversos casais que já adotaram 
e casais que ainda estão no processo de habilitação, mostrando assim uma boa 
aceitação por parte da sociedade envolvida. CONCLUSÕES: Como o projeto saiu a 
campo pratico a pouco tempo, podemos até o presente momento concluir que os 
sujeitos envolvidos com o projeto estão apresentando grande interesse em relação a 
participação no Grupo de Apoio a Adoção, além de que estão demonstrando um 
enorme envolvimento com o mesmo, já que os dois encontros realizados tiveram 
uma ótima comunicação e participação ativa dos sujeitos envolvidos, o que acaba 
nos remetendo a ideia de que o Grupo foi aceito pela sociedade e que garante 
futuramente a continuação e prosperidade do grupo.   

 
Palavras-Chave: Adoção. Grupo de apoio psicossocial. Psicologia Jurídica  
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QUALIDADE DE VIDA EM UMA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA CLÍNICA 
DE HEMODIÁLISE DO PLANALTO NORTE593 

 

Sabrina de Bairros594 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch595 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A qualidade de vida é algo que vem sendo apontada atualmente 
como um dos principais fatores para o bem-estar do ser humano. Devido as 
constantes mudanças e adaptações atuais nos remetemos a agentes estressores, 
gerando assim a patologia do século, o estresse. Logo, as organizações estão cada 
vez mais preocupadas com a qualidade de vida das pessoas. Para Chiavenato 
(1999) qualidade de vida envolve tanto aspectos físicos e ambientais como os 
aspectos psicológicos no local de trabalho, o autor também traz duas posições 
antagônicas que a qualidade de vida no trabalho e assimila que a primeira é a 
reivindicação dos trabalhadores quanto ao seu bem-estar e satisfação no trabalho, e 
do outro lado, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais 
sobre a produtividade e a qualidade. OBJETIVOS: objetivo do estudo buscou 
identificar o perfil de qualidade de vida dos participantes a partir dos domínios do 
instrumento WHOQOL – Bref. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo teve sua 
natureza de base quanti-qualitativa, onde o universo selecionado para a pesquisa foi 
uma clínica de hemodiálise do planalto norte de Santa Catarina. Sendo a amostra 
constituída pela equipe de enfermagem que demonstraram interesse em 
participarem da coleta de dados. A partir da necessidade de estudar a qualidade de 
vida, o instrumento utilizado foi o WHOQOL – Bref versão abreviada, desenvolvido 
pela Organização Mundial de Saúde. É um instrumento que consiste em 25 
perguntas referentes ao domínio físico, psicológico, nível de independência, relações 
sociais, e religiosidade, para responder este instrumento é necessário fazer a 
escolha de uma alternativa em cada questionamento. RESULTADOS: A partir da 
coleta de dados realizada através do Questionário Sócio Demográfico, foi 
identificado que (66,7%) indivíduos são do gênero feminino e (33,3%) indivíduos do 
gênero masculino. E a idade dos indivíduos participantes é de 28 a 48 anos. Por 
meio dos resultados da aplicação do WHOQOL- Bref verificou-se que a qualidade de 
vida se faz presente na vida dos participantes e que todos estão acima da média. 
Logo, percebeu-se que o domínio físico é aspecto destaque, estando muito acima da 
média em relação aos outros domínios, ou seja, é o domínio que tem maior 
contribuição para qualidade de vida e uma média entre os participantes de (70,2). A 
seguir esta predominância do domínio físico se justifica pela competência física 
exigida neste ramo de trabalho, onde sabe-se que “o trabalho do enfermeiro de 
emergência requer um desgaste físico pelo seu constante deslocamento nos setores 
da unidade, tempo escasso para realizar tarefas em detrimento” (CALIL; 
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PARANHOS, 2007, p.124). Ainda se identificou que no domínio social com uma 
média entre os participantes de (63,9) existe um rebaixamento individual maior, isso 
pode estar relacionado com a característica de rotina de trabalho, onde a 
sobrecarga, a jornada de trabalho longa e exaustiva passam a interferir na vida 
social da equipe, ou seja, afetando em sua rotina familiar, momentos de lazer e até 
na vida conjugal, o que acaba se tornando um forte estressor e um aspecto 
significativo que para qualidade de vida. Para Silva e Melo (2006), o trabalhador de 
enfermagem requer uma grande disponibilidade, onde isso prejudica o tempo 
destinado ao lazer e, como a maioria dos trabalhadores pertence ao gênero 
feminino, a jornada de trabalho e cuidado doméstico também deve ser considerada 
na análise da qualidade de vida desses profissionais. Também se observou que 
apesar da média dos participantes ser de (66,0) são expostas características 
individuais no domínio psicológico que tem relação com o domínio social onde a 
partir dos estressores desencadeados por fatores já mencionados, seguidos por 
condições de trabalho desfavoráveis, falta de concentração devido as funções 
variadas que tem de exercer no decorrer do dia, a desmotivação vinda de 
insatisfações com remuneração, gestores, contribuem para o desgaste na qualidade 
de vida dos participantes do estudo.  A carga de trabalho exaustiva é o estressor 
mais proeminente na atividade do enfermeiro, além dos conflitos internos entre a 
equipe e a falta de motivação e apoio ao profissional, sendo a indefinição do papel 
profissional um fator somatório aos estressores (BATISTA; BIANCHI, 2006). 
CONCLUSÕES: A partir dos resultados deste estudo, se pode observar que em 
todos os cinco domínios os participantes estão acima da média, o que caracteriza 
um perfil de (83,40%) dos participantes com qualidade de vida, porém, há casos 
isolados com cerca de (16,6%) dos participantes que demonstraram características 
individuais em cada domínio abaixo da média. Sendo assim sugere-se ser 
trabalhado individualmente com cada participante os déficits em determinado 
domínio para melhorar a qualidade de vida e consequente o aumento dos escores. 
Também foi possível perceber que estão em destaque e desgaste os domínios 
físicos e psicológicos respectivamente por estarem atrelados a características e 
estressores significativos da rotina de trabalhado dos mesmos. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida. Whoqol-bref. Equipe de enfermagem.  
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COPING DO SUJEITO POBRE DIANTE DAS PRIVAÇÕES SOCIAIS596 
 

Luzia Wasilkosky597 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 598 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pobreza vista sob o viés psicológico segundo Crespo e Gurovitz 
(2002) pode deixar os indivíduos vulneráveis à humilhação, sendo que estes privam-
se de participações festivas em sua vida comunitária, ocasionando assim uma 
ruptura das relações sociais. De encontro a isso Moura Jr (2014) afirma que as 
práticas discriminatórias sobre o sujeito pobre favorecem as vivencias privativas e 
ocasionam o isolamento em cerimonias sociais que outrora favoreciam a criação de 
laços relacionais entre indivíduos. Considerando que o sujeito desenvolve 
estratégias de enfrentamento dentro da condição de pobreza, Dell’Aglio apud 
Lazarus e Folkman (1984) definem estas estratégias como o coping, que consiste 
num conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizado pelos indivíduos a 
fim de lidar com determinadas demandas internas ou externas. Diante disso o 
enfrentamento da pobreza segundo Moura, Ximenes e Sarriera (2014), vista sob um 
viés psicológico atua por meio de estratégias de emancipação da imagem vulnerável 
construída pelo próprio sujeito em condição de pobreza, bem como o trabalho 
psicoterápico de acolhimento. Por outro lado, as pessoas pobres devem ser 
reconhecidas a partir de suas potencialidades. Porém, cabe ressaltar que ainda 
existem impasses que dificultam o acesso de profissionais nos serviços públicos e 
de assistência social onde, especificamente, encontram-se estes sujeitos 
(OLIVEIRA; AMORIM, 2012). OBJETIVO: Identificar o coping de sujeitos pobres 
diante das privações vivenciadas na condição de pobreza. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica e descritiva de abordagem 
quantitativo e qualitativo tendo como critério de inclusão no estudo a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados se deu a partir de 
uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas que foi aplicada 
em um grupo de mulheres que se reúnem semanalmente no CRAS de um Município 
do Planalto Norte de Santa Catarina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra 
dessa pesquisa foram 17 mulheres, com idade superior a 18 anos. Destas 35,3% 
possuem o ensino fundamental incompleto, 29,4% possuem o ensino fundamental 
completo e 35,3% possuem o ensino médio incompleto. Destas 16,7% encontram-se 
trabalhando e 83,3% encontram-se desempregadas. Verificou-se que, dentro da 
situação de pobreza, 23,5% verbalizam sofrer algum tipo de exclusão social, 
enquanto que 76,4% afirmam não sofrerem praticas discriminatórias sobre o viés da 
exclusão social. Para essa amostra a busca de formas para solucionar a questão da 
pobreza é vista como a oportunização de empregos para geração de renda. Sobre 
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isso a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2006) descreve que o trabalho é 
a via fundamental para a superação da pobreza e da exclusão social, entendido 
como uma ocupação produtiva adequadamente remunerada, exercida em condições 
de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna. Porém 
ainda existem sérios fatores que dificultam a inserção no mercado de trabalho, 
dentre eles a raça e o gênero. Quando as participantes foram questionadas sobre a 
possibilidade de sair da condição de pobreza 41,1% verbalizaram que existe 
possibilidade de melhorar de vida, 47,0% verbalizaram que não existe possibilidade 
de sair da condição de pobreza e 11,7% não responderam ao questionamento. 
CONCLUSÕES: A possibilidade de sair da situação de pobreza, de modo que a 
exclusão seja amenizada, é vista sob uma subcategoria positiva, pois tem-se a visão 
de que é através da entrada no mercado de trabalho. Dentro disso Urnau e Sekkel 
(2015) apontam em seus estudos que a privação de necessidades básicas ocasiona 
o ingresso cada vez mais precoce dentro do mercado de trabalho, fazendo com que 
muitos sujeitos priorizem o trabalho, devido ao fato de terem recompensas mais 
efetivas.  

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Pobreza. Políticas Públicas. 
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MOTIVOS QUE LEVAM DEPENDENTES QUÍMICOS A PROCURAR 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS599 

 

Cristina Brandes Grosskopf 600 

Siomara Soares dos Santos 601 
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Gabriel Felipe do Nascimento 603 
Sabrina De Bairros604 

Pollyana W. M. Pawlowytsch605 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Comunidade Terapêutica é uma instituição de atendimento 
estabelecida com uma sistemática social que oferece ao dependente químico a 
reinserção social a partir de instrumentos, como terapia de convivência entre os 
residentes, imposição de normas de convivência e enquadramento de tarefas, 
baseado principalmente na voluntariedade dos dependentes químicos. O objetivo 
dessas instituições é o de promover uma transformação da personalidade do 
indivíduo, um amadurecimento pessoal e favorecer sua reinserção na sociedade, 
uma vez que o consumo indevido de drogas resulta em diversos problemas 
psicológicos e sociais, de desintegração familiar, depressão, violência e acidentes 
de trânsito (ANDRADE, 2008). A partir desses, a comunidade terapêutica é vista 
como uma situação de refúgio para se manter distante do vício e buscar a 
recuperação e reinserção social, criando e estimulando novos valores como 
espiritualidade, responsabilidade, solidariedade, honestidade e amor (SABINO; 
CAZENAVE, 2005). O dependente de drogas/álcool é um indivíduo para quem a 
droga/álcool passou a desempenhar um papel central na sua organização, na 
medida em que, através do prazer, ocupa lacunas importantes, tornando-se assim 
indispensável ao funcionamento psíquico daquele indivíduo, ou seja, um 
dependente, ao contrário do usuário, não pode prescindir da sua droga (SILVEIRA, 
1995), se sentindo incapaz de buscar sozinho abandoná-la, por isso a importância 
da ação das atividades da comunidade terapêutica. OBJETIVOS: O objetivo desta 
pesquisa foi identificar nos sujeitos participantes do estudo o que os levou a buscar 
a comunidade terapêutica como a buscar a alteração da sua condição MATERIAIS 
E MÉTODOS: A obtenção dos dados foi pela aplicação de um questionário aberto, 
de natureza qualitativa, em uma comunidade terapêutica do município de Mafra, 
Santa Catarina, constituído por perguntas objetivas aplicados em 17 residentes 
masculinos usuários de drogas e de álcool, com faixa etária de 16 anos a 69 anos, 
com nível de escolaridade que varia entre ensino fundamental incompleto a ensino 
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médio completo. RESULTADOS: Os principais motivos que levaram os dependentes 
químicos que participaram da pesquisa, a buscar ajuda na comunidade terapêutica 
foram a família, o emprego, a dificuldade em parar por vontade própria e recomeçar 
por vontade própria. Os mesmos relatam que quando o motivo é: FAMÍLIA: Sujeito 
4: “Vim por indicação da madrinha, conversei com a minha mãe e aceitei vir.”; 
Sujeito 7: “Vários motivos, saúde, trabalho, situação financeira e principalmente 
família.”; Sujeito 17: “Meus filhos pediram após a recaída dois meses depois da 
morte de minha esposa. Estava 15 anos sem beber.”. EMPREGO: Sujeito 7: “Vários 
motivos, saúde, trabalho, situação financeira e principalmente família.”; Sujeito 10: 
despedido do emprego e bebia muito.”; Sujeito 13: “Pela minha idade, saúde ruim e 
bebendo não conseguia emprego, procurei voluntariamente.”; DIFICULDADE EM 
PARAR POR VONTADE PRÓPRIA: Sujeito 1: “Eu percebi que estava precisando de 
ajuda.”; Sujeito 8: “Não conseguia mais parar por vontade própria, estava 
morrendo.”; Sujeito 12: “Notei que estava bebendo muito e procurei ajuda da minha 
irmã.”; RECOMEÇAR O TRATAMENTO APÓS RECAÍDA: Sujeito 9: “Tive recaída, 
abandonei o grupo de apoio por um descuido e perdi um ano e pouco que estava 
sóbrio.”; Sujeito 11: “Primeiro por ouvir falar bem da instituição, depois por querer 
continuar o tratamento que tinha parado.”; Sujeito 17: “Meus filhos pediram após a 
recaída dois meses depois da morte de minha esposa”. CONCLUSÕES: Os dados 
coletados a partir das entrevistas mostraram que os fatores mais relevantes para 
que os dependentes de álcool e de droga busquem a comunidade terapêutica são 
família, emprego, dificuldade em parar por vontade própria e recomeçar o tratamento 
após uma recaída. De acordo com os relatos dos sujeitos, ficou evidente o quanto a 
droga/o álcool é uma substância que causa dependência biológica e principalmente 
psicológica, que é trabalhada em uma comunidade terapêutica a partir do 
acolhimento por companheiros do grupo, denominado por eles mesmos como 
‘FAMILIA’ e também por alguns profissionais da área da saúde. 

 

Palavras-Chave: Comunidade Terapêutica. Dependência química. Reinserção 
social. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL MÉDIO: A TRAJETÓRIA DO CURSO 
DE MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DA E.E.B. 

COLOMBO MACHADO SALLE606 
 

Ivana Julia dos Santos Prestes607 
Argos Gumbowsky608 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A formação de professores constitui-se num desafio das políticas 
públicas educacionais. O preparo de docentes em nível médio conviveu no final do 
século XX e início do século XXI com avanços e retrocessos. Entretanto, alguns 
educandários persistiram na manutenção de tais cursos e destacam-se pelo 
relevante papel junto a comunidade regional. Nesta pesquisa especificamente, o 
objeto principal da pesquisa recai sobre o Curso de Magistério – Educação Infantil e 
Séries Iniciais, ministrado na E.E.B. Colombo Machado Salles, município de Três 
Barras, SC.OBJETIVOS: Investigar a trajetória do Curso de Magistério – Educação 
Infantil e Séries Iniciais da E.E.B. Colombo Machado Salles, município de Três 
Barras, Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se 
como exploratória, descritiva, de campo, documental, histórica e estudo de caso. A 
população pesquisada constituiu-se dos atuais e ex professores, ex-gestores,  
alunos e egressos do curso e funcionários técnico-administrativos da E.E.B Colombo 
Machado Salles. RESULTADOS: A criação da E.E.B Colombo Machado Salles, 
esteve diretamente vinculada a instalação da empresa Rigesa, Celulose, Papel  na 
década de 1970. Tratava-se de uma indústria de papel e celulose.  O então Colégio 
Estadual Colombo Machado Salles, teve autorização para funcionamento em 25 de 
março de 1975, para oferta do Curso de 2º grau profissionalizante: Auxiliar de 
Laboratorista de Análises Químicas. Este curso finalizou suas atividades no ano de 
1981. Um dos motivos do encerramento das atividades do citado curso foi a 
saturação do mercado de trabalho com profissionais egressos do mesmo. A 
comunidade almejava um novo curso que atendesse as suas necessidades; da 
juventude local e contribuísse para o desenvolvimento municipal. Deliberou-se pela 
criação do curso de Magistério de 2º Grau. O curso de Magistério, denominado 
Habilitação Específica para o curso de Magistério, tinha três anos de duração e 
habilitava para atuar de 1ª a 4ª séries do 1º grau e na Educação Infantil, mas a Lei nº 
5692/71, no artigo 30, parágrafo 1º, ampliou as possibilidades de formação ao 
estabelecer que para quem acrescentasse mais um ano na formação, estaria 
habilitado para atuar também na 5ª e 6ª séries do 1º grau. Assim, a formação do 
Magistério podia acontecer em três ou quatro anos e habilitar para atuar na 
Educação Infantil (com crianças a partir de 3 anos de idade) até a 6ª série do1º grau. 
O curso Magistério: Habilitação específica do 2º grau, que permite lecionar da 1.ª à 
4.ª série foi autorizado pela portaria 0286/81, esta portaria entra em vigor na data de 
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sua publicação, Florianópolis 27/08/81. Constituía-se no primeiro curso de formação 
de professores público da região. A outra opção localizava-se no município de 
Canoinhas, ministrado pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus, este provado. 
Muitos estudantes dos municípios vizinhos passaram a se deslocar à Três Barras 
para freqüentar o recém criado curso público.A primeira turma formou-se no ano 
de1983. Destaca-se no curso a sua prática. Esta abrange a aprendizagem de 
noções teóricas, experiências regência por meio da realização e cumprimento do 
Estágio Supervisionado, estando de acordo com a Proposta Curricular do estado de 
Santa Catarina. O Estagio Curricular Supervisionado é entendido como um tempo de 
aprendizagem que a referida pessoa tem para preparar- se na pratica e ter noções 
daquilo que ira exercer profissionalmente. Nesse contexto é imprescindível que o 
futuro professor, demonstre seu pleno conhecimento estando preparado para atuar 
na área da educação. Desde sua origem o Curso de Magistério – Educação Infantil e 
Séries Iniciais da EEB Colombo Machado Salles atende a comunidade regional. Ao 
longo do tempo o número de turmas diminuiu devido a abertura de outros cursos na 
região e pelo desestímulo ao magistério. Muito embora desde sua criação, apenas 
um ano não ofertou turma. Em 2016 conta com turmas de 3º, 4º anos em 
andamento. CONCLUSÕES: O Curso de Magistério – Educação Infantil e Séries 
Iniciais da EEB Colombo Machado Salles sempre logrou sucesso. Preocupou-se na 
formação de professores críticos e reflexivos. Atendeu a demanda regional pela 
formação de professores. A tarefa de reconstituir sua história foi desafiadora. Muito 
ainda há de se pesquisar. Relatar o percurso  desta história, constitui-se no ponto de 
partida, para futuros trabalhos  sobre a formação de professores em nível médio na 
região. 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores. EEB Colombo Machado Salles. História 
da Educação Brasileira. 
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COLÉGIO SÃO MATEUS: 91 ANOS CONTRIBUÍDO PARA A EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, PR609 

 

Cátia Alórem Palhano610 
Argos Gumbowsky611 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Grupo Escolar São Mateus, denominado Colégio Estadual São 
Mateus – Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal é uma instituição de 
ensino pública localizada no município de São Mateus do Sul, região sul do Paraná. 
Simboliza um educandário de referência na região. Contribui significativamente para 
a sociedade pela oferta de cursos profissionalizantes. OBJETIVOS: Pesquisar os 
principais marcos históricos do Colégio Estadual São Mateus evidenciando  sua 
relevância para a comunidade local. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
caracterizou-se como sendo de cunho qualitativo, histórica, documental e descritiva. 
Consultou-se fontes primárias como históricos escolares, documentos pessoais e 
documentos institucionais. Através desses documentos e históricos escolares, 
desenvolvendo-se através de diálogo com funcionários para localização de pessoas 
que vivenciaram o início do Colégio, foi possível encontrar que ainda é residente na 
cidade uma ex-aluna e ex-funcionária, a qual dedicou 50 anos ao magistério, 
entretanto, muitos documentos, fotos e registros acabaram se perdendo ao longo do 
tempo e pela falta de interesse pela história da instituição pública de ensino de maior 
destaque na cidade. Agregou-se à pesquisa a entrevista com uma ex-aluna e ex-
funcionária Zilma Silveira, além da visão da pesquisadora como ex-aluna do curso 
Técnico em Química Industrial, o quão representativa esta instituição  se tornou. 
RESULTADOS: O Colégio São Mateus é mantido pelo estado do Paraná e em 2015 
com 91 anos, atendia 1670 alunos distribuídos em 55 turmas, em diferentes 
modalidades, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Os cursos 
ofertados eram: Técnico de Química Industrial; Formação de Docentes; Técnico em 
Meio Ambiente, e Segurança do Trabalho. Seu primeiro Diretor foi o Senhor Flávio 
Amaral Wolff. Em 2015 passou a denominar-se Colégio Estadual São Mateus – 
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal, ofertando vagas para os anos 
finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional na 
habilitações: Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental em Nível Médio na Modalidade Normal-Integrado; Técnico em Química 
nas modalidades Integrado e Subsequente, Técnico em Segurança do Trabalho – 
modalidade Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 
Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)  e Técnico 
em Meio Ambiente nas modalidades Integrado e Subsequente. A demanda constitui-
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se de alunos provenientes de todo o município de São Mateus do Sul. A 
característica da clientela escolar é diversificada. Muitos alunos apresentam 
defasagem de conteúdos básicos e, principalmente, os alunos recebidos no 6º ano 
apresentam dificuldades de aprendizagem, os quais são encaminhados para as 
Salas de Apoio a Aprendizagem. Esta prática aplica-se também aos alunos do 9º. 
ano. As famílias de origem dos alunos integram em sua maioria os extratos da 
classe média e baixa. A renda familiar oscila entre 01 (um) a 06 (seis) salários 
mínimos. A partir de 2010 o Colégio optou pelo Ensino Médio organizado em blocos 
com disciplinas semestrais objetivando diminuir a evasão e repetência. Deste modo 
o aluno trabalhador que por algum motivo se evadisse no decorrer do semestre 
letivo, não comprometia o ano, apenas seis meses. A partir de 2010, as disciplinas 
de Filosofia e Sociologia foram integradas à matriz curricular do Ensino Médio e 
Profissional. Em 2013, após consulta aos alunos, professores e pais deliberou-se 
pelo  retorno ao Ensino Médio regular, ou seja, com seriação anual.  Constatou-se 
grande demanda em todos os níveis de ensino e turnos. O Colégio dispõe de  
rampas de acesso e banheiro adaptado para os portadores de necessidades físicas. 
Para atendimento aos alunos que apresentam necessidades especiais permanentes, 
o colégio oferta apoio em parceria com o Centro de Atendimento Municipal que 
funciona no mesmo prédio. Neste local atuam professoras do Centro de 
Atendimento Especializado na área da Surdez (C.A.E.S) e professora especializada 
do Centro de Atendimento Especializado na área de Deficiência Visual (C.A.E.D.V.). 
A pesquisa teve grande dificuldade no acesso a documentos e demais registros os 
quais, segundo depoimentos, foram extraviados ao longo da história do Colégio 
Estadual São Mateus. CONCLUSÕES: A relevância da pesquisa está na 
conscientização do valor da preservação da história, tanto da instituição  quanto  dos 
alunos, professores e auxiliares. Histórias de alunos que se superaram com a ajuda 
do Colégio Estadual São Mateus, dos professores e projetos desenvolvidos. A oferta 
de diversos cursos, principalmente profissionalizantes comprova o seu compromisso 
com o desenvolvimento local, não apenas formando mão de obra para o mercado, 
mas acesso a escolarização neste nível de ensino, cujos índices ainda estão aquém 
do aceitável.  

 

Palavras-Chave: Colégio Estadual São Mateus. Ensino médio. História da 
Educação Brasileira.  
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BRINCADEIRAS SEM FRONTEIRAS612 
 

Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt.613 
Claudiane Michaltchuk Granemann 614 

Debora Aparecida Almeida 615 
Marcos Adelmo dos Reis616 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ser brincante significa uma unidade que vivencia a conexão com 
seu eixo, sua essência. Aprofundar essa característica do brincar é aprofundar o 
humano de cada um. Mas afinal, o que é o brincar? Essa palavra tem origem latina. 
Vem de vinculum que quer dizer laço e é derivada do verbo vincire, que significa 
prender, encantar. Brincar é natural para a criança, é uma atividade que a leva às 
descobertas da vida e onde se inicia a linguagem humana. O contato direto que a 
criança faz com essa pulsação da vida se manifesta na forma de alegria, nos olhos 
que brilham de prazer frente à vida que se revela, nos sorrisos e gargalhadas 
carregados de inocência e vitalidade. O brincar possibilita a criança dar forma às 
suas ideias, fantasias e a compreender o cotidiano de forma lúdica. Ou seja, 
brincando a criança dá sentido ao viver. Brincar é o recurso que abre o portal da 
imaginação. E isso não vale somente para as crianças, mas para os jovens e adultos 
também. Numa sociedade agitada e materialista, o tempo e mais precisamente a 
falta dele, nos impõe uma vida e uma rotina muito acelerada. Nestas condições, 
muitos adultos ficam conectados apenas à instância mental ou racional, 
distanciando-se de suas próprias emoções, sensações e da natureza. Somos 
treinados a realizar muitas tarefas, a ter bom desempenho no trabalho, a ter muitas 
coisas. Mas e nossa capacidade criativa, a alegria, o brincar, o ser, como ficam? 
Muitas vezes, ficam espremidos, reprimidos e alguns adultos (e crianças!), buscam 
resgatar essa conexão interior.  O nosso lado lúdico pode nos transformar! Mas, 
como podemos usar o instinto lúdico na nossa vida? Indo atrás da felicidade, do seu 
próprio desejo, isso é o brincar. Quando pensamos assim, vamos além do contato 
interior com nossa criança. Podemos pensar sobre como gastamos nosso tempo e 
se estamos verdadeiramente conectados conosco. Porque ao estarmos ligados 
nesse eixo temos tempo para nos ouvir, para criar, viver o presente sem tantos 
medos e ansiedades. Ter um pouco mais de humor, usufruir da dança, da cultura 
popular de nosso país e de nossa alegria! Essa criança interna que habita em nós 
pode estar adormecida, mas, pode e deve ser resgatada para uma vida mais feliz, 
com mais humor e com menos remédios. Que as sementes que a reflexão que esse 
projeto nos traz, floresçam em cada um de nós e possibilite um encontro com a 
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própria criança interior, com nosso fio de vida inteiro e com a alegria de viver. Para 
isso, buscou-se promover atividades na comunidade, no intuito de comemorar a 
semana da criança, promovendo ações em entidades beneficentes, bem como, 
aproximando a escola pública da UnC no sentido de oferecer atividades interativas 
entre professores, alunos, acadêmicos e comunidade externa. Os antigos projetos 
“Administrando o futuro” e “Contabilizando o futuro” foram incorporados em uma 
ação intercursos, passando a ser um projeto mais abrangente que, além das 
atividades de arrecadação, envolveu contação de histórias, cineminha, brincadeiras 
e principalmente a atuação direta dos professores, coordenadores e acadêmicos da  
UnC em um calendário com ênfase na criança. OBJETIVOS: Comemorar a semana 
da criança envolvendo a comunidade acadêmica em ações e atividades em prol das 
escolas públicas e entidades beneficentes da região de Curitibanos/SC. MATERIAIS 
E MÉTODOS: O projeto foi desenvolvido no período de 01 de setembro a 03 de 
outubro de 2016. Inicialmente ocorreu a arrecadação de donativos e guloseimas 
para confecção de kits infantis a serem distribuídos na semana da criança. Os kits 
foram organizados na semana de 4 a 7 de outubro de 2016 pelos acadêmicos 
envolvidos. As atividades desenvolvidas durante a semana de 10 a 14/10/2016 foi a 
exibição de um Cineminha na UnC para crianças das escolas públicas, finalizada por 
um show de mágica do grupo Magicando de Curitibanos. Simultaneamente, o Grupo 
Entreter: “O Universo da Contação de Histórias” esteve em visitação na ala 
pediátrica do Hospital Regional Hélio Anjos Ortiz, na Associação Beneficente Frei 
Rogério (asilo), no “Lar Nova Alvorada” e na Associação Beneficente Casa dos 
Humildes, levando a magia da contação de histórias a essas pessoas. 
RESULTADOS: Durante esta semana, os acadêmicos, aproximadamente 300 
alunos envolvidos, atingiram diretamente mais de 700 pessoas, levando a 
universidade além muros e atuando diretamente na comunidade. As atividades 
desenvolvidas permitiram a interação entre acadêmicos e comunidade, já que o 
corpo e a voz propiciam vivências comunitárias, perdidas na aceleração da vida 
moderna. O principal objetivo das atividades desenvolvidas foi divertir, estimulando a 
imaginação, essas atividades agradaram a todos sem fazer distinção de idade, 
classe social ou modo de vida.  E, finalizando a semana, realizou-se o Cine Fórum, 
com a exibição do filme “Tarja Branca – a Revolução que faltava” com o objetivo de 
dar visibilidade à importância de continuar sustentando um espírito lúdico, que surge 
em nossa infância e que o sistema nos impele a abandonar em nossa vida adulta, 
abarcando os alunos dos cursos envolvidos no desenvolvimento do projeto.  
CONCLUSÕES: As brincadeiras infantis fazem parte de nossa formação social, 
intelectual e afetiva. Por elas nos socializamos, nos definimos e introjetamos muitos 
dos hábitos culturais da vida adulta. Todos brincamos na infância e no brincar fomos 
livres e felizes. Mas será que ainda carregamos essa subjetividade brincante e 
cultura lúdica viva dentro de nós? Será que a criança que fomos se orgulharia do 
adulto em que nos transformamos? Por este e outros motivos, o projeto Brincadeiras 
sem fronteiras atingiu os objetivos propostos. Todos os envolvidos parecem 
concordar que o brincar é a atividade raiz da infância. Trata-se de uma atividade 
soberba porque expressa a plenitude, a expansão, a liberdade, a unidade. É a 
primeira maneira de se ligar com o mundo social. Ela é a água subterrânea que 
percorre todo o rio da vida que bebemos e de que dependemos. 

 

Palavras-Chave: Semana da Criança. Cinema. Contação de Histórias. 
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SOB AS LUZES DA CIDADE: UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA NA NOITE DA 
CIDADE DE MAFRA – SC 

 

Clara Inês Goeten de Lima617 
Cristielen dos Santos618 
Mariquiel dos Santos619 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Analisar a movimentação que se dá na cidade durante o dia 
concentra os olhares na própria dinâmica mercantil que acentua a movimentação da 
economia. O que se conhece por horário comercial define essa ideia. Neste 
momento em que o comércio está aberto e pessoas se deslocam agindo ativamente 
no processo de produção e consumo, muitas interpretações podem ser feitas, ainda 
mais quando se trata de uma análise sociológica. Mas, e se essa análise sociológica 
fosse contextualizada depois do pôr do sol, quando bancos, lojas, e outros pontos 
comerciais estivessem de portas fechadas, quando a escuridão da noite tomasse o 
lugar das luzes do dia? Quantas interpretações de cunho social podem ser 
vislumbradas sob as luzes da cidade? Nesse sentido, a proposta do presente artigo 
é aguçar a “Imaginação Sociológica” (MILLS, 1959), observando sob as luzes da 
cidade de Mafra, situada no Planalto Norte Catarinense  como a movimentação dos 
indivíduos na vida noturna pode ser interpretada a partir dos clássicos teóricos da 
sociologia. As teorias de Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber dispõem de 
diferentes concepções de sociedade, de método e de objeto de estudo, o que 
culmina em variáveis interpretativas. A Sociologia de Durkheim é positivista e toma 
as instituições por base; a de Marx é revolucionária embasada na constituição e 
existência de classes sociais e a de Weber é compreensiva, voltada para a 
interpretação das ações sociais. Diante do arcabouço teórico sociológico apontado, 
o desafio se constitui na busca dos pontos obscuros que se manifestam no 
comportamento de indivíduos e grupos sociais e a relação destes com os ambientes 
estratégicos da cidade de Mafra.  OBJETIVOS: Observar durante uma noite o 
comportamento dos indivíduos de Mafra que estavam reunidos em grupos na grande 
área central da cidade, sem interferir na condição deles. Analisar como se 
estabeleciam os grupos em diferentes pontos da cidade; Analisar características dos 
grupos conforme predisposição periférica (lugares mais escuros, estratégicos) e em 
locais mais centrais (lugares mais abertos, de fácil movimentação e com iluminação). 
Observar características predominantes segundo faixa etária, sexo, predisposição 
de classe social. Contextualizar características observadas sob a luz dos teóricos 
conceituais clássicos da Sociologia (Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber).  
MATERIAIS E MÉTODOS: Análise exploratória observacional sem intervenção 
experimental e direta nos objetos observados. Observação noturna sem 
manifestação dos agentes pesquisadores diretamente com o público observado  
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realizada durante a noite na data de 13 de novembro de 2015 sob a orientação da 
Professora Dra Maria Luiza Milani para fins parciais de avaliação na disciplina de 
Sociologia Urbana II. Posteriormente, elaboração da relação das considerações 
observadas com as teorias dos clássicos da Sociologia. RESULTADOS: Com 
fundamentos de Durkheim que toma a análise da disposição estrutural da cidade, 
percebe-se na cidade de Mafra a evidente amostra de diferentes tipos de 
concentração. Sob as luzes noturnas, grupos diferentes se manifestam em regiões 
diferentes. A noite em questão coincidiu com a feira que estava acontecendo no 
centro. Percebeu-se a concentração de pessoas de diferentes faixas etárias que 
buscavam a praça e a feira como um momento oportuno de lazer ou distração. 
Percebeu-se a presença de grupos minoritários de jovens dispostos em lugares mais 
escuros (“becos”). Em Weber, esse deslocamento dos jovens pode ser entendido 
sob a perspectiva da Ação Social Afetiva, onde na busca pela identidade de 
reafirmação de ideais similares, jovens encontram-se com seus pares buscando 
talvez na ausência da luz um refúgio. Talvez o afastamento da luz implique 
metaforicamente na desvinculação do padrão moral correto (de acordo com o 
pensamento tradicional), das pressões rotineiras da vida no direito e na possibilidade 
de fuga para o desconhecido, o obscuro, o curioso e até o ilegal. A partir de Marx, 
pontua-se que apesar de considerar possibilidades de lazer ou necessidade 
(deslocamento para lanchonete, farmácia, entre outros) fica implícita a necessidade 
de pertencermos por primazia a máquina econômica, espírito do capitalismo, ao que 
sair ao dia é visto com tamanha naturalidade, pois o comércio está em horário de 
funcionamento e a noite é questionável, pois tecnicamente não teria nada para se 
fazer620. Isso pode ser perceptível na forma de rondas e abordagens que são feitas a 
noite, de maneira a coagir os indivíduos, como seria interpretado em Durkheim. A 
presença de policiais é intimidadora principalmente para os grupos noturnos. Nessas 
concentrações também é possível de modo superficial sugerir a distinção daqueles 
que tem maior ou considerável poder aquisitivo, pois em cenários mercantis as 
famílias que vão a feira podem desfrutar dos produtos oferecidos no local. 
CONCLUSÕES: Considerando as circunstâncias de tempo nos quais o trabalho se 
deu, os objetivos foram atingidos e as interpretações sob a luz da cidade resultaram 
em uma análise sociológica que possibilita novos estudos. Com o aporte dos 
conceitos sociológicos, as observações feitas assumiram um viés mais cauteloso do 
que o olhar indiferente com o qual vislumbramos a rotina e os detalhes corriqueiros. 
Pode-se dizer que há fortemente traços tradicionais que orientam as relações na 
cidade. As manifestações, a forma como as pessoas falam e se apresentam, como 
interagem uns com os outros, os lugares em que elas se encontram e o que elas 
fazem na vida noturna podem dizer muito não só sobre essas pessoas, mas também 
sobre a cidade onde vivem. 

 

Palavras-Chave: Sociedade. Relações sociais. Mafra. 
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A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA: ESTUDO DE CASO A ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL DA SILVA QUADROS621 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa procurou conhecer a relação entre Família-Escola. A 
educação é uma prática que envolve um histórico de conceitos e costumes 
tornando-se base da existência humana. A família é fundamental no processo de 
escolarização dos filhos. Por essa razão a educação gerada na família precisa ser 
acolhida pela escola, a partir da realidade em que o sujeito está inserido. 
OBJETIVOS: Como objetivo procurou-se: a) Identificar as razões que contribuíram 
para o afastamento das famílias da escola. b) Identificar a principal motivação na 
interação família e escola: Interesse ou imposição. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa caracteriza-se como exploratória (levantamento bibliográfico e pesquisa 
documental) e de campo. Para melhor da participação dos pais na escola, foram 
coletados dados e informações, relatos orais documentais e aplicados questionários. 
O estudo foi realizada na EEB. Manoel da Silva Quadros de Canoinhas, Santa 
Catarina. Envolveu atuais e ex-professores em número de 55, atual e ex-gestores 
em número de 04, pais dos estudantes matriculados e de alunos egressos de 
diferentes períodos históricos em número de 55. RESULTADOS: Na família, as 
crianças recebem a educação informal. Ela responsabiliza-se por passar valores, 
atitudes, comportamentos, crenças entre outros, ou seja, os primeiros ensinamentos 
que a criança recebem são advindos da família. Já a escola é responsável pela 
educação formal propiciando aos alunos o aprendizado dos conhecimentos 
produzidos e acumulados historicamente. Portanto, fica evidente a importância da 
relação entre escola e família, bem como os benefícios que essa interação traz para 
o processo educativo. Dos pais pesquisados 56% conhecem o Conselho 
Deliberativo Escolar, e 68,3% a Associação de Pais e Professores (APP). Seguindo 
com o depoimento dos pais, 92% reconhecem a necessidade da participação da 
família ou responsável na escola. Os relatos indicaram que apenas 38,5% das 
famílias mantinham contato com a escola através de recados ou por telefone.  
Também 47,3% sentem-se comprometidos com as reuniões escolares e sempre que 
possível participam. Entretanto, no ano de 2015, somente 31,8% participaram pelo 
menos uma vez nas reuniões. O integrante da família que mais participa das 
reuniões é a mãe, segundo 81,7% dos pesquisados. A maior dificuldade encontrada 
para a mãe estar presente nas reuniões é o trabalho afirmam 61,3%. A mãe 
continua sendo a grande incentivadora dos filhos. Depoimentos das famílias 
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indicaram que o não comparecimento em reuniões ocorre  por falta de tempo e não 
por desinteresse. As mães do século XXI, em sua maioria exercem atividades para 
complementar o orçamento familiar.  Por conseguinte, sendo elas que frequentam as 
reuniões, torna-se difícil conciliar os horários. Em depoimento os ex-professores 
corroboram com os pais. Outro problema apontado foi a falta de criatividade da 
escola em suas reuniões. As mesmas seguem sempre o mesmo ritual. Os pais não 
possuem interesse em participar por ser monótona. Segundo alguns pesquisados 
estaria faltando incentivo para a família participar na escola. Ela é parte integrante 
da escola, e sua presença é fundamental. Constatou-se também a existências 
daqueles que  esperam que a escola resolva tudo. Mas em manifestações de muitas 
famílias percebe-se que as mesmas reconhecem a importância de acompanhar os 
filhos. O nível socioeconômico não possui grande influência da participação da 
família na vida escolar dos filhos. CONCLUSÕES: A pesquisa trouxe informações 
novas no que diz respeito à participação dos pais na escola, pois evidenciou que 
muitos deixam de participar mediante a falta de tempo e de oportunidades, pois 
muitas vezes, as escolas não dão a devida importância e chances para que 
participem. Ao analisar os depoimentos dos pais, dos gestores e dos professores 
constatou-se que o relacionamento entre escola e família é bom. Sugeriram para o 
aperfeiçoamento do mesmo, ações como: organização de eventos envolvendo a 
família; atividades esportivas e de lazer; e reuniões em turnos e dias da semana 
alternados. A partir disso, pode-se, perceber que há possibilidades de quebrar os 
paradigmas e vencer os obstáculos, para isso é preciso que a escola e família 
saibam dos seus papéis e de suas funções. 

 

Palavras-Chave: Participação. Família.  Escola. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: PRESSUPOSTOS E DESAFIOS 
ORGANIZACIONAIS 

 
Dacélia Iarrocheski625 

Taylor Fuck626 
Diana Lemos627 

Jaquelini Conceição628 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa um breve estudo sobre o tema Qualidade 
de Vida no Trabalho, tendo como objetivo evidenciar fatores que interferem na vida 
do trabalhador, destacando pontos relevantes em seu desempenho no ambiente 
empresarial e bem estar social. Tomando por base os estudos que levaram a 
produção desse artigo, procurou-se responder a seguinte problemática; a qualidade 
de vida  e o ambiente de trabalho ocasionam algum tipo de influência no rendimento 
da produção empresarial e saúde do trabalhador? A referida pesquisa encontra-se 
dividida em sete momentos, apresentando inicialmente a introdução, seguida do 
referencial teórico que está dividido em subcapítulos, trazendo uma breve 
abordagem sobre o: Trabalhador X Qualidade de Vida, Motivação e Trabalho, e 
como terceiro tópico Qualidade e Satisfação dos Clientes. Enfoca-se também a 
necessidade de produção de serviços de qualidade nas organizações, bem como as 
mudanças que por hora, tornam-se emergentes, enfatizando a gestão e otimização 
do potencial humano. Este artigo além de elucidar conceitos, traz as considerações 
do grupo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho numa visão socioeconômica e 
biopsicossocial. No âmbito da gestão contemporânea, a qualidade de vida no 
trabalho, representa uma das mais recentes preocupações, uma vez que se refere 
ao bem-estar das pessoas e do meio empresarial. Portanto, é de suma importância 
que cada organização, desempenhe suas funções, dando suporte ao funcionário na 
estabilidade emocional, bem-estar, saúde e segurança. A qualidade de vida no 
trabalho vem cada vez mais, preocupando a Administração Empresarial do País, 
exigindo mudanças de atitudes pessoais e comportamentais, dentro e fora da 
empresa. Este trabalho caracteriza-se como um estudo de aporte teórico, realizado 
pelos acadêmicos dos cursos de Psicologia e Administração, através de um resgate 
bibliográfico, referenciado em vários autores, consultas à trabalhos e artigos da 
internet, em bibliografias especializadas, as quais foram usadas como embasamento 
no contexto brasileiro e mundial. Visa também fundamentar o tema; Qualidade de 
Vida no Trabalho; Pressupostos e Desafios Organizacionais, no intuito de contribuir 
com o meio trabalhador e empresarial, apresentados como subcapítulos, abordando; 
Trabalhador x Qualidade de Vida, Motivação e Trabalho, Qualidade e Satisfação dos 
Clientes. A produção de qualidade nas organizações, perpassa fundamentalmente 
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pela gestão e otimização do potencial humano, isto é, depende de como as pessoas 
se sentem trabalhando naquela organização, que consequentemente repercutirá no 
desempenho individual, e no alcance dos objetivos organizacionais, bem como na 
qualidade dos serviços, satisfação do cliente e sucesso da empresa. OBJETIVOS: - 
Identificar fatores que influenciam na qualidade de vida; - Apontar meios para 
beneficiar o desempenho do trabalhador e a satisfação do cliente; - Definir a 
motivação como qualidade e bem-estar no meio organizacional.  MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os procedimentos adotados para a realização deste trabalho de 
pesquisa caracterizam o estudo de aporte teórico, através de levantamento 
bibliográfico difundido na década de 2000 em diante, consultando vários autores, 
trabalhos e artigos da internet, estudos e análises em bibliografias especializadas, 
as quais foram usadas como embasamento no contexto brasileiro e mundial. 
Corrobora-se então que o resgate bibliográfico faz-se necessário para aproximação 
do mundo acadêmico com as tendências mercadológicas da profissão.  
RESULTADOS: Os dados coletados estão dispostos em subcapítulos, abordados 
como subtemas: I)Trabalhador x Qualidade de Vida:  Atualmente observa-se ligeira 
movimentação na busca de novas formas de gerir as empresas, primando por 
qualidade e principalmente pela sua rentabilidade. Chiavenato (2008) relata que a 
qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja 
em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Isso resulta em um ambiente de 
trabalho agradável, amigável e melhora substancialmente a qualidade de vida das 
pessoas na organização. Ressalta-se então, que falar em qualidade de vida no 
trabalho, lembra-se, de pessoas, saúde, bem-estar e eficácia no ambiente de 
trabalho. II) Motivação e Trabalho: A motivação é uma força interior propulsora, de 
importância decisiva no desenvolvimento do ser humano, em seu trabalho, em sua 
vida. A motivação pelo trabalho é um estado psicológico vivido pela disposição, 
interesse ou vontade de realizar determinada tarefa. Estes motivos são os que 
fazem com que as pessoas procurem atividades que as atraiam, sintam-se bem e 
tenham satisfação em fazer parte daquela empresa. III) Qualidade  e Satisfação dos 
Clientes: Diante do cenário de constantes mudanças, a relação das organizações 
com seus membros, também mudou. Isso tem levado as organizações a se 
preocuparem mais com o elemento humano. Para Grimaldi e Mancuso (2004), não 
basta investir na melhoria da produção de bens e serviços, é preciso apostar no 
atendimento, ter dedicação e satisfação do cliente. Sendo assim, clientes satisfeitos 
são a essência de qualquer empresa bem sucedida, podendo ser vista como fonte 
para mudanças no ambiente de trabalho, agregando valor à organização (Chivenato, 
2010). CONCLUSÕES: Os avanços observados nas últimas décadas têm levado as 
organizações a buscarem novas formas de gestão, acentuando a necessidade de 
mudanças de paradigmas, novas estratégias internas e investimentos na busca da 
satisfação, por parte daqueles que compõem a organização. A Qualidade de Vida no 
Trabalho envolve todos os aspectos físicos e ambientais, assim como os aspectos 
psicológicos presentes no local de trabalho. Numa empresa tanto quanto no meio 
social, o que motiva as pessoas é o fato de ser reconhecido, ser tratado como 
pessoa, de modo justo, ser ouvido, ser colocado diante de novos desafios, novas 
oportunidades, ter orgulho do próprio trabalho, contar com condições de trabalho 
adequadas, ser bem aceito no ambiente de trabalho. Para tanto faz-se necessário 
analisar todos esses aspectos para se obter o grau de satisfação de cada 
colaborador, solidificando o sucesso da organização. 
 
Palavras-Chave: Qualidade de vida. Trabalhador. Motivação. 
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I SEMINÁRIO ÉTNICO-RACIAL: DIÁLOGOS INTERCULTURAIS 
 

Simone Rocha629 
Débora Aparecida Almeida630 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As ações que visem fomentar as políticas afirmativas no âmbito de 
ensino superior devem ser uma constante quando nos propomos a discutir a 
formação de profissionais para a atuação na sociedade. Buscando abordar as 
relações étnico-raciais e o modo como historicamente se constituem é que este 
trabalho se insere. O I Seminário Étnico-Racial: Diálogos Interculturais foi 
desenvolvido como uma atividade de ensino  intercurso e interdisciplinar através de 
atividades como o Cine Fórum com o documentário “Negros Dizeres”, e mesa de 
entrevista e discussões com a professora Zarah Kaled e um grupo de haitianos 
convidados. Durante o evento que contou com mais de 300 alunos participantes de 
diversos cursos no campus da Universidade do Contestado de Curitibanos, 
percebemos o envolvimento dos alunos na troca de experiências culturais entre os 
convidados, possibilitando novos olhares sobre a imigração negra em nosso 
município. Crescemos em uma sociedade que ressalta a democracia racial; porem a 
cada dia aumentam as denúncias, os assédios e o preconceito em relação aos 
negros em nosso país. Historicamente se justifica a formação de grupos em torno 
daquilo que lhes é comum, possibilitando o fortalecimento de sua “identidade” ao 
qual se justifica a sobrevivência em ambientes intempéries ao longo do tempo. 
Segundo o sociólogo Bauman, “vivemos o fim do futuro. A visão do futuro guiava o 
presente. Nossos contemporâneos vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos 
atalhos do dia de hoje.” Esta condição que caracteriza a identidade na condição 
social da Pós-Modernidade, como o viver exclusivamente o presente e as 
afirmações em torno do que lhes é comum, propicia o surgimento de grupos 
“radicais”, que defendem ações extremistas perpetuando o preconceito em torno das 
questões étnico-raciais. Atualmente vários mecanismos políticos tem buscado 
minimizar as desigualdades de etnia, raça e classe social, na tentativa de integrar 
esta população aos recursos públicos e sociais sem distinção. A lei 10.639 referente 
ao ensino da cultura afro e afro-brasileira ressalta as novas diretrizes curriculares 
para o estudo da educação e da própria cultura africana, antes de ser aprovada a lei 
passou por diversas etapas dentre elas, os movimentos negros da década de 1970, 
os simpatizantes da causa negra na década de 1980, salienta-se também as 
pesquisas realizadas que revelaram o não estudo dessa cultura na escola 
prejudicando a aprendizagem dos educandos. Na década de 1990, ocorrem 
movimentos intensos em todo Brasil a favor da afirmação da identidade negra, com 
destaque para a Marcha Zumbi dos Palmares, que, segundo Lucimar Dias, reuniu 
cerca de 10 mil negros e negras, que foram a Brasília com um documento 
reivindicatório com o objetivo para ser entregue ao então presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Diante de muitas lutas e alguns resultados conquistados, a causa 
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negra adquire mais força a partir dos anos 2000, finalizando com a promulgação, em 
2003, dessa lei. As atividades desenvolvidas sobre as relações Étnico-Raciais se 
vinculam diretamente aos princípios estabelecidos para os Direitos Humanos. Como 
processo sistemático e orientador da formação integral dos sujeitos de direito, os 
princípios da dignidade humana e valorização das diferenças e diversidades, se 
apresentam como mola propulsora para a promoção, proteção e defesa dos direitos 
humanos. Conhecer, analisar e colocar em sua vida o exercício cotidiano da 
valorização e respeito das diferenças, resultará em uma forma de vida e de 
organização social, mais equânime e justo. OBJETIVOS: Discutir as relações étnico-
raciais a partir da relação histórica, cultural e política constituinte dos padrões sociais 
da sociedade moderna. Expressar conceitos e valores fundamentais à cidadania 
com ênfase nas relações étnico-raciais; Fortalecer a discussão interdisciplinar a 
respeito das políticas afirmativas, na importância da formação do acadêmico frente 
às discussões do tema. MATERIAIS E MÉTODOS: O I Seminário foi realizado nos 
dias 8 e 9 de julho de 2016 na Universidade do Contestado campus Curitibanos/SC, 
contando com a participação da comunidade acadêmica de diversos cursos (Direito, 
Pedagogia, Engenharia, Administração e Ciências Contábeis) e da comunidade 
externa. O evento foi uma atividade de ensino interdisciplinar e intercurso que 
propiciou conhecer a realidade de muitas pessoas que sofrem discriminação pela 
cor, religião, ou cultura em nosso município. Podemos dividir as atividades do 
Seminário em três fases: Primeiramente o Cine Fórum, com o documentário “Negros 
Dizeres” onde após a execução ocorreu o debate sobre as relações étnico-raciais e 
a discriminação racial em nosso país. Em um segundo momento foi convidado a 
Professora Zarah Kaled, docente, mulher e árabe, que apresentou os desafios de 
ser uma mulher muçulmana em uma sociedade que constantemente é afetada pelo 
discurso da mídia, que ao generalizar os acontecimentos sobre a submissão 
feminina e o terrorismo fundamentalista, acaba por afetar a opinião pública a 
respeito da grande maioria de árabes que convivem pacificamente em nosso país. 
Nesta mesma mesa participaram dois representantes de um grupo de haitianos que 
também se fizeram presentes no seminário, respondendo perguntas dos 
acadêmicos sobre o país de origem, as dificuldades encontradas no Brasil, o 
preconceito e as ações de racismo vivenciadas no cotidiano de trabalho, entre 
outras. Na finalização do evento, a haitiana Fabíola nos prestigiou cantando uma 
música em Francês emocionando todos os participantes do Seminário. No dia 9 de 
julho ocorreu a continuação das discussões sobre etnia e cultura através de Chat 
entre a comunidade acadêmica e as professoras Zarah Kaled e Simone Rocha. 
RESULTADOS: Os resultados deste trabalho não podem ser descritos 
quantitativamente. Pelo contrário, a interação dos acadêmicos juntamente com os 
professores dos cursos durante as discussões e entrevistas contribuiu para a 
formação pessoal e profissional dos participantes, possibilitando a percepção do 
humano sobre as diferenças físicas, religiosas e culturais que nos constituem. 
CONCLUSÕES: A participação e o envolvimento da comunidade acadêmica no 
evento, nos permite concluir positivamente sobre a realização do Seminário. Discutir 
as relações étnico-raciais na atual conjuntura social e política pela qual passamos, é 
investir na formação humana de nossos acadêmicos sabendo que em nossa região 
(Sul) mais do que em qualquer outra, ainda sobressai os resquícios de uma cultura 
preconceituosa e excludente frente a outras etnias. Juntamente com a formação 
acadêmica do profissional que estará prestando serviços à comunidade, se faz 
necessário pensarmos no humano, que vive em sociedade, e esta cada vez mais 
diversificada, exige uma nova postura de comportamento. “Ninguém nasce odiando 
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outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para 
odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar.” (Nelson Mandela) 

 

Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Políticas afirmativas. Cidadania. 
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ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS MULHERES NA POLÍTICA 
DO PLANALTO NORTE CATARINENSE DURANTE OS ANOS DE 2004 À 2016631 

 

Khateleen Rúbia Severgnini 632 
Danielly Borguezan 633 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Nas palavras do socialista Charles Fourrier (1772-1827) “O grau de 
emancipação da mulher numa sociedade é o barômetro natural pelo qual se mede a 
emancipação geral de um povo” (apud CAMPOS, p. 01, 2011). Em contraponto a tal 
afirmação as exclusões do sexo feminino nas decisões políticas existiram em larga 
escala, tanto no Brasil como em diversos países durante muitos anos. Apenas 10% 
dos cargos políticos no país são ocupados pelo gênero feminino, o que resulta na 
falta de representatividade da maioria do eleitorado do país, que é do gênero 
feminino. Surgem assim, as cotas afirmativas de gênero na política, com intuito de 
corrigir erros passados, equilibrar a representatividade e inserir a mulher na política. 
OBJETIVOS: Analisar a eficácia da cota existente e a necessidade de novas 
propostas utilizando dados eleitorais dos municípios do Planalto Norte Catarinense 
entre o período de 2004 a 2016. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia adotada 
para o desenvolvimento da pesquisa foi de caráter misto, articulando aspectos 
qualitativos e quantitativos. Neste sentido, no que concerne ao aspecto qualitativo a 
pesquisa se deu por base bibliográfica e indutiva, ao passo que no aspecto 
quantitativo da pesquisa, a técnica utilizada foi a de coleta de dados primários e 
secundários, através de informações coletadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, 
Supremo Tribunal Eleitoral e IBGE, no período de 2004 a 2016. RESULTADOS: A 
porcentagem de mulheres candidatas realmente cresceu na eleição realizada no ano 
de 2012 com a vigência da Lei que instituiu obrigatoriedade a 30% das vagas serem 
do gênero, entretanto tal fato não lhes garantiu vagas nos legislativos municipais. 
Em nenhum dos municípios o número de mulheres candidatas foi próximo ao gênero 
masculino, ou equivalente, estando em sua grande maioria em torno dos 30% 
exigidos pela legislação. Outro fato a se ressaltar é o de entre os quatorze 
municípios analisados, seis apresentaram taxas de eleitas de 11,11% ou menores, 
representando em números apenas uma vaga ao gênero feminino. Doravante ao 
anteriormente abordado, a PEC 134-2015 surge como resposta ao apelo pela 
representação feminina nas casas legislativas, apresentando-se como uma ação 
afirmativa, a fim de corrigir essa desigualdade histórica e preconceituosa, que traz 
graves consequências a democracia e política brasileira. Apesar de ser considerada 
por muitos como afronta direta ao princípio da igualdade entre gêneros presente no 
texto Constitucional brasileiro, faz se mister observar que a referida proposta 
apresenta um caráter provisório, visto que traz reservas de cadeiras para apenas 
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três legislaturas, não sendo assim uma medida eterna. Acrescenta-se também que a 
igualdade deve ser buscada em seu aspecto material, não sendo suficiente sua 
previsão formal para mudar uma realidade já instaurada. 

 

Palavras-Chave: Politica. Mulher. Eleições. Voto. Feminismo. Representatividade. 
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A ORIGEM DAS AÇÕES TRABALHISTAS POR ATIVIDADE PROFISSIONAL NA 
VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS E SUA SITUAÇÃO PROCESSUAL NOS 

ANOS DE 2012/2013634 
 

Jucilene Aparecida de Lima Adur 635 
Danielly Borguezan636 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Por meio da Lei 7.729/89 foi instalada a 1ª Vara do Trabalho, com o 
intuito de julgar conflitos individuais surgidos nas relações de trabalho. Tais 
controvérsias chegam à Vara na forma de Reclamação Trabalhista. Este projeto foi 
desenvolvido com o desafio de ampliar a visibilidade da atuação da Vara do 
Trabalho de Canoinhas e seus municípios de abrangência. OBJETIVOS: Com o 
objetivo de compreender a origem das ações trabalhistas por atividade profissional e 
a situação processual tendo como base um comparativo dos anos de 2012 e 2013, 
buscou-se averiguar qual a natureza das ações trabalhistas, e os ramos de atividade 
profissional das categorias econômicas. MATERIAIS E MÉTODOS: Caracteriza-se a 
pesquisa em exploratória e procedimentos bibliográficos; quanto á abordagem do 
problema, utilizou-se a pesquisa qualitativa. O estudo é sustentado com dados 
obtidos por boletins estatísticos processuais do TJ-SC, com bases nas ações 
recebidas no período já descriminado, o que nos permite observar a atuação da 
Justiça do Trabalho ao solucionar infrações trabalhistas, bem como, perceber quais 
são os setores empregatícios que maior ferem direitos trabalhistas em Canoinhas e 
região. No intuito de analisar e comparar os períodos foram consideradas as 
informações da origem das ações por municípios, bem como a captação de dados 
estatísticos destacados pelo IBGE, Secretaria do Desenvolvimento Regional e 
Prefeituras Municipais de abrangência da jurisdição da Vara do Trabalho de 
Canoinhas. RESULTADOS: Através de dados obtidos com a pesquisa observaram-
se o perfil das ações trabalhistas ajuizadas e igualmente promoveu-se o 
levantamento e estudo das ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, considerando os 
segmentos econômicos das partes empregadoras e atividade profissional. Sendo 
que na categoria econômica da Indústria, foram abertos 412 ações e este numero 
subiu para 442 em 2013, sendo que o setor construção civil no ano de 2012 
corresponde 111 processos e no ano 2013 foi aberta 114 ações. Destaque ao 
crescimento das ações na categoria econômica da agropecuária, onde 2012 foram 
11 ações e no ano de 2013, foram movidas 51 ações trabalhistas. Quanto a situação 
processual das ações movidas por indenização em 2012, das 9 recebidas, 5 foram 
resolvidas. Para o ano de 2013 todas as 20 ações foram resolvidas. Para as ações 
de cobranças de contribuição sindical das 38 recebidas em 2012, 25 foram 
resolvidas, e no ano de 2013 não houve ações desta natureza. Quanto ao numero 
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de ações recebidas em 2012, das 1433, 1175 processos foram resolvidos, no ano de 
2013, foram 1491 novas ações, onde 1388 foram resolvidos. CONCLUSÕES: De 
acordo com esta pesquisa, foi possível visualizar as origens das ações trabalhistas 
por atividade profissional e quantas ações são recebidas na Vara do Trabalho de 
Canoinhas e destas quantas são resolvidas no decorrer no ano. Nesta pesquisa não 
foi possível analisar se os Sindicatos estavam envolvidos nos pólos das ações, na 
qualidade de autores ou réus e observar quais foram às categorias dos sindicatos, 
ficando como sugestões de próximos estudos. As ações acidentárias (decorrentes 
de acidente de trabalho), apesar de estarem intimamente ligadas à relação de 
trabalho não estão abrangidas na esfera de competência da Justiça do Trabalho, 
devendo sua proposição ser feita pelo empregado (acidentado segurado) em face do 
Instituto Nacional da Seguridade Social na Justiça Ordinária. Durante o estudo 
realizado, constatamos que a Vara do Trabalho de Canoinhas é reconhecida 
nacionalmente pela solução de processos por meio de acordo. 

 

Palavras-Chave: Ações Trabalhistas. Situação Processual. Análise. Vara do 
Trabalho Canoinhas. 
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ASPECTOS TESTADOS SOBRE AS EMPRESAS FORMALMENTE 
CONSTITUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS NO PERIODO DE 2015 

 

Juliane Aparecida Tananuska637 
Danielly Borguezan638 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: o tema deste estudo é uma apreciação acerca das empresas 
formalmente constituídas no município de Canoinhas/SC no período de 2015, para 
propiciar melhor análise dos dados os quais sejam informações utilizadas para 
conhecimento à população ou para nortear tomadas de decisões. O município de 
Canoinhas está localizado na região do Planalto Norte do estado de Santa Catarina, 
fazendo fronteira com o estado do Paraná e contemplando uma área de 1.140,394 
m². Conseguiu sua emancipação política no ano de 1911 e foi amplamente 
reconhecido pela extração de erva mate e desenvolvimento de madeireiras, contudo 
este cenário não se apresenta da mesma maneira atualmente. Economicamente as 
atividades desenvolvidas estão contempladas nas áreas de comercio, indústria e 
serviços, explorando os mais diversos ramos de atividade (Fonte: Prefeitura 
Municipal de Canoinhas 2016). Dispor de informações sobre o município é de suma 
importância para a atração de empreendimentos ou desenvolvimento de novos 
nichos de mercado, pois podemos identificar áreas que precisam de maior 
investimento e incentivo. Assim torna-se possível direcionar as políticas públicas e 
programas de incentivo ao empreendedorismo com maior paridade e efetividade. 
Analisando os fatos citados temos a questão: Qual o perfil das empresas 
regularmente constituídas no município de Canoinhas/SC? Justifica-se, portanto, a 
relevância deste estudo para fundamentar o posicionamento econômico do 
município, através de dados coletados na prefeitura e demais órgãos responsáveis 
pela economia e estatística, apresentando informações que poderão servir de base 
para planejamentos e estudos com maior profundidade no futuro. OBJETIVOS: o 
presente estudo tem como objetivo geral: Demonstrar o perfil socioeconômico das 
empresas regularmente constituídas no município de Canoinhas/SC no período de 
2015. Como objetivos específicos: apresentar histórico do município de 
Canoinhas/SC; identificar setores e atividades mais exploradas no município; 
comparar os setores, ramos de atividade e localização das empresas constituídas 
em Canoinhas/SC, no período de 2015. MATERIAIS E MÉTODOS: para a 
realização do estudo foi adotado uma apuração por meio de método quantitativo, 
com a realização de pesquisa exploratória e bibliográfica. Os dados foram coletados 
através de relatórios fornecidos pela Prefeitura Municipal de Canoinhas/SC, além de 
dados econômicos consultados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC). 
Foram utilizados dados de todas as empresas formalmente constituídas em 
Canoinhas/SC, não contabilizando somente as empresas enquadradas como Micro 
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Empreendedor Individual (MEI), tendo como período base o ano de 2015. 
RESULTADOS: o município de Canoinhas apresentou 1.968 empresas formalmente 
constituída no ano de 2015. Este estudo não contabilizou dados de empresas 
enquadradas como Micro Empreendedor Individual (MEI).  Desta totalidade 
podemos observar a distribuição entre os setores, sendo a indústria representada 
por 6,52% das empresas, comércio representado por 43,30% e serviços 
representando uma fatia de 50,18% das empresas. Foi verificado um equilíbrio entre 
empresas que atuam como comércio e como prestadoras de serviço, configurando 
uma atuação direcionada ao consumidor final e servindo de abastecimento as 
cidades da região.  Quanto à localização, foi verificada a diferença de predominância 
dependendo da estratégia adotada e do tipo de empresa, as empresas do setor 
comercial predominantemente estão localizadas na região central do município, 
enquanto as indústrias apresentam maior localização nos bairros. Quanto ao porte 
foi identificado maior incidência de micro empresas, presentes em todos os tipos e 
localizações estudadas. CONCLUSÕES: as empresas são instituições de suma 
importância no reflexo do desenvolvimento econômico de uma região, pois através 
de suas atividades é que a renda e os produtos são distribuídos à sociedade. Deste 
modo, observamos o desenvolvimento de ações com o intuito de aumentar este 
desenvolvimento, seja com incentivo aos empreendimentos já ativos ou na busca de 
atrair novas empresas. Assim, conhecer o perfil das empresas que já estão atuando 
no município torna-se essencial para direcionar estas ações, com intuito de alcançar 
maior efetividade. Quanto ao objetivo geral: Demonstrar o perfil socioeconômico das 
empresas regularmente constituídas no município de Canoinhas/SC no período de 
2015 foi atingido, pois com as informações repassadas foi possível traçar o 
perfilatravés de quatro variáveis: setor, porte, localização e ramo de atividade, 
demonstrando a predominância e sua atuação no município. No que se refere aos 
objetivos específicos: 1) Apresentar histórico do município de Canoinhas/SC foi 
atingido através de pesquisa bibliográfica em livros e sites específicos. 2) Identificar 
setores e atividades mais exploradas no município, foi atingido pois o estudo 
possibilitou a analise e demonstração da predominância destes itens. 3) Comparar 
os setores, ramos de atividade e localização das empresas constituídas em 
Canoinhas/SC, foi atingido pois o estudo propiciou esta comparação, apresentando 
a ligação entre o setor de atuação e a localização das empresas. Com a elaboração 
do estudo podemos visualizar que há uma predominância de micro e pequenas 
empresas em nosso município, bem como a predominância dos setores de comercio 
e serviços. Porém, quanto aos ramos de atividade não foi identificada uma 
predominância, pois os ramos são variados e abrangentes. Em termos gerais pode-
se concluir que o município de Canoinhas/SC é composto predominantemente por 
empresas de porte micro e pequeno e dos setores comércio e prestação de 
serviços. Este estudo não teve a pretensão de esgotar a temática, mas de servir de 
estímulo para estudos futuros, como por exemplo, realizar uma pesquisa mais 
aprofundada nos setores da indústria, comércio e prestadores de serviço, estudando 
as espécies societárias, número de colaboradores e outras variáveis que possam 
reforçar o perfil empresarial do município de Canoinhas/SC. 

 

Palavras-Chave: Perfil empresarial. Município de Canoinhas. Desenvolvimento. 
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NOVOS IMIGRANTES: REALIDADE SOCIAL DO ESTRANGEIRO NO BRASIL 
 

Fabio Giovane Miiller639 
Gabriela Varela640 
Simone Rocha641 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Brasil tem recebido nos últimos anos grande número de 
imigrantes negros vindos de diversos países da África e da América Central, fazendo 
um percurso semelhante ao dos imigrantes europeus no século XIX e XX. Estes, 
chegam em busca de trabalho e melhores condições sociais, representando um 
quadro significativo para a cultura e as relações étnicas do país. O processo de 
imigração negra nos últimos anos tem fomentado discussões sobre empregabilidade 
e as relações sociais, visto que a região sul, uma das regiões que mais receberam 
imigrantes, até então era reconhecida como sendo particularmente branca. Neste 
sentido, busca-se entender o aporte jurídico que estabelece garantia de 
permanência dos novos imigrantes no país, visto que a legislação que regulamenta 
seus direitos e a legalidade frente aos aspectos jurídicos é respectivamente de um 
período de ditadura militar, a lei 6.815/80. A mídia tem dado um amplo destaque em 
relação à entrada de imigrantes negros no Brasil, está tem visto a imigração como 
um fator problemático para o país. Muitas vezes, a população já recebe esses 
imigrantes com desconfiança, como se viessem para roubar o que lhes são de 
direito. Os imigrantes mudam-se para outros países em busca de paz, de um 
trabalho digno ou ainda, de novas perspectivas sociais. Buscam melhores condições 
tentando reconstruir suas vidas longe de seus países de origem, buscando também 
escapar da pobreza. Contudo, não se pode esquecer que existe uma legislação 
vigente que ampara a entrada do imigrante em território nacional, sendo esta a Lei 
6.815/80, que determina seus direitos e deveres dentro do país. OBJETIVOS: O 
presente trabalho teve como objetivos analisar a situação dos imigrantes que vêm 
para o Brasil, especialmente, na região do Estado de Santa Catarina, abordando a 
legislação vigente em detrimento de sua situação jurídica, buscando compreender, 
pesquisar e descrever os motivos que fazem com que essas pessoas saiam de seus 
países de origem para residir em um lugar até então desconhecido, bem como, 
observar através de pesquisas até que ponto a lei protege esse imigrante que não 
está em seu país de origem, com ênfase na maneira como se sentem e quais são 
suas opiniões a respeito de toda essa situação vivenciada. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O trabalho versou sobre uma pesquisa de como é a realidade 
vivenciada hoje no Brasil com relação à chegada dos imigrantes no país.  Procurou-
se saber qual a legislação vigente é aplicado nesses casos e quais as garantias que 
mesmo em se tratando de estrangeiro, possui dentro do nosso país. Na primeira 
parte apresenta-se a fundamentação teórica pautada na Lei de Imigração Brasileira, 
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de nº 6.815 de 19 de agosto de 1980 juntamente com a Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados de 1951 que foi ratificado no ordenamento jurídico 
brasileiro pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a 
implementação do Estatuto dos Refugiados. Na segunda parte apresenta-se uma 
pesquisa feita com intuito de observar os motivos que ensejaram a conduta desses 
imigrantes para escolherem o Brasil como país para residir. Na terceira parte 
discorre-se sobre como a mídia, nos dias de hoje, vê e relata os casos envolvendo 
imigrantes estrangeiros no Brasil. Por fim, são abordadas as pesquisas coletadas de 
reportagens pautadas em noticias sobre a chegada desses imigrantes no país. O 
estudo pautou-se em um estudo descritivo de cunho bibliográfico. Como materiais 
bibliográficos foram utilizados livros, artigos e pesquisas online acerca do tema ora 
apresentado. RESULTADOS: Com a pesquisa foi possível obter noticias sobre a 
vinda dos imigrantes no Brasil. Observou-se que a grande maioria são negros vindos 
dos países da América Central e da África, com intenção de melhorar sua condição 
de vida. Também se observa que é a regiãosul do Brasil que mais recebem 
imigrantes. Foi possível observar, através de documentários eentrevistas, como eles 
mesmos falam desse processo de sair dos seus países para buscar umavida nova 
em um lugar desconhecido, e como é quando chegam aqui, o que fazem e como 
sesentem. De contrapartida, também se percebeu como a sociedade em si age 
diante da vindade um imigrante, que futuramente pode vir a ter os mesmos direitos 
que os que já vivem aquidesde os tempos remotos. CONCLUSÕES: É certo que as 
expectativas da chegada em um novo país são grandes tendo em vista que não 
sabem o que irão encontrar apenas o que buscam e o que querem mesmo que não 
saibam as consequências disso. O Brasil foi constituído a partir da entrada de 
imigrantes de diversas procedências: portugueses, africanos, europeus, asiáticos, 
etc. O país foi palco de grande miscigenação devido aos vários povos que para cá 
vieram e contribuíram nos aspectos econômicos e culturais, permitindo uma 
formação étnica distinta dos demais países. Historicamente reconhecemos que o 
preconceito racial e social sempre foi muito presente na sociedade em todos os 
períodos, justificando assim o discurso ainda excludente oriundo de uma formação 
elitista como a nossa. Nos últimos tempos, o grande foco é justamente a presença 
dos imigrantes no país, o que para uns é visto como algo ruim, para outros é tido 
como uma contribuição e também uma forma para que se possam entender as 
relações étnicas e culturais na perspectiva de desenvolvimento humano. É possível 
e satisfatório, que o estrangeiro seja um elemento que pode contribuir de forma 
cultural, social e econômica no meio em que reside. 

 

Palavras-Chave: Imigrantes. Visto humanitário. Realidade social. 
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OS IMPACTOS DA CULTURA DO CONSUMO NA FORMAÇÃO DA 
SUBJETIVIDADE DAS CRIANÇAS CONTEMPORANEAS 

 

Veroni Aparecida dos Santos642 
Jacob Augusto KrappHoff643 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em uma sociedade complexa e mutável que, no cenário atual, pode 
olhar para as crianças como decisoras no mercado de consumo, é preciso 
problematizar o modo que a publicidade enxergou para conquistar estes 
consumidores, os quais mesmo tendo menos de 12 anos, podem tornar-se bastante 
consumistas, ao passo que são expostos a comerciais relacionados a produtos, 
brinquedos, roupas e outros. Em busca de lucros e, por vezes aproveitando-se da 
vulnerabilidade da criança, muitos anúncios apresentam abordagens inadequadas 
(com apelos de cunho discriminatório, erotizado ou irresponsável), claramente 
incoerente com a pretensão de gerar imagens corporativas positivas, pois, ao se 
direcionar comunicações desse gênero para este público, podem ser geradas 
consequências socais prejudiciais. Percebe-se hoje, é que a publicidade comercial 
encontra-se em toda parte, em todos os objetos, influenciando o público infantil, os 
jovens e também adultos. Diante disso, a cada dia, o mercado publicitário busca 
novas técnicas, meios e formas inusitadas para convencer o consumidor a adquirir 
os produtos ofertados. Este projeto justifica-se porque vivemos em um modelo 
moderno, globalizado, interligado, e essencialmente consumista, onde as pessoas 
têm a necessidade incontrolável de adquirir os produtos ofertados, essencialmente 
às novidades e lançamentos, neste contexto, observa-se que a publicidade tem 
como alvo principal o público infantil, mostrando-se como importante nicho 
mercadológico, devido a sua participação em termos de valores, tornando-se alvo 
das grandes empresas como potenciais consumidores, despertando desta forma, a 
atenção de agentes reguladores, que do ponto de vista ético é para a proteção do 
público em questão. A publicidade, como qualquer outra atividade humana não esta 
isenta de controle, sendo assim, existem três formas de controle publicitário: o 
controle estatal, o controle privado e o controle misto. Dentre as três formas, 
destaca-se o sistema misto, pois é a modalidade que aceita e incentiva ambas as 
formas de controle, aquele executado pelo estado e o outro a cargo dos participes 
publicitários, aqui encontramos os organismos auto regulamentares, como o 
CONAR, o Código Brasileiro de auto-regulamentação Publicitária e o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). Também o CDC e a Constituição Federal de 1988 
(CF/88) tratam do assunto quando se fala sobre a proteção às pessoas e da família, 
diante da programação de meios eletrônicos e proibindo publicar anúncios de 
bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições para o público com menos de 18 
(dezoito) anos, o CDC também se preocupa com a publicidade enganosa ou 
abusiva, além das ações normativas da ANVISA e as determinações do Código de 
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Ética da Publicidade. OBJETIVOS: Geral: Debater e apontar meios que possam 
minimizar os impactos negativos causados pelos investimentos maciços na 
mercantilização da infância, por meio do estudo das leis vigentes relacionadas ao 
tema, utilizando como público alvo crianças de 8 a 11 anos. Específicos: Propiciar à 
criança uma educação de forma que estas obtenham o conhecimento necessário 
sobre os seus direitos de consumidores; Viabilizar os impactos negativos do 
consumismo infantil nas esferas social, ambiental e econômica; Provocar, 
sensibilizar e conscientizar as pessoas no que diz respeito às consequências que o 
excesso do consumo traz para as crianças; Buscar meios para minimizar os 
impactos do consumismo e da publicidade na formação da criança, através do 
estudo do Código de defesa do consumidor; Promover uma boa discussão sobre o 
consumo consciente. MATERIAIS E MÉTODOS: O respectivo estudo compreenderá 
elementos de pesquisa qualitativa, sendo que esse tipo de abordagem é inerente ao 
pesquisador, pois propicia uma maior inserção na interpretação dos dados. Tal 
método baseia-se “em dados coligados nas interações interpessoais, na 
coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da significação 
que estes dão aos seus atos. O pesquisador participa, compreende e interpreta”. 
RESULTADOS: Pode-se observar a partir dos encontros tanto com as crianças 
como com os pais, que ambos passaram a ter um comportamento mais consciente a 
respeito do tema “consumo”, principalmente os pais, passaram a ter um cuidado 
maior com relação as suas necessidades de consumo e de seus filhos. Tambémas 
crianças passaram a ter um olhar mais critico em relação a comerciais e 
propagandas direcionadas a eles, tanto na televisão como em panfletos e no 
comercio local, questionando se esse produto divulgado realmente era necessário 
para eles? Se não iria prejudicar o meio ambiente? Percebeu-se que o grupo passou 
ater uma maior consciência tanto no aspecto social como também no aspecto 
ambiental. CONCLUSÕES: Pode-se concluir que apesar de todos os meios de 
proteção ao consumidor, em especial a criança nenhum dos códigos que 
regulamentam a publicidade traz uma definição clara da publicidade abusiva, porém 
a partir da educação por meio de debates, reflexões e estudo da legislação que 
regulamenta a publicidade, pode-se vislumbrar que o publico alvo da pesquisa 
passou a ter um comportamento mais critico, mais consciente do consumo excessivo 
e dos impactos ambientais causados pelo excesso de lixo acumulado no planeta. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE MERCADOLÓGICA E ECONÔMICA DA 
CONSTITUIÇÃO DE UMA COOPERATIVA ENTRE OS PRODUTORES LOCAIS 

DE LEITE, VISANDO A PASTEURIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR AO 
MESMO644 

 

Adriano Antonio Bauer 645 
Aline Antonovicz Ferreira646 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente artigo trata sobre viabilidade da implantação de uma 
cooperativa de leite na região de Canoinhas. Existem muitos produtores que já 
atuam na área e vendem o leite produzido para laticínios de outras regiões in natura 
sem nenhum valor agregado. Segundo dados da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), Canoinhas conta com 
cerca de 120 produtores de leite que juntos comercializam em média 30.000 litros 
por dia de leite cru, para laticínios. Essa região também é uma forte produtora de 
tabacos, onde que na maioria das propriedades é a única atividade que gera renda. 
A cooperativa de leite implantada na região, poderá dar mais opções de produção e 
com isso ajudar os produtores a diversificarem a atividade com mais ramos de 
atuação. OBJETIVOS: Portanto, o artigo tem como objetivo geral o estudo da 
viabilidade mercadológica e econômica da constituição de uma cooperativa entre os 
produtores locais de leite, visando a pasteurização e agregação de valor ao mesmo. 
Em específicos os objetivos são: realizar uma análise ambiental e análise da 
concorrência; entrevistar os produtores para ver se existe interesse na constituição 
da cooperativa; entrevistar prováveis clientes MATERIAIS E MÉTODOS: Obteve-se 
uma estruturação através do referencial teórico. Onde a pesquisa bibliográfica foi 
realizada através de livros, artigos, leis, e teses, buscando conteúdos relacionados 
ao tema escolhido. O estudo é descritivo, exploratório, quantitativo e qualitativo e 
terá duas populações: produtores de leite locais e empresas que serão clientes da 
cooperativa. A pesquisa foi realizada na comunidade de Anta Gorda e suas 
redondezas, também foram pesquisadas mercados e panificadora de Canoinhas. 
RESULTADOS: É possível perceber que há um interesse de todos os entrevistados 
para a constituição da cooperativa de leite. O leite comercializando em Canoinhas 
segue principalmente para as cidades de Mafra, Paula Fretas-PR e Major Vieira. 
CONCLUSÕES: É possível perceber até o atual momento, já que os dados e 
aplicação dos questionários não foram concluídos, que a nível mercadológico a 
implantação da cooperativa de leite é viável, já que existe interesse por parte dos 
produtores e não existe nenhum laticínio na cidade de Canoinhas. 
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LINGUAGEM, POESIA, FILOSOFIA E A POTÊNCIA DO PENSAMENTO647 
 

Reginaldo Antonio Marques dos Santos648 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Giorgio Agamben (1942 -) parte da tese de que a poesia acontece 
na tensão e no contraste – “som e sentido, série semiótica e série semântica”. Desta 
forma, também na possibilidade de interferência, de contradição. Para o filósofo 
italiano, critério (único) para distinguir a poesia da prosa, tratado pelo autor como 
enjambement – encadeamento sintático de dois versos -, ou, a oposição entre os 
limites: métrico e sintático. Sob tais pressupostos é possível considerar como poético 
o discurso quando neste houver possibilidade de oposição – virtual, ao menos – e 
prosaico quando não houver. Quando o som tende a arruinar-se, a perder o sentido, 
“o poema procura uma saída suspendendo [...] o próprio fim, numa declaração de 
estado de emergência poética”. Se a poesia reside somente na tensão (som e 
sentido, série semiótica e semântica) o que acontece em sua ruína considerando 
que a oposição não é mais possível? Nesta direção Agamben ressalta a questão de 
“uma indeterminação entre prosa e poesia”. O filósofo italiano cita Dante Alighieri 
quanto ao “modo mais belo de finalizar um poema, lá onde os últimos versos caem 
rimados, no silêncio”. Utiliza como exemplo: “Cosi nel mio parlar voglio esser aspro”, 
onde a intenção suprema do poeta coincide, embora não-relacionada com a rima do 
primeiro verso seguida de quatro versos ligados dois a dois – “baciata”. Deste modo, 
mesmo parecendo arruinar-se no sentido, o poema mais uma vez cai marcado pela 
oposição entregue totalmente ao sentido. “A dupla intensidade que anima a língua 
não se aplaca numa compreensão última, mas se abisma, por assim dizer, numa 
queda sem fim”. Assim, a estratégia do poema é revelada: “que a língua consiga no 
fim comunicar ela própria, sem restar não dita naquilo que diz”. A filosofia – como o 
poema – não viverá se não na tensão dos versos. Ou, tornar-se-á uma 
indeterminação entre prosa e poesia caindo entregue ao sentido? Ludwig 
Wittgenstein citado por Agamben diz que “a filosofia deve-se apenas propriamente 
poetá-la”, enquanto Agamben parafraseando-o diz que “a poesia deve-se apenas 
propriamente filosofá-la”. Se no fim, o poema só tem sentido transformando-se sem 
deixar de lado a oposição que o trouxe até ali, por outro lado a filosofia corre riscos 
ao fazer coincidir som e sentido – que não são duas substâncias, e sim “duas 
intensidades da única substância lingüística”. Para habitar terras contestadas a 
contestação é indispensável. Caso contrário, a espera pelo monge pode resultar na 
indeterminação do que se pretende com o que se possui. OBJETIVOS: 
Compreender a partir das contribuições de Giorgio Agamben a relação entre poesia 
e filosofia; Analisar as formas de utilização da linguagem a partir da arte no 
pensamento de Agamben; Verificar as implicações da tensão entre poesia e filosofia. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se para esta pesquisa literatura relacionada ao 
autor Giorgio Agamben acerca dos temas: linguagem, poesia, música, filosofia e 
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potência do pensamento. A metodologia consistiu em estudos pautados em revisão 
bibliográfica a fim de compreender tal relação. RESULTADOS: Existe uma ruptura 
entre som e sentido no qual o verso reside. Pensando quanto à possibilidade do 
enjambement Agamben aponta para a importância do fim do verso. Destaca que 
mesmo diante da possibilidade de contar regularidades, anomalias, sílabas, etc, “o 
verso é, em qualquer caso, uma unidade que encontra o seu principium 
individuationis somente no fim”, definindo-se somente onde finda. O “fim do poema” 
é denominado por Agamben por conta do desarranjo, da economia poética, na 
medida em que busca uma saída para a não coincidência entre som e sentido 
exatos. CONCLUSÕES: Assim como no poema de Dante Alighieri, a beleza da 
filosofia talvez esteja na oposição “sem restar não dita naquilo que diz”, porém, sem 
findar. E, a linguagem que define a oposição pode estar presente no sentido, um 
enjambement que não necessariamente coincidirá som e sentido. Na filosofia, assim 
como na música – através de uma pausa – o silêncio pode ser a melhor forma de 
dizer algo. O poema não tem pretensão de exatidão, nem a filosofia. Finda a 
consonância sem findar o sentido. Tanto o poeta, quanto o filósofo tem em seu seio 
a arte, a razão, a oposição. E, se não há tensão e contraste não há poesia, e se não 
há poesia, não há filosofia. 
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ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ÀS ATIVIDADES DO OBSERVATÓRIO 
SOCIAL DE CANOINHAS649 

 

Ana Claudia Alves650 
Andressa Demikovski651 

Samara Cardoso Vouk652 
Miriam L. Herbst de Lima653 
Reinaldo de Lima Junior654 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A contabilidade pública possui função de registro, controle e 
demonstração da execução orçamentaria podendo ser considerada um dos ramos 
contábeis mais evidenciados atualmente, devido à alta visibilidade que o setor 
público enfrenta em razão de escândalos, fraudes e corrupção. Para tanto, surgiu a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF nº 101/2000), que passou a ser incorporada no 
âmbito federal, estadual e municipal para demonstrar o que ocorre nas contas 
públicas fixando valores mínimos e máximos a serem cumpridos.  Complementando 
a Constituição Federal/88 que já prevê os gastos com a educação sendo o mínimo 
exigido 25% e saúde 15%,a LRF estabeleceu limites máximos para os gastos com 
pessoal em 60%, 54% destina-se para o poder executivo e 6% para o legislativo. 
Com isso o poder público limita-se à lei resultando em maior responsabilidade dos 
gestores em cumprir o que é proposto no orçamento, evitando riscos de possíveis 
endividamentos e atos de corrupção. Com estas informações o Observatório Social, 
órgão que monitora o poder executivo municipal, assume o comprometimento com a 
sociedade de divulgar de forma clara e objetiva o que acontece financeiramente no 
município. OBJETIVOS: Verificar através da entidade do Observatório Social como 
está a gestão dos gastos do executivo municipal de Canoinhas em relação a LRF.  
Realizar observação, análise e elaborar relatórios sobre o acompanhamento 
realizado das atividades do observatório social. MATERIAIS E MÉTODOS: Os 
materiais foram obtidos no portal da transparência disponibilizados pelo site da 
prefeitura municipal, a metodologia classifica-se como exploratória e descritiva 
utilizando de estudo de caso com base nas informações do executivo municipal. 
RESULTADOS: Através dos dados analisados dos exercícios de 2013 e 2014 foi 
possível observar que o executivo municipal cumpriu os percentuais exigidos pela 
CF/88, sendo os gastos com educação correspondendo a 31,38% e 27,54% das 
receitas respectivamente. Saúde utilizou-se de 31,96% e 21,85% respectivamente.  
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Os gastos com pessoal também cumpriu com o exigido pela LRF, pois foi inferior ao 
limite representando 50,03% e 46,14%. CONCLUSÕES: Com os dados coletados 
na pesquisa podemos concluir que o município de Canoinhas cumpriu todos os 
percentuais exigidos por Lei, apresentando ainda, melhores resultados para o 
município. Além de executar corretamente, o executivo municipal destinou mais 
recursos para prioridades como a Saúde e Educação, diminuindo gastos com 
pessoal.  
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UMA NOVA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURITIBANOS 
 

Marilise Fagundes655 
Carlos Eduardo Plens656 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A arquitetura é à arte de projetar uma edificação, planejando 
espaços organizados e criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades 
humanas. Portanto, a forma que cada ambiente é constituído pode auxiliar a 
locomoção das pessoas, e transmitir a sensação de bem estar e comodidade, ou em 
muitos casos pode ser totalmente ao contrário, ambientes dispostos de forma 
incorreta, se tornam desconfortáveis e obsoletos. Muitas edificações precisam ser 
projetadas a fim de suprir as necessidades humanas, e oferecerem condições de 
usabilidade aos seus usuários, nesse caso, todas as instituições públicas devem 
atender esse quesito. Para o presente trabalho o enfoque será a forma em que as 
bibliotecas públicas são organizadas, pois, espaços bem elaborados e flexíveis são 
pontos chaves para se obter um edifício organizado e funcional. As bibliotecas na 
atualidade são mais integradas, com pouquíssimas paredes e compostas por 
mobiliário flexível que facilitam na modulação do local, pois, são leves, e móveis o 
que auxilia no deslocamento da mobília, proporcionando a adaptação da biblioteca e 
auxiliando na transformação do ambiente. Todos os espaços da biblioteca devem 
estar de acordo com as norma de acessibilidade. A biblioteca deve ser composta por 
um mobiliário resistente, acessível, prático, cômodo e que complemente o ambiente. 
Os balcões de empréstimo devem ser acessíveis e facilitar a recepção dos livros que 
estão sendo devolvidos e facilitar a entrega dos que serão emprestados, também 
deve ter um espaço nesses balcões destinados aos portadores de deficiência, o 
balcão de atendimento deve seguir o mesmo padrão no que diz respeito a 
acessibilidade, e deve estar num local visível, para que sua localização seja fácil e 
sem obstáculos a serem percorridos até chegar ao local. Planejar uma biblioteca 
funcional exige uma série de estudos, seja ela particular ou pública é preciso levar 
em consideração uma série de fatores para garantir a segurança e a durabilidade do 
acervo, para isso a escolha correta do mobiliário e a locação do acervo no ambiente 
é essencial. Alguns mobiliários são indispensáveis e devem compor as bibliotecas, 
como mesas grandes para estudo em grupo, mesas individuais, balcões para 
atendimento, prateleiras para abrigar o acervo, e se a biblioteca oferecer espaço 
infantil, a mesma deve ser mobiliada para atender as necessidades dessa faixa 
etária, este espaço deve estar mobiliado com cadeiras, estantes e mesas mais 
baixas, nas estantes os livros devem ter as capas voltadas para fora, para despertar 
o interesse da criança, o ambiente deve ser o mais atrativo possível, com cores 
vibrantes e mobiliário diferenciado para despertar e estimular a criatividade e o 
interesse pela leitura. A biblioteca devem atender as necessidades do público que a 
frequenta, no caso de bibliotecas públicas, alguns cuidados devem ser tomados na 
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organização do mobiliário, como mais espaço entre as estantes para o 
deslocamento de cadeiras de rodas e mesas grandes que acomodem as cadeiras. 
Alguns móveis como, balcão de empréstimos, carro para transporte de material 
bibliográfico, fichário, guarda-volumes, porta-jornais, auxiliam na organização da 
biblioteca. O estilo e design dos móveis de uma biblioteca pública podem remeter à 
cultura e produção local, contribuindo para manter as características locais presente 
nesse espaço. A escolha do mobiliário de uma biblioteca deve ser feita com muito, 
cuidado, pois a forma que cada mobiliário é composto pode auxiliar na deterioração 
do acervo, e a forma em que o mesmo será disposto no local, pode contribuir para a 
degradação dos livros. Os espaços devem ser amplos visando a separação de áreas 
com finalidades diferentes, permitindo acomodações confortáveis para os usuários 
proporcionando um ambiente agradável, um local aprazível onde seja bom 
permanecer, locais que produzem ruídos deve estar afastados daqueles que exigem 
o máximo de silêncio. A criatividade e improvisação para mobiliar uma biblioteca 
pode resultar em espaços agradáveis, atrativos e mais frequentados, pois uma 
simples caixa de feira ou um baú podem servir de assento e abrigar muitos livros. 
OBJETIVOS: Atendimento adequado aos usuários e boa gestão do acervo. Conforto 
aos usuários. Espaço apropriado ao público infantil. Espaço adequado, aos 
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Os métodos utilizados para a elaboração do presente trabalho consistem em 
pesquisas bibliográficas, visita em campo e entrevista com funcionários da 
instituição da biblioteca pública municipal de Curitibanos. RESULTADOS: Através 
dos estudos realizados, foi possível perceber que há uma grande necessidade de se 
implantar em Curitibanos uma nova biblioteca pública, pois a existente encontra-se 
desatualizada e retirada do centro da cidade. Com a implantação do campus da 
UFSC, UnC, e todos os centros educacionais existentes é de extrema importância 
que a cidade ofereça a população um lugar adequado e bem localizado, para 
pesquisa, troca de informação e conhecimento, sendo que esse espaço deve ser 
organizado de maneira a atender as necessidades da população e oferecer conforto 
e bem estar aos usuários. CONCLUSÕES: Conclui-se que Curitibanos desenvolveu-
se de forma significativa, e parte da população é constituída de estudantes, que 
foram atraídos pela implantação dos polos da UFSC e UnC na cidade, por isso, 
percebe-se a necessidade de se ter um espaço destinado a essa população, como a 
biblioteca pública de Curitibanos encontra-se localizada num espaço inadequado e 
retirado do centro da cidade, visando que essa instituição deve ser um ponto de 
encontro entre a população e por isso deve estar bem localizada dentro do contexto 
urbano, o objetivo do trabalho foi atingido, sendo que a biblioteca será implantada 
numa área central da cidade, e oferecerá a população um espaço de estudo aliado 
ao lazer, fazendo uso de uma arquitetura moderna, criando uma referência 
arquitetônica no espaço em que estará inserida, vale ressaltar que todos os 
ambientes serão organizados, atendendo as necessidades do público que 
frequentará o local. 
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URGENCIA E EMERGENCIA – OPERACIONALIDADE DA REDE NA 
MACRORREGIÃO DO PLANALTO NORTE E NORDESTE – MAPA DOS NÓS657 

 

Angela Cristina Brocardo658 
Maria Luiza Milani659 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa deste projeto refere-se aos ordenamentos e fluxos da 
Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Macrorregião do Planalto Norte e 
Nordeste Catarinense. OBJETIVO: Pretende-se identificar a funcionalidade do fluxo 
da demanda da RUE a partir do protocolo, o qual inicia com o acionamento do 
SAMU – 192, até o atendimento na base em que os recursos estão localizados. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Tendo por base o PLANO DAS REDES 
REGIONALIZADAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE SANTA CATARINA NA 
MACROREGIÃO DO PLANALTO NORTE E NORDESTE COMPONENTE DA 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, justifica-se a pesquisa por oportunizar uma análise 
qualitativa na execução dos protocolos na questão das urgências e emergências que 
requerem agilidade e eficácia diante das situações que acometem a população local 
e regional, na qual nem todas as estruturas de atendimento são oferecidas, levando 
a deslocamentos para as complementaridades de atenção à saúde. Portanto, a 
proposta torna-se relevante por se ater nessa operacionalidade da rede na 
Macrorregião do Planalto Norte e Nordeste, onde se encontram os nós que podem 
revelar a efetividade da alta complexidade em saúde, nos nexos entre micro e 
macrorregiões catarinenses. Buscando pesquisar os nós da efetividade e dos 
entraves na operacionalidade da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião 
do Planalto Norte e Nordeste. Caracterizando o território e a RUE na Macrorregião 
do Planalto Norte e Nordeste e estudando os delineamentos do PLANO DAS 
REDES REGIONALIZADAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE SANTA CATARINA NA 
MACROREGIÃO DO PLANALTO NORTE E NORDESTE COMPONENTE DA 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, em relação ao fluxo de gestão e utilização da RUE 
nessa região. Visando analisar o impacto da atenção de alta complexidade que esse 
processo de regionalização da saúde proporciona à saúde pública local-regional e 
contribuir para a consecução do projeto de pesquisa POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE:  REDES ASSISTENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA NO 
TERRITÓRIO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE 
CANOINHAS E MAFRA-SC. Com base orientada nos objetivos específicos, a 
pesquisa segue as abordagens qualitativa e quantitativa. O Sistema Único de Saúde 
– SUS, busca estruturar sua organização, estabelecendo a cooperação entre os 
entes governamentais, os municípios, os Estados e a União. Essa é a diretriz 
referente ao princípio da descentralização na saúde. Estabelecido na Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), no artigo 198, o 
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princípio da descentralização é a junção de ações e serviços públicos de saúde em 
um sistema único, organizado e planejado em regiões. A descentralização da saúde 
é resultante da criação do SUS, que através de políticas públicas sociais e 
econômicas afim de promover os benefícios da saúde na população, tornou o bem-
estar populacional uma responsabilidade entre união, estados e municípios. 
Segundo dados obtidos no portal de acesso a Secretaria de Estado da Saúde de 
Santa Catarina, solucionar os problemas mais frequentes e de maior relevância na 
saúde da população é o objetivo nas ações desenvolvidas através da Atenção 
Básica, sendo esse, o acesso ao qual o indivíduo deve ser inserido no Sistema 
Único de Saúde – SUS. Que no momento, objetiva atender a população por meios 
dos seguintes programas, Academia da Saúde, Serviço de atenção domiciliar, Rede 
Cegonha, Rede de atenção integral a saúde, Saúde da criança, Saúde do 
adolescente, Saúde da Mulher, CEPOMIF, Saúde do Homem, Saúde da pessoa 
Idosa, Alimentação de nutrição, Programa Saúde na Escola, Saúde Mental, Saúde 
Bucal, Atenção às Pessoas em situação de Violência, Sistema Prisional, Consultório 
na Rua. Qualificar de forma humanizada, agilizar e oportunizar o acesso da 
população aos serviços do SUS, é o que cinge a oferta na organização da Rede de 
Urgência e Emergência (RUE), composta pelos programas, Promoção e prevenção, 
Atenção primária, UPA e demais serviços contínuos, SAMU, atenção domiciliar e 
Unidades de cuidado intensivo. O sistema da RUE tem início, partindo da 
necessidade de atendimento, se necessária ou não internação hospitalar, 
acionamento de Urgência e Emergência – SAMU – 192 que encaminha a porta de 
atendimento da Urgência e Emergência hospitalar, em sequência, no caso de 
internação, analisa-se a disponibilidade de leito hospitalar, efetuando cadastro por 
meio da SISREG, que atua como um protocolo clínico de critérios para regulação de 
vagas ambulatoriais. RESULTADOS: Pode-se observar que o sistema ligado a 
eficiência no atendimento a redes de urgência e emergência e atenção hospitalar, 
permanece com deficiências devido aos empasses encontrados ainda na atenção 
primária a saúde, que por sua vez dispõe de escassas ofertas de serviços capazes 
de atender ao montante da população que necessita do atendimento. 
CONCLUSÕES: E ainda que atualmente haja disparidade regional sobre os 
recursos financeiros e o acesso ao serviço público de saúde, pode-se notar a 
ampliação na abrangência de recursos e serviços públicos na saúde dos brasileiros, 
que é resultante da descentralização do SUS. 
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TROPEIRISMO E EMPREENDEDORISMO: A SAGA DA FAMÍLIA LEMOS NA 
REGIÃO DE CURITIBANOS - SC660 

 

Annelyse Guetten Maciel661 
Debora Aparecida Almeida662 

Ana Paula Della Giustina663 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O tropeirismo foi uma forma de vida muito importante para a 
ocupação do território Sul do Brasil nos séculos XVIII e XIX. Homens, muitas vezes 
grandes fazendeiros e seus capatazes, cruzavam o interior dessa região, abrindo 
trilhas para o transporte de mulas, cavalos e burros. A forma como o tropeiro 
negociava levou ao aumento da criação dos animais quadrúpedes na região sul. 
Criavam, negociavam e vendiam esses animais, fazendo com que surgissem 
inúmeras vilas no caminho por onde passavam. Tanto na região Sul como nas 
regiões onde os tropeiros passavam, o consumo de feijão, café, carne seca, angú de 
milho, farinha de mandioca e torresmo são até hoje apreciados pela população 
desse local, que se iniciou com o tropeirismo, pois eles faziam grandes distâncias, e 
não tinham como armazenar muitos alimentos. O chamado e agraciado feijão 
tropeiro é até hoje frequente na alimentação de muitas cidades sulistas. De 
setembro a outubro a tropa era reunida e os homens eram escolhidos, sempre tendo 
o tropeiro, que era o dono da tropa, o cozinheiro, os aprendizes e os capatazes, que 
chegavam a Sorocaba para a feira de muares em março. Cinco a seis meses de 
longos e cansativos caminhos até a venda dos animais. Saiam antes do sol nascer e 
já delimitavam onde seria o pouso, onde lá, com o passar dos anos, foram formando 
vilas que hoje são cidades. Que teve como principal tropeiro o Senhor Macário de 
Andrade Lemos, que iniciou suas atividades tropeiras em meados dos anos de 1940, 
quando se casou e juntamente com o seu sogro levava grupos de porcos de 
Curitibanos – SC a Videira também em Santa Catarina. Por influência do pai, os 
filhos e netos do Senhor Macário também investiram na negociação de bovinos e 
equinos. Mas o transporte hoje é feito por caminhões, mais rápido e seguro que nos 
anos interiores. Como o tropeiro era um nato negociador, via-se nele um 
empreendedor de mão cheia. Que procurava às vezes mudar os caminhos, ou até 
mesmo o número de animais transportados ou as pessoas que acompanhavam as 
tropas para a melhor e mais rápida travessia entre estados, para chegar ao destino 
de venda dos animais. O empreendedor é uma pessoa que procura uma forma 
diferenciada de conseguir um objetivo. Ou mesmo mudar a forma que alguns 
recursos são usados dentro de uma organização para outro que seja mais 
vantajoso, dando mais lucro em menos tempo. Exatamente o que os tropeiros, e, em 
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destaque o Senhor Macário, queriam e procuravam. Macário, quando viu que a vida 
tropeira não lhe trazia mais tanto retorno, resolveu mudar o seu empreendedorismo 
de ramo, montando uma fábrica de crina vegetal, que ele mesmo processava e 
vendia para São Paulo para que fosse usada como enchimento de sofás e colchões. 
E nessa mesma época, entrou no ramo da agropecuária, com a criação de gado, 
cavalos e plantação de milho e feijão. Sempre procurando a melhor e mais rápida 
forma de ter dinheiro, e fazer o seu negócio prosperar, vê-se hoje, na quarta geração 
de descendentes, o mesmo espírito empreendedor do senhor Macário de Andrade 
Lemos. OBJETIVOS: O objetivo geral foi desenvolver um estudo analógico sobre 
empreendedorismo e tropeirismo com ênfase na trajetória da Família Lemos ao 
longo do século XX e XXI. Os objetivos específicos são: delinear uma retrospectiva 
histórica do tropeirismo na região de Curitibanos/SC; situar o empreendedorismo 
como conceito complementar e crucial para a sociedade moderna; investigar o 
arcabouço histórico- documental do acervo público e familiar; levantar informações 
específicas sobre a história de vida dos pioneiros da Família Lemos; apresentar os 
principais empreendedores da família Lemos nas últimas décadas; concluir 
comparando o perfil dos pioneiros com os atuais empreendedores, ilustrando a 
efetiva relação entre tropeirismo e empreendedorismo. MATERIAIS E MÉTODOS: 
RESULTADOS: Verificamos o quão parecidos são empreendedores e tropeiros, 
notadamente o perfil do tropeiro é aguçado em maior medida por fatores tais como: 
qualidade e eficiência; persistência, riscos calculados; planejamento de metas e 
comprometimento. No entanto suas características empreendedoras estão 
elencadas em todos os itens descritos do comportamento empreendedor. É fato 
notório que os atuais empreendedores possuem características mais aguçadas e 
desenvolvidas até pelo meio em que vivem e se desenvolvem. Considerando que 
um empreendedor não necessariamente nasce pronto, a influência cultural e familiar 
tem muito a contribuir para a excelente formação de empreendedores e esse reflexo 
nas gerações é o retrospecto do passado projetando-se no futuro. O 
empreendedorismo é uma mudança que é feita pelo empreendedor, assumindo 
todos os riscos da nova etapa ou desafio, começar algo novo mais uma vez ou 
melhorar o que já é realizado. Podemos ver que esse conceito é muito recente, mas 
exatamente por esse motivo temos hoje um amplo e rico material sobre o tema. O 
objetivo deste estudo foi traçar os pontos em comum entre o empreendedorismo e o 
tropeirismo enaltecendo como essa relação é intrigante e desafiadora. Não como 
negar a relação entre os dois perfil ora apresentados. As várias características 
empreendedoras podem ser facilmente identificadas na árvore genealógica da 
Família Lemos, de acordo com a descrição já efetuada no decorrer desse estudo, 
resumidamente percebe-se que boa parte dos descendentes permanece atuando no 
ramo agropecuário e comercial, ou seja, áreas que refletem o espírito guerreiro do 
tropeiro moderno. A trajetória da família Lemos confirma essa suposição e nos dá 
aparato para manter aguçado o interesse empírico pela pesquisa com ênfase nos 
dados e informações que se transformam ao longo dos séculos. CONCLUSÕES: 
Nas décadas que as tropeadas cortavam os campos do Sul do Brasil ainda não 
existia com tamanha ênfase na palavra empreendedora, mas hoje, analisando o 
serviço e a forma como eram realizadas, podemos sim dizer que os tropeiros eram 
grandes empreendedores. Com o intuito de trazer ainda mais conhecimento acerca 
do tema proposto, recomenda-se que: - haja um resgate histórico e documental mais 
aprofundado sobre o tema; - ampliação do resgate histórico de outras famílias 
tradicionais ou não, de Curitibanos/SC e região; - ampliação do resgate histórico de 
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famílias também ligadas ao tropeirismo; - aprofundamento do estudo sobre 
empreendedorismo com os descendentes da Família Leu. 

 

Palavras-Chave: Tropeirismo. Empreendedorismo. Família. História.   
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CIDADES E ESTRATÉGIAS: IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE 
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DIRECIONADO PARA MUNICÍPIOS DE 

PEQUENO PORTE664 
 

Debora Aparecida Almeida665 
Ana Paula Della Giustina666 

Jéssica Karine Dill667 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Vale destacar que o município pertence à Associação dos 
Municípios da Região do Contestado (AMURC) que compreende os municípios de 
Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília e São Cristovão do Sul 
a média de IDHM da região apresenta um índice de 0,691, e conforme o IBGE 
(2013) a projeção da população regional é de 66.195 mil habitantes. A região é 
composta por uma economia agrícola, por atividade de serviços que vem crescendo 
ao longo dos últimos anos e também por indústrias madeireiras, fosforeiras e metais-
mecânica. A atual gestão municipal define-se como uma gestão compartilhada, 
através da busca incessante do desenvolvimento sustentável, da melhoria da renda 
e da qualidade de vida de todos os curitibanenses. As dimensões do governo 
abrangem o desenvolvimento econômico: agricultura, indústria, comércio, serviços e 
turismo e pode-se destacar que essa dimensão possui evidentes características 
educacionais em face de necessidade de formação integral de cidadãos críticos e 
capazes de lutar pelo desenvolvimento integrado do seu habitat local.  O novo 
modelo de desenvolvimento é cunhado na reorganização dos métodos de trabalho e 
na redistribuição espacial das oportunidades geográficas e tecnológicas. A dimensão 
de desenvolvimento social compreende os eixos de: saúde, habitação, bairros, 
educação, segurança, cultura, esportes e lazer.  Tendo em vista que a gestão 
pública, através de todos os seus componentes, é parte integrante, da sociedade e 
corresponsável pela sua transformação, a educação deve ser constante e assumir 
responsabilidade interagindo com dois aspectos que se complementam: a 
sensibilização e a capacitação dos alunos para uma tomada de consciência e ações 
concretas, aquisição de conhecimentos que permitam sua integração com a 
comunidade e a compreensão crítica da complexidade do mundo que aí esta. A 
educação, portanto, é fator determinante das condições sociais de desenvolvimento 
que estão atreladas as ações preventivas e pós-ativas de práticas que possam 
contribuir e transformar a realidade social das comunidades, principalmente das que 
mais precisam de amparo, ou seja, cabe aqui lembrar o importante papel social da 
educação no atendimento a população mais empobrecida. Todas as campanhas de 
saúde de cunho preventivo perpassam pelas esferas educacionais. A dimensão de 
desenvolvimento de infraestrutura, urbanismo e meio ambiente compreende os eixos 
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de pavimentação, saneamento, trânsito, transporte coletivo e paisagismo e estão 
vinculadas as campanhas educacionais de apoio e manutenção dos espaços 
urbanos e rurais pertencentes ao município. Também cabe elucidar que a dimensão 
ora abordada depende de muitas ações educacionais, vale mencionar que a 
educação para o trânsito, o meio ambiente e a urbanização são temas inter e 
transdisciplinares.  Faz-se necessário as condições ambientais adequadas - 
valorizando sempre os recursos existentes e comprometendo a população alvo em 
um plano estratégico que contemple um completo diagnóstico, neste sentido, 
pretende-se como projeto piloto implementar um diagnóstico socioambiental no 
município de Curitibanos/SC que possa servir de parâmetro para outros diagnósticos 
de mesma envergadura em municípios de pequeno porte na região de abrangência 
ora apresentada. OBJETIVOS: O objetivo geral foi implementar um diagnóstico 
socioambiental da realidade do município de Curitibanos/SC caracterizando a 
percepção populacional de todos os serviços públicos oferecidos pela prefeitura 
municipal.  Como objetivos específicos destacam-se: esboçar o delineamento do 
plano de governo e suas dimensões estratégicas; coletar dados aprofundados sobre 
a percepção do cidadão curitibanense com relação aos serviços públicos oferecidos; 
avaliar a matriz SWOT das dimensões governamentais avaliadas indicando pontos 
passíveis de melhoria; apresentar os resultados para a gestão pública municipal no 
intuito de contribuir para a melhoria dos programas e projetos desenvolvidos e 
fortalecendo a relação institucional da universidade com a gestão pública. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada por uma amostragem 
estratificada considerando a proporção populacional, ou seja, quanto maior o bairro 
maior será o número de questionários a serem respondidos. Desta forma levou-se 
em consideração a população os dados do último Censo do IBGE em Curitibanos, O 
delineamento da pesquisa ocorreu conforme estimativa baseada em uma amostra 
conhecida e finita simples, considerando a população dos Bairros, o universo 
enquadra-se entre a faixa de 10.000 a 100.000, desta forma a quantidade mínima de 
questionários aplicados seria de 383, porém obteve-se um total de 404 formulários 
validados. O instrumento de coleta de campo foi um questionário constituído por 59 
questões fechadas e uma questão aberta. Para facilitar o acesso às informações o 
questionário foi elaborado e apresentado à gestão pública para uma análise prévia, 
após ser considerado adequado às necessidades emergentes foi lançado no 
GoogleDocs formdada a sua configuração o instrumento também foi aplicado em 
meio físico, devido à profundidade e a especificidade das questões contempladas no 
instrumento de pesquisa. Para coleta de campo os acadêmicos envolvidos foram 
treinados e capacitados a fim de que a amostragem seja fidedigna e válida. Por fim, 
cabe informar que os dados coletados foram tabulados utilizando o auxílio do 
Google Docs, o que permitiu a geração de tabelas e gráficos que foram analisados 
com ênfase na estatística descritiva. RESULTADOS: Os três itens prioritários para 
gestão municipal apontados pela pesquisa apontam para os seguintes itens por 
ordem de prioridade: 1° Melhoria no Atendimento da Saúde 2° Pavimentação das 
Ruas; 3° Investimento em Educação. Com relação ao potencial econômico do 
município a população identifica como potencialidades os seguintes itens: indústria 
madeireira, comércio, agricultura,  indústrias em geral, agropecuária, serviços, 
turismo. Nota-se que a maior preocupação com o meio ambiente reflete-se nos 
seguintes fatores principais: poluição das águas; mudança de clima; desmatamento; 
utilização de agrotóxicos. CONCLUSÕES: A presente proposta atendeu aos 
seguintes requisitos: articulação as secretarias municipais com a implementação de 
projetos e programas; criação de um banco de dados de informações municipais 
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(em curto prazo) com a possibilidade da adaptação para um banco de dados 
regional (médio prazo); melhoria do estreitamento da relação com as entidades 
públicas regionais, contribuindo para discussão e concepção de políticas de gestão 
adequadas a realidade local e regional; disseminação do diagnóstico no intuito de 
contribuir para dirimir os problemas socioambientais; apresentação dos indicadores 
ajudando na monitoração dos índices socioeconômicos mais relevantes e 
prioritários; avaliação geral do pertencimento da população local com relação à 
atuação efetiva nas estratégias públicas que consigam suprir as demandas 
prioritárias. 

 

Palavras-Chave: Diagnóstico socioambiental. Pequenos municípios. Planejamento 
público. 
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ANÁLISE INFORMÉTRICA DAS AÇÕES INVESTIGATIVAS E DEMANDAS 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os relatórios de Controle Interno da Controladoria-Geral da União 
(CGU) relativos ao programa de fiscalização a partir de sorteios públicos auxiliam no 
processo de disseminação da transparência pública. O presente estudo pretende 
fazer uma análise que permita trazer á luz da sociedade a exatidão dos fatos, sua 
representação e os porquês de determinadas sanções e restrições impostas ao 
poder público local derivativos de problemas técnicos e de falta de conhecimento e 
informação. Para tanto, definiu-se o Estado de Santa Catarina como objeto de 
análise. OBJETIVOS: O objetivo geral foi analisar os relatórios de fiscalização, 
auditoria e avaliação de ações investigativas e demandas externas efetuadas pela 
Controladoria Geral da União – CGU no Estado de Santa Catarina no período de 
2013/2014.  Como objetivo específico buscou-se: Delinear o Banco de Dados do 
Sistema da Controladoria Geral da União nomeadamente, relatórios de auditoria, 
fiscalização e avaliação com os seguintes descritores: ações investigativas, 
demandas externas, todos os ministérios, estado de Santa Catarina; avaliar os 
seguintes parâmetros informétricos: objeto do relatório, municípios e regiões de 
abrangência, análises e pareceres. MATERIAIS E MÉTODOS: Os procedimentos 
metodológicos foram delineados por um estudo exploratório-descritivo, permeado 
por uma análise informétrica dos relatórios de auditoria, fiscalização e avaliação da 
Controladoria Geral da União-CGU em período recente (2013-2014). A seguir são 
descritas as etapas da pesquisa: 1) Elaboração do referencial teórico pautado em 
livros e artigos científicos, bem como sítios com informações pautadas no tema em 
questão; 2) Definição da base de dados para análise documental/informétrica: Banco 
de Dados do Sistema da Controladoria Geral da União nomeadamente, Relatórios 
de Auditoria, Fiscalização e Avaliação disponíveis em: 
http://sistemas.cgu.gov.br/relats/relatorios.php; 3) O delineamento das expressões 
de busca utilizadas para a coleta dos registros relacionados à CGU: ações 
investigativas, demandas externas, todos os ministérios, estado de Santa Catarina. 
4) Definição dos instrumentos de pesquisa: foram estabelecidos protocolos para a 
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coleta de dados das variáveis de interesse. 5) Procedimentos de coleta e análise 
dos dados. As análises serão de cunho qualitativo, considerando a caracterização 
das informações expostas nos referidos relatórios. Devido ao limite de tempo e ao 
conteúdo exposto nos relatórios optou-se por utilizar cinco dos seis relatórios 
mencionados. RESULTADOS: Percebe-se claramente que grande parte dos 
problemas ocorreu pela ausência de documentos ou por documentos incompletos. 
Também cabe frisar a necessidade do rito burocrático dos processos que em boa 
parte dos casos não foram devidamente cumpridos. No primeiro relatório vinculado 
ao município de Joinville/SC percebe-se ausência de faturas referentes a serviços 
prestados pelo Hospital Bethesda. Dentre os principais fatos ocorridos destacam-se 
as inconsistências nos pagamentos do Hospital terceirizado a título de antecipação 
da produção. No segundo relatório são apresentados dados do município de Entre 
Rios/SC vinculados ao Ministério da Saúde, neste caso a demanda envolvia 
recursos do Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas, do bloco de Atenção 
Básica, do Fundo Nacional de Saúde, recebidos pela Prefeitura e repassados pela 
mesma à Associação Comunitária Indígena Entre Rios – ACIER, não tendo 
vinculação com recursos do citado convênio, o qual foi firmado entre a FUNASA e a 
ACIER, sem participação da Prefeitura Municipal de Entre Rios. Constataram-se 
pregões presenciais com carências de divulgação, além de problemas oriundos dos 
parâmetros de preço, assinaturas de documentos e orientações sobre a forma de 
execução dos serviços. O terceiro Relatório apresentou os resultados de ação de 
controle desenvolvida em função de situações presumidamente irregulares ocorridos 
na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, apontadas à Controladoria-
Geral da União – CGU pelo Ministério Público Federal, foi efetuada uma avaliação 
dos preços praticados das aquisições de medicamentos para identificar a existência 
de sobre preços e a constatação apontou um prejuízo total de 4.446.885,45, 13,13% 
do total analisado, resultante de aquisição com valor acima do peço máximo de 
venda do governo- PMVG. Esse relatório apresentou o maior dano ao erário no 
período analisado. O quarto relatório teve como objetivo de verificar in loco o 
cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho do Convênio nº 
096/2007, foi efetuada visita à sede da ADRVALE – Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí Mirim, em Brusque, para verificação da 
documentação de execução financeira, bem como da documentação de 
planejamento das atividades. Desta forma, a presente denúncia propiciou constatar 
prejuízo ao erário, irregularidades e impropriedades quanto ao objeto conveniado, às 
contratações e pagamentos efetuados, acarretaram uma perda de R$ 453.073,15. O 
quinto relatório analisado vincula-se novamente ao município de Entre Rios/SC e a 
Comunidade Indígena, por meio do Programa de Proteção e Promoção dos Povos 
Indígenas novamente com vínculo no Ministério da Saúde às ações investigadas 
vincularam-se a: Contratação de agentes de saúde (ACS) em caráter Temporário, 
contraindo a Lei n° 11.350 de cinco de outubro de 2006; contratação de serviços de 
enfermagem continuados como prestação de serviços; contratação de serviços de 
odontológicos continuados como prestação de serviços; contratação de serviços de 
médicos continuados como prestação de serviços; ausência e controles de 
frequência e de horário dos médicos, enfermeiros e dentistas prestadores de 
serviço; Não comprovação do devido cumprimento de jornada de trabalho pelo 
médico contratado pelo município de Entre Rios. Não houve dano ao erário, porém o 
cuidado com o registro das informações e os controles é imprescindível. Nota-se que 
dos cinco relatórios analisados quatro tratam de questões provenientes do Ministério 
da Saúde, o que denota a necessidade de maior aprofundamento. CONCLUSÕES: 
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Não há como melhorar a práxis dos municípios sem a implementação de estratégias 
e ferramentas que auxiliem no combate a corrupção e a posturas antiéticas no 
cotidiano dos ambientes públicos. Desta forma sugere-se: maior investimento na 
qualificação de servidores com ênfase em controladoria, perícia e auditoria pública; 
implementação de checklist de responsabilidades documentais por setores; 
campanha anticorrupção em instâncias públicas municipais; capacitação para 
servidores públicos municipais sobre auditorias públicas. É notório que de 295 
municípios catarinenses foi efetuada a análise de apenas cinco relatórios, 
verificando-se que o dano ocasionado aos cofres públicos foi de R$ 4.899.958,60 
constatada esta situação, resta à indagação: Se a análise fosse ampliada para mais 
municípios qual seria o resultado?. 

 

Palavras-Chave: Controladoria Geral da União. Análise Informétrica. Demandas 
Externas. 
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A CONTABILIDADE NA PALMA DA MÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DO GLOTECO: 
GLOSSÁRIO ONLINE DE TERMOS CONTÁBEIS NA INCLUSÃO DE 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 

Diego Aires673 
Rosa Daniele Bastos674 

Debora Aparecida Almeida675 
Claudiane Michaltchuk Granemann676 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Blog denominado Glossário Técnico Contábil-GLOTECO é um 
espaço online disponibilizado a todos os interessados, e conta com o com o apoio 
de alunos, professores e internautas em geral, o Blog foi disponibilizado através do 
link: http://gloteco.blogspot.com.br/ com o intuito de disseminar os conceitos em uma 
página virtual interativa. Vale elucidar que o Blog foi construído gratuitamente pela 
ferramenta do Blogspot, essa ferramenta foi escolhida pelo fato de ser fácil rápida e 
autoexplicativa. Tomando-se por base que o glossário é um dicionário de termos 
desconhecidos, como palavras técnicas, ele é composto basicamente por uma 
listagem em ordem alfabética que serve de parâmetro para consultas e pesquisas. 
Os resultados apontaram boa aceitação por parte do público-alvo, a ideia principal 
foi criar uma página on-line interativa, com os principais temas contábeis e seus 
respectivos significados, na linguagem mais simples e objetiva. OBJETIVOS: A 
elaboração de um material técnico interativo e tecnológico pode contribuir inclusive 
para fomentar o interesse de jovens pelo estudo da contabilidade.  O objetivo da 
presente pesquisa são desenvolver uma página na rede social facebook, e trazer o 
Blog desenvolvido em 2014 para esse mundo virtual.  Como objetivos específicos 
destacam-se: apresentar conceitos e definições contábeis listando os principais 
termos contábeis utilizados; disponibilizar a página para os acadêmicos e 
professores do curso de ciências contábeis da universidade do contestado-campus 
curitibanos; incluir vídeos sobre temáticas emergentes possibilitando a pessoas 
portadoras de deficiência visual e auditiva acessar ao conteúdo. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O estudo ora proposto foi efetivamente implementado por um estudo 
exploratório de cunho qualitativo. A pesquisa teve ênfase nos procedimentos 
documentais que incluem relatórios e publicações relacionadas à terminologia 
técnica da área contábil. No que se refere aos procedimentos bibliográficos foram 
utilizados livros, revistas e artigos pertinentes ao tema. A análise pautou-se em 
dados bibliográficos documentais interpretados à luz da teoria vigente. 
RESULTADOS: Aproximar-se da linguagem do público jovem interagindo com sua 
realidade é um dos princípios do Gloteco e, portanto continuará a ser um dos seus 
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pontos altos.  A utilização de recursos práticos e fáceis para elaboração de peças de 
divulgação com design diferenciado contribui para chamar a atenção e disseminar a 
ideia da página para o maior número de interessados. Com a página feita, tornou-se 
interessante pensar na questão de inclusão social. Disponibilizou-se então, vídeos 
com assuntos relevantes da contabilidade, todos com áudio e legenda. A ideia é que 
deficientes visuais e deficientes auditivos possam ter acesso a essas informações. O 
primeiro vídeo que fala sobre direitos e deveres trabalhistas, é breve e apresenta de 
uma forma simples e concisa as principais dúvidas que predominam nesse setor. O 
áudio é lento, e de forma declarada que visa propiciar a todos que o acessam 
tenham um bom entendimento.  A explicação é bem cadenciada nos sentido de 
fazer com que o ouvinte ou o leitor tenham um bom entendimento e possam 
acompanhar toda sequência conceitual.  É válido mencionar que atualmente dada à 
facilidade de acesso as mídias sociais o vídeo/áudio pode acessado em locais 
variados, e por um número imenso de perfis, até porque são assuntos que não 
interessam somente a contadores, como também a gestores, advogados, e demais 
interessados. O segundo vídeo, trata sobre impostos, e faz uma breve alusão do 
conceito, suas siglas, quem paga, e também relata sobre a definição das opções 
tributárias das empresas na contemporaneidade.  Dada à carga tributária brasileira 
esse é um assunto muito discutido e que gera muitas dúvidas, as noções básicas 
são imprescindíveis para a maioria das pessoas. Já o terceiro vídeo, é um pouco 
mais extenso, e fala sobre ética. Nele está contemplado todo o código de ética do 
profissional contábil, bem como seus deveres e obrigações. Sem dúvida esse é 
deveras relevante, principalmente quando adentramos na esfera do atual cenário 
nacional de corrupção que estamos vivenciando. O mundo virtual é movido por 
conteúdos virtuais atrativos e dinâmicos e para tanto é preciso aliar criatividade ao 
conteúdo disponibilizado pela página. A mesma tratativa foi realizada com o tema 
dos impostos, pois em termos tributários esse assunto é sem dúvida o mais atrativo 
e chamativo. Dada essa constatação o vídeo será bem útil à medida que o público 
interessado passar a acessar o conteúdo e interagir com a página.  Também a 
possibilidade de interação com professores, especialistas e pesquisadores criará um 
novo cenário contribuindo para criação de vídeos com conteúdos mais aprofundados 
e com a possibilidade da criação de eventos online que possam chegar a tempo real 
a lugares longínquos e de difícil acesso. CONCLUSÕES: A página, juntamente com 
os vídeos, não teve resultado diferente do Blog, ambos foram muito bem aceitos, 
acessados e visualizados. A página no facebook, por ter mais pessoas envolvidas 
acabou se disseminando mais rápido, o que facilitou a intenção de divulgar o 
trabalho e replicar as informações. Um ponto alto da página foram os vídeos em 
áudio e legenda que no futuro poderão ser inclusive mais inclusive mais curtos, 
sugere-se a inclusão de entrevistas com professores e especialistas sobre temas 
relevantes e atualidades. A linguagem da página do facebook consegue abranger de 
forma mais rápida um grande número de usuários/dia e, portanto dissemina-se em 
escala também se percebe que possui um grande número de outros links e 
ferramentas que contribuem para uma comunicação direta com muitas pessoas.  O 
protótipo desenvolvido atendeu as expectativas, a ampliação do espaço virtual com 
a agregação da página no facebook corroborou para ampliar a rede de networking e 
para agregar novos perfis de interesse. Como recomendação final sugere-se a  
continuidade da proposta através da  inscrição do projeto no  Programa Institucional 
Voluntário de Iniciação Científica - PIVIC – UnC que  tem como objetivos: I. 
Oportunizar aos alunos de Graduação, modalidade presencial e a distância, 
experiências no desenvolvimento de atividades de investigação científica; II. 
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Promover a formação de recursos humanos para a pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação. Desta forma as atualizações e inovações poderão ser 
implementadas tornando o GLOTECO um programa contínuo do Curso de Ciências 
Contábeis da Universidade do Contestado – Campus Universitário de Curitibanos. 

 

Palavras-Chave: Glossário. Inclusão social. Gloteco. Interatividade. 
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CARTILHA INSTRUTIVA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR 
RURAL 

 

Luana Élen da Silva677 
Debora Aparecida Almeida678 

Claudiane Michaltchuk Granemann679 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Percebe se que a maioria dos produtores rurais não tem 
conhecimento administrativo e contábil de sua atividade, sendo estas ferramentas 
importantes para um planejamento e controle de seu orçamento, possibilitando a 
tomada de decisão para um resultado mais lucrativo. A contabilidade rural é pouco 
utilizada pelos empresários rurais, isso acontece devido à falta de conhecimento por 
parte dos mesmos, a respeito da importância das informações. A nota fiscal 
possibilita um controle maior das entradas e saídas dos produtos rurais e outras 
movimentações, facilitando a escrituração. A cartilha irá auxiliar os agricultores a 
preencher a nota fiscal de produtor rural de maneira correta, apresentando sua 
importância, para eles terem um controle maior sobre sua atividade e também ao 
município ao qual estão inseridos, que receberá o retorno do imposto sobre a 
circulação de produtos e serviços. Além disso, a nota fiscal pode garantir benefícios 
do INSS, como auxilio doença, auxilio maternidade e aposentadoria, servindo como 
comprovante de sua atividade. A contabilidade se faz necessária para qualquer 
área, principalmente para o setor agrícola, por isso a preocupação é encontrar uma 
maneira para convencer esses proprietários da importância da contabilidade rural. A 
cartilha tem o objetivo de lhes apresentar a contabilidade de forma simples e passo 
a passo como emitir a nota fiscal de produtos rurais, mostrando que contabilidade, 
diferente de como a grande maioria pensa não é tão complicada, e pode ser inserida 
sim em seu meio rural. O pequeno agricultor, geralmente tem uma mente mais 
fechada, o que torna mais difícil conscientiza-los de que a emissão da nota fiscal do 
produtor rural é uma ferramenta importante, e que irá trazer benefícios, por isso a 
necessidade de desenvolver algo acessível, que cada produtor possa manusear e 
entender o objetivo proposto, de forma a inserir no dia a dia de sua atividade. 
Questiona se, qual a melhor forma de mostrar a importância da contabilidade na 
atividade rural de forma eficaz e de fácil compreensão para os empresários rurais? 
Este estudo terá grande importância para a economia de municípios e pequenos 
produtores rurais. Através da cartilha elaborada de forma simples e de fácil 
entendimento muitos agricultores poderão se desenvolver em sua atividade e a partir 
dela ter maior conhecimento a respeito da nota fiscal de produtor rural. E assim 
alcançar um resultado mais vantajoso, passando a utilizá-la na compra e venda de 
seus produtos, contribuindo também para a escrituração, informações contábeis, e 
para o município que irá arrecadar mais impostos, para melhorar a qualidade de vida 
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da população. OBJETIVOS: O objeto geral da pesquisa foi desenvolver uma cartilha 
ilustrativa sobre a emissão de nota de produtor rural, com a finalidade de contribuir 
com os pequenos agricultores, dando a eles a oportunidade de conhecimento, e o 
desenvolvimento de seus municípios. Os objetivos específicos delineiam-se como: 
demonstrar a importância da contabilidade rural; auxiliar no acesso das informações 
contábeis, contribuindo para melhores resultados tributários municipais; desenvolver 
uma cartilha de fácil entendimento para pequenos empresários rurais a respeito da 
nota fiscal de produtor rural. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo foi 
delineado como uma pesquisa exploratória considerando os métodos bibliográfico e 
documental. Primeiramente efetuou-se um estudo bibliográfico com livros, revistas, 
sites e artigos sobre o assunto tratado. Num segundo momento, foi feito o 
levantamento documental sobre informações relativas à construção da cartilha. 
Dada a necessidade de um material instrutivo e educativo sobre a emissão de nota 
fiscal de produtor rural, direcionado a pequenos agricultores, pretende-se a 
realização de uma cartilha com linguagem clara e de fácil entendimento, que possa 
auxiliar no desenvolvimento de municípios e produtores de pequeno porte. O estudo 
culminará na proposição de parcerias para edição e distribuição gratuita da cartilha 
para os proprietários rurais vinculados as mais diversas regiões do Estado de Santa 
Catarina. RESULTADOS: A cartilha foi desenvolvida como Trabalho de Conclusão 
do Curso de Ciências Contábeis, vinculado a Universidade do Contestado- UnC, 
Campus de Curitibanos, tem a atribuição de orientar agricultores sobre a emissão de 
nota fiscal de produtor rural.  A cartilha soma-se ao esforço pedagógico educativo, 
para a sensibilização do pequeno produtor sobre a emissão da nota fiscal. São 
elencadas perguntas e respostas que funcionam como eixo norteador. A cartilha 
instrutiva para emissão de nota fiscal do produtor rural foi elaborada para auxiliar os 
produtores rurais a respeito do assunto, que será abordado de forma simples, 
sanando as principais dúvida e através das ilustrações tornarem o assunto mais 
próximo possível dos principais interessados. A cartilha foi subdividida e estruturada 
para responder as seguintes indagações: O que é nota fiscal do produtor? Quem é 
obrigado a emitir nota fiscal do produtor? Quais as vantagens da emissão da nota 
fiscal do produtor? Quem está apto a emitir o talão de nota fiscal do produtor? Como 
fazer para obter o talão de nota fiscal? o que é contra nota? Qual o prazo de 
validade da nota fiscal? Quais os documentos necessários para fazer a inscrição no 
cadastro de produtor rural? Por que prestar contas? Diante da apresentação da 
cartilha, podemos concluir que as informações abordadas serão de extrema 
importância, e devido ao fato de estar transmitindo de forma simples e objetiva, 
envolvendo diversos argumentos e ilustrações para despertar o interesse do nosso 
público alvo. CONCLUSÕES: O desenvolvimento de uma cartilha ilustrativa sobre a 
emissão de nota fiscal de produtor rural tornou-se elemento crucial para a 
sensibilização de pequenos agricultores. Pode-se por meio desta prática perceber a 
importância da contabilidade em diversas áreas, principalmente no setor primário, e 
como ela pode contribuir para o desenvolvimento, garantindo melhores resultados 
tributários na economia agrícola. O envolvimento de entidades públicas e privadas 
em campanhas educativas e na expansão de conteúdo didático e instrutivo contribui 
para a aproximação do cidadão com a temática e para um melhor entendimento 
sobre tributação e suas especificidades. Recomendam-se parcerias para edição e 
distribuição gratuita da cartilha para os proprietários rurais vinculados as mais 
diversas regiões do Estado de Santa Catarina. 
 
Palavras-Chave: Nota fiscal. Produtor rural. Tributação. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE UMA 
MICROEMPRESA DO RAMO VAREJISTA DE VESTUÁRIO680 

 

Rosiéli Burnagui681 
Debora Aparecida Almeida682 

Ana Paula Della Giustina683 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A qualidade dos produtos é o que gera a satisfação do cliente, 
quando começam a repetirem a compra é sinal em que a qualidade é boa, e que o 
mesmo está satisfeito. O serviço só se resulta quando o cliente vê que o produto era 
o que ele esperava.  A empresa que será abordada é uma empresa do ramo de 
vestuário, localizada em Curitibanos SC, revendendo suas mercadorias também em 
Celso Ramos SC, onde hoje possui uma boa clientela, atende tanto o publico 
masculino quanto o feminino e procura diversificar os produtos. A empresa teve 
início com a iniciativa empreendedora de uma acadêmica de administração que 
começou seu empreendimento revendendo roupas e acessórios, nesse período as 
poucas peças adquiridas saíram rapidamente. Com a geração do lucro extra, a 
empreendedora aumentou seu estoque, desistiu do rumo de acessórios e passou a 
investir no segmento de vestuário feminino e masculino. Para tal desafio contou com 
o apoio do pai e de toda família. Atualmente a empresa atende os municípios de 
Curitibanos e Celso Ramos. Vale salientar que a empresária negocia com dois 
fornecedores e pretende ampliar o espaço de atendimento abrangendo outras 
localidades. Com relação à temática, questiona-se: Qual o nível de satisfação dos 
clientes da empresa Espaço Burnagui? A presente proposta de pesquisa justifica-se 
por se tratar de um tema relevante, visto que trata de um assunto contemporâneo. É 
viável pela facilidade de acesso da pesquisadora aos materiais e documentos 
pertinentes a empresa em estudo. Vale elucidar que é um assunto de interesse de 
empresários, pesquisadores, estudantes e profissionais que atuam no ramo varejista 
de vestuário. MATERIAIS E MÉTODOS: O objetivo geral é avaliar a satisfação dos 
clientes da empresa Espaço Burnagui com ênfase na escala Servqual.  Os objetivos 
específicos tratam de esboçar teoricamente conceitos e definições relacionados à 
qualidade de produtos e serviços; Investigar qual o nível de satisfação dos clientes 
da empresa; Analisar comparativamente as dimensões tangíveis, da confiabilidade, 
do atendimento, da segurança e da empatia. RESULTADOS: A pesquisa foi 
aplicada durante o período de setembro e outubro de 2015 na região de 
Curitibanos/SC e Campos Novos/SC. A pesquisa foi aplicada com 17 questões 
afirmativas com uma escala assim determinada: (1) Discordo totalmente (2) Discordo 
(3) Discordo parcialmente (4) Nem discordo nem concordo (5) Concordo 
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parcialmente (6) Concordo (7) Concordo totalmente.    Todos os respondentes são 
clientes da empresa Espaço Burnagui, o questionário foi disponibilizado de forma 
online pela facilidade de acesso e pela praticidade do cliente responder. A tabulação 
ocorreu com a utilização do Google Docs e “a posteriori” os gráficos foram 
transferidos para uma planilha do Excel para padronizar o modelo de apresentação. 
Dos respondentes da pesquisa 83,7% são mulheres e 16,3% são homens.  A faixa 
etária foi mais representada pelo público de 15 a 25 anos de idade com 67,40%, 
seguido da faixa etária dos 26 aos 36 anos de idade com 25,60%.  Já a faixa etária 
de 37 a 47 anos de idade foi pouco representativa ficando com um percentual de 
4,70% e por fim o índice de pessoas acima dos 48 anos foi apenas de 2,30%.  Vale 
destacar que 59,50% dos respondentes são do município de Celso Ramos/SC 
35,70% de Curitibanos /SC e 4,80% de Brunópolis/SC. Os índices apresentados são 
bastante atrativos e demonstram que as estratégias de atendimento personalizado 
são bem utilizadas e tem trazido um excelente resultado, nenhum índice foi inferior à 
escala de satisfação em suas esferas superiores de nível 6 e 7, ou seja, os produtos 
e serviços oferecidos estão de acordo com o perfil da clientela da empresa. Diante 
dos resultados foi possível analisar comparativamente as dimensões tangíveis, da 
confiabilidade, do atendimento, da segurança e da empatia.    Em não havendo 
nenhum índice inferior a 6, percebe-se que as práticas adotadas pela empresa estão 
em conformidade com o mercado em que atua, no entanto apesar dos bons 
resultados é perceptível que a Análise SWOT representa os rumos estratégicos que 
a empresa deverá seguir, considerando as seguintes oportunidades: ampliar o 
mercado; criar um programa de fidelização (marketing de relacionamento; investir na 
organização de processos (atualização e manutenção de um banco de dados). 
CONCLUSÕES: Finalmente considerando as ameaças e o ponto fraco percebe-se 
que todo esforço está sendo reconhecido, portanto as dificuldades com o 
deslocamento, a diversidade de mercadorias e o transporte das mesmas deve ser 
mantido e até ampliado, facilitando logisticamente o acesso da clientela aos 
produtos com maior praticidade e rapidez. Diante disso é preciso fortalecer os 
pontos fortes confirmados pela pesquisa de campo e nomeadamente centrados em: 
atendimento personalizado; - pagamentos flexíveis; - Logística de vendas 
personalizadas; Marketing boca-a-boca. 

 

Palavras-Chave: Ramo Varejista de Vestuário. Satisfação. Escala Servqual.  
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RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS EM UMA PENITENCIÁRIA REGIONAL: A 
EXPERIÊNCIA CATARINENSE684 

 

Suzana dos Santos Dill685 
Debora Aparecida Almeida686 

Ana Paula Della Giustina687 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A penitenciária foi fundada em fevereiro de 1982 e aprovado pelo 
então ministro da justiça Ibrahim Abi-Ackel; pelo então Governador do estado: Dr. 
Jorge Konder Bornhausen; pelo então Secretário da Justiça- Deputado Neudy Primo 
Massolint. Atualmente a penitenciária está localizada no Município de São Cristóvão 
do Sul/SC, Comarca de Curitibanos/SC. Através da Lei 3.707, de 04 de agosto de 
1965, foi criada a Penitenciária Regional no município de Curitibanos, na gestão do 
Governo de Celso Ramos. Para concretizar a criação da Penitenciária, o então 
Prefeito do Município de Curitibanos: Onofre Santo Agostini sancionou a Lei nº 
1.100/74, através da qual foi doada uma área de terras com dois milhões de metros 
quadrados, adquirido do Sr. Florisbal Bragança de Moraes, no Distrito de São 
Cristóvão do Sul, região de Curitibanos/SC. O modelo da Penitenciária de 
Curitibanos/SC reeduca os detentos profissionalizando-os para o retorno a 
sociedade, vale enaltecer que a penitenciária tem uma estrutura que possibilita que 
isso aconteça de forma adequada, possibilitando que o reeducando consiga se 
reestabelecer perante a sociedade.  A ressocialização é uma forma de diminuir as 
superlotações nos presídios, pois já que a maioria dos condenados são reincidentes 
muitos cometem mais de um crime e não tem alternativa a não ser voltar para o 
mundo do crime.  E isto resulta no retorno para as prisões. Com essas alternativas, 
se quer que a reincidência diminua com o tempo e possa então trazer maior 
tranquilidade para ambas as partes tanto do detendo em si, quanto dos familiares, 
dos órgãos governamentais e da sociedade. Atualmente a penitenciária tem um dos 
cenários mais bem retratados do Estado de Santa Catarina, sendo uma das 
organizações modelo. OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo é desenvolver 
um estudo de caso sobre a Penitenciária da Regional de Curitibanos/SC com 
relevância nos processos de ressocialização adotados. Os objetivos específicos são: 
abordar as questões de cunho legal e funcional da estrutura penitenciária do estado 
de Santa Catarina enfatizando a importância da gestão humanizada com ênfase na 
atividade laboral; apresentar a estrutura e o funcionamento da penitenciária regional 
de Curitibanos/SC; demonstrar a significância das atividades laborais para os 
apenados, considerando os resultados obtidos pela instituição governamental. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia foi permeada por um estudo de caso 
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considerando o aprofundamento necessário para dar qualidade ao assunto tratado. 
A flexibilidade do estudo de caso permite que o pesquisador possa aproveitar de 
forma produtiva todos os dados e informações disponíveis. A pesquisa teve cunho 
qualitativo baseada em um levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos, 
documentários e vídeos. Além do levantamento bibliográfico também foi realizado 
um estudo documental, com documentos disponibilizados pela instituição em estudo. 
Dada à relevância do tema, percebe-se a necessidade de uma análise reflexiva que 
possa contribuir para a continuidade da pesquisa.  RESULTADOS: A parceria criada 
entre as empresas atende o interesse social que faz parte do processo junto com o 
setor laboral. É um sistema que mantém o detento com a cabeça ocupada, ele tem 
menos tempo para entrar em estresse, no âmbito carcerário. O processo ajuda na 
melhora do ambiente, havendo uma melhor convivência entre funcionários e 
detentos.  Com o trabalho na prisão, o detento consegue de forma mutua: aprender 
mais, ter uma profissão, pois além de receber pela atividade remunerada, ganha 
remição para que possa diminuir a pena. Esta é uma alternativa sustentável e que 
incentiva cada vez mais os detentos, pois a cada três dia trabalhado tem direito a 
reduzir um dia da pena, ou seja, a cada trinta dias trabalhados são remidos dez dias 
na pena, o que motiva o apenado a participar do processo de ressocialização.  Ele 
tem a possibilidade de estudar e concluir o nível médio, junto ao EJA, que atua 
dentro das unidades prisionais em tempo integral, visando um futuro melhor. Vem 
sendo estudada a possibilidade de que os mesmos possam cursar o nível superior à 
distância para que os mesmos tenham mais condições para voltar para uma 
sociedade onde as mudanças acontecem com frequência, sendo assim, são maiores 
as chances de melhores condições de vida pós-presídio. A principal dificuldade 
enfrentada por esses indivíduos é ingressar no mercado de trabalho, pois além da 
marca de ex-presidiário, a maioria deles não possui ensino fundamental completo e 
nem experiência profissional, sendo praticamente impossível serem admitidos em 
algum emprego. O sistema prisional de Santa Catarina passa a contar com um 
reforço de 599 vagas. Foi inaugurada em 2015 a Penitenciária Industrial de São 
Cristóvão do Sul, no Planalto Catarinense. A nova estrutura conta com 8,6 mil 
metros quadrados de área construída e investimentos do Governo do Estado de 
R$31 milhões. Santa Catarina (2015) possui 57% dos detentos trabalhando ou 
estudando dentro das penitenciárias. É fato preponderante que o processo de 
ressocialização transformou Santa Catarina no estado com menor índice de evasão 
escolar.  Neste sentido é importante ressaltar o depoimento dos apenados: Jeferson 
de Almeida, de 24 anos, lembra com precisão do dia que mudou completamente a 
vida dele. No dia 15 de maio de 2010, ele e o pai, Aristiliano de Almeida, 43, se 
envolveram em uma discussão que resultou em homicídio. Há mais de cinco anos, 
os dois cumprem a pena juntos, e hoje estão na penitenciária de São Cristóvão do 
Sul. Entender o processo de ressocialização como uma possibilidade de reinserção 
social é de fato o ponto principal para que as medidas implementadas possam de 
fato trazer novas perspectivas de vida para os apenados. Segundo o depoimento de 
Jeferson (apud SANTA CATARINA, 2015, p.1, grifo nosso) "O tempo que estamos 
aqui nunca vai se apagar da minha mente e o trabalho me ajudou a colocar a 
cabeça no lugar, a valorizar a vida e a família. Vou sair daqui muito melhor do que 
entrei e preparado para recomeçar, com dignidade", projeta Jeferson.  Ao retornar 
para vida em sociedade terão a experiência vivida e a oportunidade de trabalho 
como um trunfo. CONCLUSÕES: As atividades laborais proporcionadas para os 
apenados contribuem de forma muito significativa, e graças a isso, os detentos 
trabalham, ganham o seu próprio dinheiro, aprendem uma nova profissão e além de 
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tudo ocupam a cabeça trabalhando, e não ficam com tempo ocioso destinado a 
pensamentos perniciosos. Percebe-se que ao exercerem uma atividade, se 
sustentam e conseguem ajudar as suas famílias. A possibilidade de crescimento 
profissional é uma vantagem muito atrativa para que os apenados se interessem 
pelo trabalho, até por que dados os longos períodos das penas, muitos deles, caso 
quando desocupados, terão imensas dificuldades em recolocarem-se no mercado de 
trabalho.  O retorno ao convívio com seu familiares e com a sociedade em geral 
torna-se mais fácil, quando já estão reinseridos nesse processo. A experiência da 
Penitenciária da Região de Curitibanos é uma parceria que deu certo e comprova 
que fortalecer o relacionamento entra a gestão pública e privada tem muitos fatores 
positivos que podem ser ampliados. Com essa prática, as empresas tem a mão-de-
obra a sua disposição, conseguindo dar grandes saltos de produtividade, oferecendo 
produtos de qualidade e uma produção em maior escala. Por outro lado podem 
oferecer alternativas de emprego para ex-detentos considerando que eles já têm 
experiência, qualificação e conhecimento sobre a empresa. 

 

Palavras-Chave: Ressocialização de Apenados. Penitenciária Regional.  
Alternativas laborais. 
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II MOSTRA DA PAZ: CULTURA MILENAR688 
 

Ana Paula Della Giustina,689 
Debora Aparecida Almeida 690 

Simone Rocha 691 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Há mais de meio século, o município de Frei Rogério, na região de 
Curitibanos, tem sido o refúgio de sobreviventes da bomba atômica de Nagasaki,  
uma das cidades japonesas destruídas em 1945, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Em 2002 foi inaugurado o Monumento da Paz em Frei Rogério/SC. O 
Museu da Paz, inaugurado em 2010, foi construído para abrigar o Sino da Paz, peça 
retirada do templo Daionji, em Nagasaki. O sino pesa mais de 40 quilos e tem mais 
de 400 anos. O museu é uma homenagem aos colegas, parentes e amigos vítimas e 
sobreviventes das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Sete dos 
sobreviventes foram para Frei Rogério, instalando-se em Celso Ramos. Quatro dos 
sobreviventes já morreram, uma está no Japão e outros dois sobreviventes vivem 
em Frei Rogério/SC. A realização da II Mostra da Paz: Cultura Milenar nos permite 
lembrar os 71 anos da explosão das duas bombas atômicas que atingiram o Japão, 
bem como ressaltar a importância da cultura nipônica para o desenvolvimento da 
região enaltecendo a paz como ponto pacífico para uma sociedade mais justa e 
equânime. OBJETIVOS: Promover a II Mostra da Paz: Cultura Milenar 
desenvolvendo ações que lembrem os 71 anos da explosão das duas bombas 
atômicas que atingiram o Japão enfatizando a paz como base para uma sociedade 
mais equânime. Promover a exposição de miniaturas de castelos e patrimônio 
histórico japonês, disponibilizados pelo Consulado Geral do Japão em Curitiba/PR; 
realizar  concurso cultural, oficinas, palestras e apresentações alusivas ao tema, 
contribuindo para o fortalecimento e disseminação da paz como fator primordial para 
o desenvolvimento da humanidade; fortalecer as parcerias públicas e privadas 
proporcionando a todas as entidades envolvidas a oportunidade de fortalecimento  
de ações de âmbito regional. MATERIAIS E MÉTODOS: Realização de uma 
exposição de miniaturas de castelos e patrimônio histórico japonês disponibilizados 
pelo consulado geral do Japão, com a tratativa do enfoque à paz,  e homenagem à 
comunidade nipônica que, com trabalho e determinação engrandecem e dignificam 
nosso país e nossa região, bem como, o desenvolvimento de atividades de 
sensibilização e conscientização em favor da paz. RESULTADOS: As atividades 
foram desenvolvidas no período de 9 a 19 de agosto de 2016.  A Abertura aconteceu 
em Frei Rogério no dia 09 de agosto 2016 às 14h.  Neste dia realizou-se o plantio de 
mudas de cerejeiras no Museu da Paz como símbolo da luta pela paz. Além da 
caminhada até o monumento e o toque do sino. Na solenidade de abertura à 
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Direção da Universidade do Contestado – UnC, Campus de Curitibanos entregou 
uma placa homenageando os integrantes da Associação das Vítimas e seus 
Descendentes de Explosão de Bombas Atômicas e à comunidade nipônica que, com 
trabalho e determinação engrandecem e dignificam nosso país. O evento seguiu 
com a Exposição de Miniaturas de Castelos e Monumentos Culturais do Japão, 
cedidos pelo consulado japonês de Curitiba, e o concurso cultural nas escolas da 
região, tendo como tema principal a “Terra do Sol Nascente”. Envolveram-se 
diretamente neste trabalho, 8 escolas públicas e obteve-se mais de 100 trabalhos 
inscritos. Na modalidade de  desenhos: envolveu alunos do 1º ao 5º ano do Ensino  
Fundamental, na modalidade concurso de Vídeo – 1 Minuto, envolveu alunos do  6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental. CONCLUSÕES: Muito mais do que uma parceria 
entre todas as entidades envolvidas e a Universidade do Contestado, é um ideal 
compartilhado. Quando pensamos sobre o que é uma Cultura de Paz, pensamos 
obrigatoriamente sobre o que estamos fazendo pela paz. Quando fizemos esta 
parceria, no ano passado, pensando em uma Cultura de Paz e não violência, 
estávamos aceitando a definição dada pela UNESCO para uma Cultura de Paz, ou 
seja, o comprometimento de promover e vivenciar o respeito a vida e dignidade de 
cada pessoa sem discriminação ou preconceito, a rejeição de qualquer forma de 
violência, o compartilhar de tempo e recursos com generosidade a fim de terminar 
com a exclusão, a injustiça e a opressão, desenvolver a liberdade de expressão e 
diversidade cultural através do diálogo e da compreensão do pluralismo, manter um 
consumo responsável respeitando todas as formas de vida e contribuir para o 
desenvolvimento da nossa comunidade, área, país e planeta. Precisamos 
gradualmente adotar atitudes de não-violência nas diferentes áreas da cultura 
moderna e criar uma Cultura de Paz. Precisamos examinar de onde vem toda a 
violência que experimentamos. Existem causas internas e externas de violência, 
mas se olharmos profundamente nós reconheceremos que todas se originam na 
nossa mente, nas atitudes distorcidas. Portanto, se queremos criar uma cultura 
pacífica, precisamos criar mentes pacíficas. Desenvolver esta cultura da paz começa 
pela vida cotidiana de cada um. Essa consciência passa inevitavelmente pela escola 
e pela educação. É na escola, com o estudo, que aumentamos a nossa liberdade. 
Porque a liberdade só se constrói quando se tem uma noção de quais são as 
opções. Se eu tenho só uma opção na minha frente, que liberdade é essa? Mas se 
eu sei que existem muitos caminhos, a minha liberdade será vivida com mais 
plenitude. Respeitar a vida e a diversidade, rejeitar a violência, ouvir o outro para 
compreendê-lo, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade, buscar equilíbrio 
nas relações de gênero e étnicas, fortalecer a democracia e os direitos humanos. 
Tudo isso faz parte da Cultura de Paz e Convivência. Mas é importante ressaltar que 
a Cultura de Paz não significa a ausência de conflitos, mas sim a busca por 
solucioná-los através do diálogo, do entendimento e do respeito à diferença. A 
Cultura de Paz possui valores que pretendem humanizar a humanidade, em que o 
ser é maior do que o ter. Toda e qualquer ação cultural que seja fundamentada em 
uma atitude de compreensão é, em si mesma, um exercício de aceitação da 
diversidade cultural. Por isso, a disseminação dos valores da Cultura de Paz é 
imprescindível para que a sociedade possa construir um novo paradigma de 
desenvolvimento.  

 

Palavras-Chave: Bomba atômica. 70 anos.  Tributo pela paz. Cultura Milenar. 
 

http://www.monjacoen.com.br/textos/textos-da-monja-coen/141-o-que-e-uma-cultura-de-paz


332 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

ASPECTOS DIFERENCIAIS DA LIDERANÇA SITUACIONAL DOS 
UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO 

PERIFÉRICA DE SANTA CATARINA692 
 

Reginaldo Oliveira dos Santos693 
Ana Paula Della Giustina 694 

Debora Aparecida Almeida695 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As mudanças no ambiente empresarial e nas organizações nele 
inseridas não são mais novidade para os profissionais da área de administração, 
tampouco o conhecimento sobre os potenciais reflexos dessas mudanças na gestão 
de pessoas e no aumento da importância das ações e das ferramentas a ela 
relacionadas. Tal cenário provoca uma inquietação natural entre os profissionais da 
área por terem que tomar novas decisões, muitas vezes complexas, com base em 
modelos, sistemas e recursos pouco experimentados na prática das organizações, 
frutos de conceitos inovadores e cujos resultados ainda são incertos. A identificação 
do problema delimita o universo da pesquisa e traz indagações que nos ajudam a 
direcionar o estudo e a sua devida aplicação, questionando-se quais seriam os 
estilos de liderança dos futuros administradores da região do planalto central 
catarinense. O tema é de extrema relevância para o desenvolvimento do Curso de 
Administração, em sua região de abrangência. A viabilidade está centrada na 
facilidade de acesso à informações bibliográficas e documentais, bem como 
facilidade de acesso ao público a ser entrevistado. OBJETIVO: Pesquisar o perfil de 
liderança dos acadêmicos do curso de Administração da Universidade do 
Contestado, tendo como base as teorias de liderança e gestão de pessoas. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa realizada foi descritiva de cunho quantitativo, 
onde se pretendeu delinear o perfil de liderança dos acadêmicos do Curso de 
Administração, da Universidade do Contestado – Campus Universitário de 
Curitibanos. O universo pesquisado foi de 105 acadêmicos, pertencentes ao curso 
de Administração. O questionário, composto por 20 questões fechadas, foi 
disponibilizado e enviado via formulário Google Drive, durante 10 dias do mês de 
setembro de 2015, onde se obteve um retorno de 44 respondentes. Em seguida, 
procedeu-se a análise estatística descritiva. Para a realização da pesquisa foi 
utilizado o Teste de Liderança Situacional-TLS, desenvolvido por Agostinho 
Minicucci (2002), que concebe ser a liderança um comportamento a ser tratado em 
termos de desempenho, e não de personalidade. O TLS é composto por 20 itens, 
cada um com quatro alternativas que devem ser avaliados segundo uma escala 
Likert de quatro pontos: 3=traduz o objetivo bastante; 2=traduz o objetivo muito; 
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1=traduz o objetivo pouco; e 0=traduz o objetivo nada. As alternativas estão 
relacionadas aos estilos: separado, relacionado, dedicado e integrado. 
RESULTADOS: A pesquisa realizada com os acadêmicos do curso de 
Administração da Universidade do Contestado-UnC, Campus Curitibanos, mostra o 
perfil do futuro administrador da região. Essa pesquisa foi realizada por meio de um 
questionário desenvolvido por Agostinho Minicucci, onde se avalia os aspectos 
diferenciais da liderança situacional através do Teste de Liderança Situacional 
(TLS). Esse teste foi aplicado aos acadêmicos e mostrou que os dois perfis de 
liderança que mais se destacaram nos respondentes foram respectivamente o 
Separado e o Integrado. No entanto, em menor escala, os perfis Relacionado e 
Dedicado também apareceram. Esse teste foi feito com ênfase na eficácia da 
liderança e aborda o repertório dos estilos dominantes de cada acadêmico, também 
se propõe a avaliar a flexibilidade ou rigidez de estilo. Para Minicucci (2002), o estilo 
separado tem baixa orientação para tarefa e relacionamentos. Pode demonstrar falta 
de interesse tanto com a tarefa como com os relacionamentos; sendo apenas um 
seguidor de regulamentos, desistindo com frequência dos objetivos e com baixa 
produtividade; não assumindo responsabilidades, de pouca opinião ou 
opiniões inúteis; mostrando resistência à mudança. Pode ser eficaz no papel de 
burocrata, em funções de pouca decisão, mas que exigem rigidez com leis e 
normas, que exige confiança e sigilo, que necessita de muita observação e 
sistemática na execução. O integrado é aquele em que o líder consegue integrar o 
indivíduo à organização, preferindo a participação dos subordinados na tomada de 
decisão e responsabilidades distribuídas; se adaptando bem em gerências de alto 
nível. É ineficaz quando se apresenta intransigente, tentando minimizar o problema 
imediato ao invés de maximizar a produção a longo prazo, perdendo o foco da 
tarefa. É eficaz quando é executivo, ou seja, vê sua função como maximizador dos 
esforços dos demais, tanto nas tarefas de curto como de longo prazo; utiliza o 
trabalho em equipe para tomada de decisões e encoraja o desempenho das 
pessoas. O estilo relacionado está voltado para pessoas, encontra-se 
frequentemente na área de Recursos Humanos. Costuma enfatizar o 
desenvolvimento profissional dos colaboradores, é informal, tranquilo, comunicativo, 
simpático, aprovador, acolhedor e amistoso, criando, na maioria das vezes 
uma atmosfera de segurança. É ineficaz como missionário, evitando conflitos, sendo 
agradável demais na maioria das vezes, busca a aceitação de si mesmo, evitando 
problemas. É eficaz como promotor, sendo percebido como alguém que inspira 
confiança, procura desenvolver e aperfeiçoar as pessoas. O estilo dedicado está 
relacionado com a tarefa, atividade em si, não se preocupando com o 
relacionamento, as pessoas estão mais voltadas para o trabalho. Esse líder conduz 
o trabalho de seus subordinados de forma agressiva, é autoconfiante, ambicioso, se 
torna ineficaz quando autocrata, colocando a atividade acima de tudo, se tornando 
muito crítico ou ameaçador, tomando decisões sozinho e exigindo obediência. 
(MINICUCCI, 2002). CONCLUSÕES: Percebe-se que o estilo de Liderança dos 
acadêmicos do curso de Administração da Universidade do Contestado-UnC, 
Campus de Curitibanos, não é somente um estilo que predomina, pois devido às 
múltiplas necessidades que enfrentamos no nosso dia-a-dia, exige-se que o 
profissional tenha um comportamento diferenciado e voltado para a Teoria 
Contingencial ou Situacional, pois não se pode agir da mesma forma em todas as 
situações. O fator chave na liderança situacional é a necessidade do líder 
desenvolver sua sensibilidade e percepção, diagnosticando sua equipe para que 
possa definir como irá se comportar. O estilo contingencial de liderar torna-se 
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atraente, por levar em consideração alguns critérios que as outras abordagens 
teóricas não abrangem, visto que ser humano tem complexidades e está sujeito à 
diferentes maneiras de percepção dos problemas.   

 

Palavras-Chave: Liderança. Estilos de Liderança. Perfil de Gestores. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA UMA ACADEMIA 
EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE696 

 

Reinaldo Adriano de Andrade697 
Ana Paula Della Giustina698 

Debora Aparecida Almeida699 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A globalização da economia implica numa adaptação das empresas 
a um fluxo de informação cada vez maior. Num ambiente turbulento é imprescindível 
buscar novas informações relacionadas a novos produtos, serviços e tendências que 
surgem no mercado. Nesse sentido, cabe ao administrador estar ciente das 
mudanças que ocorrem no ambiente externo a cada dia e, a partir dessas 
informações, formular estratégias que possam amenizar as ameaças e até mesmo 
proporcionar vantagens competitivas. O empreendedorismo está em crescimento, 
acompanhando as mudanças, criando e inovando os produtos e serviços para 
satisfazer as necessidades de consumo das pessoas e revolucionando o estilo de 
vida. O mercado é amplo e compete à sua percepção, identificar oportunidades e 
adquirir uma fatia de mercado. O empreendedor tem uma visão diferenciada para 
identificar oportunidades de negócio e fazer acontecer. Para isto, um plano de 
comunicação, é uma das partes fundamentais no processo em que o empreendedor 
usa para descrever um modelo de negócio que sustenta a empresa e é um dos 
primeiro passos para diminuir os riscos de falência e ater todas as informações do 
seu público-alvo. Na atualidade, o tempo de vida do ser humano tem aumentado 
significativamente. Para se viver muito, níveis dignos de sobrevivência e de direitos 
humanos devem ser respeitados, e o cidadão deve ter acesso aos avanços 
científicos e tecnológicos das diferentes áreas relacionadas à saúde. Inovações em 
técnicas, procedimentos, medicamentos, vacinas e novos conhecimentos sobre 
alimentação e sobre os efeitos do exercício físico colaboraram para esse fenômeno. 
Existe um número cada vez maior de estudos e documentos que comprovam e 
relatam os benefícios da aptidão física para a saúde. O ato de exercitar-se precisa 
estar incorporado ao cotidiano das pessoas. O treinamento, condicionamento e 
desenvolvimento da aptidão física tornaram-se valores pertencentes ao movimento 
da saúde, daí passado para o inconsciente coletivo como moral para o ser humano. 
O setor onde as academias estão inseridas conecta-se a três outros setores já bem 
estabelecidos: a estética, o entretenimento e a saúde. Basicamente, são essas as 
três principais motivações que levam um cliente a procurar uma academia de 
ginástica. A identificação do problema delimita o universo da pesquisa e traz 
indagações que nos ajudam a direcionar o estudo e a sua devida aplicação. Nesta 
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proposta, procura-se responder qual a viabilidade de implementação de um plano de 
comunicação para uma academia de ginástica em São Cristóvão do Sul? 
OBJETIVOS: Desenvolver um plano de comunicação para Academia “Saúde em 
Forma,” localizada no município de São Cristóvão do Sul- SC, traçando um 
diagnóstico organizacional da empresa e analisando-a perante seus concorrentes. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa ora apresentada foi de cunho exploratório, 
onde se efetivou um estudo qualitativo pautado em pesquisa bibliográfica e 
documental. Também se utilizou o estudo de caso como método de pesquisa. A 
análise de resultados foi permeada pela análise de conteúdo com categorizações 
firmadas em relatórios de resultados apresentados pela empresa no decorrer do seu 
funcionamento. RESULTADOS: Após análise, detectou-se: Pontos fortes: Preços 
competitivos, Boa imagem, Qualidade  no atendimento, Equipamentos e instalações 
novas. Pontos fracos: Falta de conhecimento do segmento, Falta de pessoal 
qualificado, Má localização. Oportunidades: Rápido crescimento do mercado, 
Mudanças de hábitos do consumidor, Despreparo da concorrência, Disponibilização 
de outras modalidades relacionadas ao conceito saudável, Crescimento da região 
onde a academia está inserida. Ameaças: Concorrência, Rápido crescimento do 
mercado, Recessão, Falta de mão de obra qualificada, Sazonalidade na procura 
pelos serviços. Após a análise e o diagnóstico efetuado, sugeriu-se a utilização das 
seguintes ferramentas de comunicação: Propaganda informativa: utilizada com 
intuito de desenvolver uma demanda inicial e transmitir ao público-alvo as 
informações necessárias referentes academia. Marketing de patrocínio / 
Institucional: Realizar patrocínios em eventos esportivos da região, com a 
finalidade de divulgar os aspectos institucionais da academia, melhorando a imagem 
da marca e auxiliando no aumento das matrículas. Mídias sociais / 
Reposicionamento: A internet será utilizada para reposicionar a marca, 
principalmente diante do público jovem, possibilitando um contato direto e pontual 
com o público de maneira dinâmica. CONCLUSÕES: Os empreendedores são 
criativos e estão constantemente buscando inovações para atender as necessidades 
dos clientes. Um plano de Comunicação é essencial para a gestão e o bom 
andamento do negócio, vai apurar dados, delinear e ajudar o empreendedor na 
tomada de decisões de acordo com o mercado. A partir do estudo empreendido, 
chegou-se ao cumprimento dos objetivos, tendo-se concluído a elaboração de um 
plano estratégico de marketing para a academia Saúde em Forma, com o objetivo 
de ampliar sua participação no mercado, considerando-se o ano de 2015 e 2016. 
Primeiramente, foi realizado um diagnóstico situacional da empresa, através da 
análise dos ambientes interno e externo, que permitiu a identificação, 
respectivamente, dos pontos fortes e fracos da empresa, bem como as 
oportunidades e ameaças existentes no mercado. Posteriormente, foi estabelecido 
um prognóstico do plano de marketing, definindo-se o mercado-alvo para atuação e 
objetivos a serem alcançados pela empresa. Em seguida, estabeleceram-se as 
estratégias e ações detalhadas a serem adotadas pela empresa, com o objetivo de 
criar condições para que a empresa possa aprimorar seu desempenho no mercado. 
Para o proprietário da academia, ficou claro que a empresa deve fazer uso de 
técnicas gerencias em favor do aprimoramento da gestão organizacional, tendo 
percebido as vantagens provenientes da elaboração do plano. As dificuldades 
encontradas no presente estudo foram, a falta informações precisas em relação ao 
desempenho da empresa. Isto dificultou o processo do diagnóstico situacional. Em 
segundo lugar, não se conhece detalhadamente o desempenho da concorrência ou 
suas estratégias de ação, o que poderia dar suporte a certas análises, facilitando o 
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processo de elaboração do plano. O presente estudo serve como um modelo para a 
empresa no sentido de organizar suas atividades de forma disciplinada e consistente 
tendo como objetivo o estabelecimento de um padrão de eficiência operacional. A 
consequência será a melhoria nos resultados financeiros da empresa e a 
consolidação da sua posição. Cabe ao gestor da academia fazer o 
acompanhamento e manutenções necessárias para que os objetivos do plano sejam 
alcançados. 

 

Palavras-Chave: Marketing. Planejamento de comunicação. Estratégias de 
mercado.  
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PROJETO: UM BANQUINHO E UM VIOLÃO700 
 

Ana Paula Della Giustina,701 
Debora Aparecida Almeida702 

Simone Rocha 703 
 

RESUMO 

 
“Já se deram conta, que a música faz livre o espírito? Dá asas ao pensamento? Que 
alguém se torna mais filósofo, quanto mais se torna músico?” (Nietzsche) 
 
INTRODUÇÃO: Dada a quantidade de acadêmicos, equipe técnica-administrativa  e 
professores com habilidades musicais, o presente projeto tem como ênfase principal 
criar um espaço permanente para que nos intervalos de aula e em datas 
comemorativas o hall da instituição possa ser um espaço de integração entre as 
pessoas e também um espaço de trocas com ênfase cultural.  Além do 
fortalecimento de talentos, o espaço será revelador de novos talentos, integrando 
acadêmicos dos diversos cursos e de outras instituições. A formação universitária 
não pode e nem deve ser circunscrita ao contexto da sala de aula e ao técnico-
científico, pois tem a obrigação de contemplar situações de interação entre os 
estudantes no contexto da formação cultural. Não podemos pensar a universidade 
apenas no aspecto ensino, pesquisa e extensão, também precisamos fomentar a 
cultura. OBJETIVOS: Implementar um espaço de  integração musical entre a 
comunidade acadêmica, incentivando e valorizando os talentos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Criou-se na Universidade do Contestado, campus de Curitibanos, um 
espaço no hall principal com palco, banquinhos e violão disponibilizados a quem 
quiser compartilhar seu talento musical com os demais, a ser usado em intervalos de 
aula ou em momentos livres, como forma de integração entre os acadêmicos. A  
divulgação do projeto é realizada por meio de banners e mídias sociais da 
universidade. RESULTADOS: A música está presente na vida social de várias 
maneiras. O poder que ela exerce sobre o ser humano e sua cultura é indiscutível, 
estando presente na crença, no gosto, no divertimento, no protesto e até mesmo na 
exaltação. Nesse sentido, com o intuito de promover a socialização por meio da 
música, os acadêmicos da Universidade do Contestado – campus de Curitibanos, 
participam diária e voluntariamente do projeto “Um banquinho e um violão”. O 
projeto surgiu com o objetivo de demonstrar os talentos musicais dos acadêmicos 
socializar e integrar os acadêmicos, bem como promover uma experiência aos 
demais participantes. Nos intervalos, são interpretadas várias obras de diversos 
estilos e gêneros musicais. Através da prática instrumental e vocal, difunde-se a 
música e incentiva-se o desenvolvimento musical dos jovens talentos universitários. 
As obras musicais executadas também denotam uma representação simbólica de 
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um imaginário sonoro, fruto da inspiração pessoal do artista, influenciado pelo 
mundo sensorial que o cerca. Por outro lado, aos expectadores, proporciona um 
momento de descontração, lazer e introspecção. CONCLUSÕES: O Projeto 
proporciona aos jovens e aos adultos o contato com gêneros musicais diversos e 
acredita-se que o projeto democratiza o acesso aos bens culturais, mostrando o 
alcance da cultura em seus variados aspectos. Da mesma forma, o projeto promove 
a diversidade cultural e a democratização dos espaços, proporcionando a aceitação 
às diferenças, diminuindo os preconceitos e os estereótipos, transformando as 
diferenças em oportunidades de aprendizado, estimulando o cidadão comum que 
conheçam estilos musicais que não são divulgados pela mídia e músicas que não 
possuem apenas conteúdos emotivos, mas que discutem problemas sociais. Pelo 
exposto, conclui-se que o projeto “Um banquinho e um violão”, promove uma 
extensão cultural de grande impacto na UnC, contribuindo para o desenvolvimento 
da socialização, da cultura, do conhecimento, da reflexão e do espírito crítico da 
comunidade acadêmica.  
 
Palavras-Chave: Música. Integração. Cultura. Intercursos. 
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UnC ECOCIDADÃ704 
 

Ana Paula Della Giustina705 
Debora Aparecida Almeida706 

Simone Rocha707 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este projeto visa oferecer um programa de capacitação para os 
colaboradores da Universidade do Contestado – UnC,  Campus Curitibanos que foi 
subdividido nos seguintes módulos:  Módulo I –Aspectos Motivacionais e Trabalho 
em Equipe, Módulo II – Saúde e Qualidade de Vida e Módulo III – Reflexões e 
Vivências. A metodologia de trabalho aplicada variou conforme etapas previstas. O 
método dialético prevaleceu permeando toda estrutura ora apresentada. O intuito do 
projeto foi desenvolver um programa participativo. Ao fim das atividades os 
resultados serão apresentados em relatório com dados quantitativos e qualitativos. 
Também será apresentado um infográfico com o resumo dialético das ações 
efetivamente implementadas. Pretende-se dar continuidade ao programa ampliando 
sua  gama de atuação e envolvendo outras temáticas. O projeto de valorização de 
pessoas tem como objetivo desenvolver e reter competências e ainda garantir o 
ambiente organizacional adequado tanto na área administrativa quanto na área de 
docência. Neste contexto, a Unc vem trabalhando no sentido de melhorar os 
recursos humanos, capacitando-os para mantê-los motivados, atualizados e 
eficientes, para atender as demandas atuais mesmo assim, não é suficiente, por isso 
é importante a implementação da Política de Desenvolvimento de Pessoas porque 
irá atender as necessidades destes profissionais representantes das diversas áreas 
Dotá-los de conhecimentos necessários para o desempenho de suas atividades é 
essencial para adequar o quadro de colaboradores aos novos perfis profissionais 
requeridos pelo mercado. Vê-se que são grandes os desafios para se desenvolver 
estas competências uma vez que investir no desenvolvimento de pessoas significa 
investir na qualidade de serviços que são oferecidos, porém, esse investimento deve 
privilegiar todos os colaboradores de forma permanente e continuada uma vez que 
os resultados decorrem das atividades do coletivo. A receita da competitividade 
permanente está nas estratégias de motivação e comprometimento destes nos 
processos de mudanças da Instituição. OBJETIVOS: Implementar um Programa de 
Capacitação da área técnico-administrativa, a fim de contribuir para a melhoria dos 
processos de trabalho. Promover a sistematização da visão sistêmica da gestão, 
aliando o conjunto processual do atendimento ao público; Desenvolver habilidades 
de relacionamento pessoal, estimulando o fortalecimento da equipe e das 
lideranças; Contribuir para melhoria contínua do padrão de atendimento. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia adotada no primeiro momento foi voltada 
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para o levantamento das necessidades da UnC. Esses dados foram o ponto de 
partida para iniciar a análise de intervenção na organização. Na sequência, foi 
desenvolvido o planejamento do treinamento, com recursos adequados e instrutivos 
a fim de promover o desenvolvimento de competências e a capacitação de cada 
colaborador. Foi avaliada a reação dos colaboradores após cada atividade e em 
seguida os resultados foram mensurados com objetivo de obter a validação do 
treinamento. Posteriormente será elaborado um plano de ação para a educação 
continuada dos colaboradores com a criação de um Programa de Treinamento que 
dê continuidade ao projeto  e obtenha resultados efetivos. RESULTADOS: Mesmo 
que o progresso tenha trazido inovações e aperfeiçoamentos na prestação de 
serviços, o elemento humano continua sendo a peça fundamental. É dele que 
depende o processo de acolhida do cliente e, consequentemente, a própria 
rentabilidade do empreendimento. É do tratamento recebido pelo cliente que se 
forma a imagem positiva ou negativa da instituição, cidade, região ou país.  As 
empresas prestadoras de serviços, para serem competitivas e garantirem sua 
sobrevivência, necessitam do capital humano. O seu sucesso depende, 
fundamentalmente, no elemento humano. Daí a necessidade de se investir na sua 
educação e no treinamento para bem capacitá-lo. Pessoas capazes são aquelas que 
possuem: excelente qualificação pessoal, espírito de serviço, capacidade de 
recuperação e espírito de equipe. Atividades Desenvolvidas: Homenagem do Dia 
Internacional da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Pais; Palestra: Relações 
Interpessoais e Trabalho em Equipe; Dinâmica Grupal; Confraternização de Páscoa; 
Curso de Dicção e Oratória; Palestra e Confraternização do Dia do Trabalhador: 
Equilíbrio Físico  e Mental. Técnica de Meditação; Concurso de Fotografia  “Meio 
Ambiente e Você”; Feira mensal de Produtos Agroecológicos; 40 Anos da UnC-
Campus Curitibanos; Cine Motivacional e Confraternização dos Aniversariantes do 
1º semestre; Palestra: Direitos e Deveres: O Desafio do Trabalhador na Atualidade; 
Campanha de Combate as Doenças Cardiovasculares; Atividades Físicas e 
Nutricionais; Palestra com Rede Feminina de Combate ao Câncer. Oficina 
Informativa e Orientativa; Confraternização dos Aniversariantes do 2º semestre; 
Encerramento Anual – Festividades Natalinas; Mutirão de Decoração. Entidades 
parceiras: Prefeitura Municipal de Curitibanos; CONEVA JR; Câmara Municipal de 
Vereadores de Curitibanos; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Fundação 
Ulisses Guimarães. CONCLUSÕES: As mudanças estão ocorrendo velozmente e 
quanto maior a preocupação da organização em intervir nessas mudanças e 
acompanhá-las, no decorrer da sua história, mais efetivos serão os resultados 
almejados. É importante que a organização esteja aberta para novos desafios e que 
busque estratégias que contribuam para o seu crescimento e permanência no 
mercado. Isto se aplica a Universidade do Contestado, uma instituição que tem uma 
clara percepção sobre a necessidade de manter seus clientes internos e externos, 
com foco em seus colaboradores, com a criação de um programa de Treinamento e 
Desenvolvimento de pessoas.  Sabe-se que para fidelizar seus clientes internos e 
externos a organização precisa não só investir, mas capacitar seus funcionários de 
maneira que o atendimento seja diferenciado em relação à concorrência. As práticas 
de treinamento e desenvolvimento proporcionam aprendizado e reciclagem de 
conhecimento aumentando significantemente o nível da qualidade do trabalho 
oferecido pela organização em todas suas áreas. As melhorias são perceptíveis aos 
clientes, fornecedores e concorrência, passando a partir daí confiança e segurança a 
todos aqueles que possuem contato com a organização. Com objetivo de atender as 
necessidades da UnC e aumentar o nível de satisfação e comprometimento de seus 
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colaboradores é que o presente trabalho foi realizado. Entende-se que essas 
percepções e sugestões são apenas o começo de uma nova fase para a UnC, onde 
o objetivo de valorizar o colaborador e esse a organização em que trabalha, 
possibilite elevar a satisfação plena do cliente e o sucesso da organização no 
mercado em que atua, utilizando-se, portanto, desses diferenciais competitivos. 

 

Palavras-Chave: Técnico-administrativos. Docentes. Motivação. Relações 
interpessoais. 
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PROJETO BOLSA DE ESTUDO: ARTIGO 170 2016/1 UNIVERSIDADE ANDANTE: 
“ESPALHANDO SOLIDARIEDADE PELOS CAMINHOS DO CONTESTADO”708 

 

Neide Armiliato709 
Debora Aparecida Almeida710 

Ana Paula Della Giustina711 
Simone Rocha712 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A implementação das atividades concernentes ao cumprimento das 
horas voluntárias da bolsa de estudos do artigo 170 edição 2016-1 foram realizadas 
na região de abrangência da 11ª ADR Agência de Desenvolvimento Regional de 
Curitibanos. Os 106 acadêmicos bolsistas, dos sete cursos selecionados, foram 
divididos em três grupos, o primeiro grupo realizou ação no dia 04 de junho em São 
Cristovão do Sul no período matutino e em Ponte Alta do Note no período 
vespertino, o segundo grupo fez sua ação dia 11 de junho em Santa Cecília no 
período matutino e vespertino e por fim o terceiro grupo realizou sua ação voluntária 
dia 18 de junho em Frei Rogério no período matutino e vespertino. As atividades 
foram realizadas em escolas públicas municipais e/ou estaduais e o público 
envolvido foi a comunidade dos municípios. Com relação à organização das 
atividades, é importante frisar que estas foram implementadas em três etapas 
distintas: 1ª etapa - Reunião para distribuição dos grupos, cronograma de atividades 
e instruções gerais; 2ª etapa - Planejamento, confecção e organização das oficinas, 
palestras e/ou intervenções; 3ª etapa - Implantação das atividades práticas e 
elaboração do relatório final. OBJETIVOS: Desenvolver a implementação das 
atividades de voluntariado em ações conjuntas que envolvam os municípios de 
abrangência da 11ª Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 
contribuindo para a disseminação das ações universitárias em toda região. Gerir a 
mobilidade acadêmica inserindo-os na região de abrangência da universidade, 
aproximando-os da realidade circundante dos municípios do entorno; fortalecer o 
sentido de compromisso e a aplicabilidade dos conhecimentos específicos de cada 
curso por maio da implementação de oficinas com a comunidade dos municípios 
vinculados a Agência de Desenvolvimento Regional de Curitibanos/SC; valorizar a 
relação da instituição com as entidades públicas, privadas e do terceiro setor de toda 
região propiciando a possibilidade de ações conjuntas e parcerias profícuas. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Oficinas junto às comunidades dos municípios que 
compõe a 11ª ADR. RESULTADOS: Foram ministradas 46 oficinas, envolvendo 
mais de 1100 pessoas da região, tendo como eixos: 1. Grupo Entreter: O Universo 
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da Contação de Histórias & Cinema na Comunidade; 2. Curativos Urbanos – Região 
de Curitibanos; 3. Laboratório de Empreendedorismo e Criatividade para 
Adolescentes & Jovens; 4. Technovation: Programa Global de Empreendedorismo e 
Tecnologia para Meninas; 5. Direito na Comunidade; 6. Educação Financeira para 
Crianças: Turma da Bolsa; 7. Multiplicadores da Cidadania; 8. Oficina de Aplicativos; 
9. Quem Manda Aqui? Política e Democracia para Crianças e Adolescentes. Nos 
municípios de São Cristóvão do Sul e Ponte Alta do Norte, estiveram envolvidos 34 
acadêmicos, 7 professores, 190 participantes de oficinas e 15 entidades parceiras. 
Em Frei Rogério, 32 acadêmicos, 3 professores, 450 participantes e 41 entidades 
parceiras. Em Santa Cecília estiveram 40 acadêmicos, 5 professores, 285 
participantes e 25 parceiros, totalizando, 121 pessoas envolvidas da UnC, 925 
pessoas externas à universidade e 81 parcerias com instituições das comunidades 
atendidas. Entre as principais entidades parceiras, pudemos contar com AMURC 
(Associação de Municípios da Região do Contestado); Gerência de Educação, 11ª 
ADR-Curitibanos, Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Norte, Prefeitura Municipal 
de São Cristovão do Sul, Prefeitura Municipal de Frei Rogério, DB S/A Móveis e 
Eletrodomésticos. CONCLUSÕES: O trabalho voluntário é uma atitude, e esta, 
numa visão transdisciplinar, é a capacidade individual ou social para manter uma 
orientação constante, imutável, qualquer que seja a complexidade de uma situação 
e dos acasos da vida. Desta forma o voluntário mantém imutável sua crença numa 
determinada causa e a vontade de trabalhar continuamente, apesar das dificuldades 
e desafios encontrados no caminho. Somente desta forma haverá efetividade na sua 
ação no mundo e com ela alguma transformação. Neste sentido o Projeto: 
Universidade Andante estimula as atitudes cidadãs e acredita que o voluntário é o 
indivíduo que levado pela vontade, assume livremente uma atitude responsável, 
criativa, comprometida, prazerosa e transformadora perante o mundo. Pretendemos 
dizer que o voluntário é um ser único, com sua história, talentos, fraquezas e 
possibilidades, um universo, que levado pela força propulsora da vontade, assume 
uma atitude livre e responsável naquilo que ele acredita ser a sua parte, na 
construção de um mundo melhor e mais justo. Esta atitude cidadã é contínua, 
comprometida com uma causa, pessoas ou instituição social. É criativa porque cada 
pessoa tem uma forma de fazer a atividade, traz em si uma vivência que contribuirá 
para a realização do todo. É prazerosa porque está respondendo aos desejos de 
transformação social, é livre e responde as expectativas individuais. É 
principalmente transformadora, porque tem a grandiosidade de ao fazer a sua parte, 
o voluntário está transformando a si mesmo porque decide pela ação e entende que 
através dela pode fazer a diferença. É necessário também conhecer a realidade 
onde irá atuar, para fazer diferença efetiva em si mesmo e no mundo. A maioria das 
atividades voluntárias foi realizada em conjunto com outras pessoas, com muitas 
diferenças de pensamento, crenças e modo de agir. Neste sentido é necessário 
estar atento, entender e respeitar as diferenças de cada um, para assim praticar a 
solidariedade e a cidadania. Partindo deste pensamento as ações voluntárias 
aproximam as pessoas, melhoram suas relações e as tornam corresponsáveis pelo 
desenvolvimento de todos, transformando a realidade social.  

 

Palavras-Chave: Bolsa de estudo. Região de Curitibanos. Trabalho voluntário. 
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A PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO 
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) EM EMPRESAS DE 

CURITIBANOS E REGIÃO 
 

Lucas Contini Oliveira713 
Adriane Comelli714 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED faz parte do Programa de 
Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em 
mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes, 
prevendo que os livros e documentos contábeis e fiscais serão emitidos em forma 
eletrônica. Várias empresas que passaram a utilizar o SPED obtiveram resultados 
satisfatórios em termos de redução no tempo de emissão de uma nota fiscal, maior 
agilidade e produtividade no recebimento de mercadorias e redução na aquisição de 
papel. A vantagem óbvia da tecnologia está no uso de várias ferramentas que 
possibilitam a agilidade em executar as funções exercidas pelo contador. A 
influência do SPED nas empresas pode ocasionar uma elevação na área de 
informatização, aumentar oportunidade e gerar novos empregos, aumentar 
significativamente os custos e assegurar dados e diminuir riscos. O SPED causa 
também alguns impactos positivos dentro das empresas em geral como a integração 
eletrônica com os escritórios de contabilidade, a utilização da contabilidade como um 
instrumento gerencial, implantações de sistemas, novos planejamentos tributários e 
novos métodos de gerenciamento de documentos eletrônicos. OBJETIVO: Este 
trabalho teve como objetivo realizar a pesquisa de campo a fim de informações 
sobre a percepção dos profissionais contábeis de Curitibanos e região acerca da 
implantação do SPED nas micro e pequenas empresas. MATERIAIS E MÉTODOS: 
A pesquisa recorreu ao uso de questionário com questões descritivas de múltipla 
escolha, o qual teve como objetivo principal identificar a percepção dos profissionais 
contábeis acerca da implantação do SPED nas empresas. As perguntas foram 
enviadas por email pelo Sindicato Contabilistas (SINDICONT) de Curitibanos e 
Região – o universo de pesquisa é composto por profissionais atuantes na área 
contábil nos municípios de Curitibanos, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul, Ponte 
Alta do Norte, Brunópolis e Frei Rogério, o banco de dados do Sindicont possui 160 
e-mails cadastrados, sendo que o questionário eletrônico foi encaminhado para 
todos no dia 23 de setembro de 2016. RESULTADOS: O percentual de 
respondentes foi de 15%, o que representa 23 questionários respondidos. De acordo 
com a pesquisa realizada, a amostra populacional demonstrou que cerca de 270 
empresas do quais os escritórios de contabilidade estão habituados a trabalhar 
estão obrigados à utilização do SPED e seus demais subprojetos (EFD, ECD e NF-
e). Mesmo com a implantação do SPED, cerca de 81,8% dos entrevistados, afirmam 
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ainda existem problemas entre o escritório e a empresa. Os problemas gerados a 
partir da implantação do SPED estão diretamente ligados às informações inseridas 
incorretamente, porém, 40% dos entrevistados, dizem que nas empresas percebe-se 
uma falta de interesse do administrador, talvez pelo fato de mudança cultural da 
entidade, da qual haveria serias mudanças internas e também pelo alto custo. 
CONCLUSÕES: Com a inserção do sistema, haveria gastos com computadores, 
melhoramento na capacitação de funcionários, mudanças de gestão entre outros. De 
modo geral, a percepção do SPED com relação aos entrevistados, é um sistema 
complexo, que auxilia na gestão empresarial e faz com que a empresa mude toda 
sua estrutura e passe a ser mais organizada. Evita também fraudes ou qualquer tipo 
de sonegação de impostos, porém necessita ser dada mais atenção a partir dos 
colaboradores a qualificação do pessoal que trabalha com o sistema. A 
comunicação da entidade e escritório, a partir do SPED, obteve uma leve melhoria, 
mas ainda existem muitas etapas a serem compreendidas e analisadas para fins de 
utilização. Com a realização da pesquisa, pode-se observar que a maioria das 
empresas, principalmente de pequeno e micro porte de Curitibanos e região, não 
está habituada a utilização de sistemas dos quais auxiliaram na sua gestão 
empresarial. Com o Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, sistema criado 
pelo governo federal, poderia auxiliar na gestão empresarial da entidade, como por 
exemplo, a situação de controle interno relacionado ao registro de documentos, 
menores chances de fraudes ou sonegação de impostos e melhor comunicação 
direta entre a empresa e a contabilidade. Porém, pode-se observar que a falta de 
interesse por parte do administrador ainda é grande, influenciada pelo alto custo que 
a empresa teria que lidar e também pela grande mudança de cultura que 
aconteceria dentro da entidade. A pesquisa ajudou também a entender o 
relacionamento entre o contador ou contabilista com a empresa. O administrador 
não vê interesse por parte do contador alem de alguém apenas para fazer 
lançamentos fiscais e contábeis, isso faz com que muitas empresas acabem 
fechando em pouco período, pelo fato de não saber como tratar devidas situações 
ao não procurar ajuda de alguém que realmente possa orientá-lo, como também não 
manter um controle regulamentado, onde se possa fazer todo o acompanhamento 
do processo de lançamentos, obrigações e estoque.  

 

Palavras-chave: Sistema Público de Escrituração Digital, Escrituração Contábil 
Digital, Escrituração Fiscal Digital, Nota Fiscal Eletrônica.  
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VIVENDO MELHOR715 
 

Neide Armiliato716 
Amabile Delanora 

Luciane da Silva 
Mayana Ribeiro 

Daniel Wandscheer 
Genilson dos Santos 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Universidade do Contestado tem incentivado e apoiados docentes 
e discentes na realização de atividades de extensão, dando suporte logístico e 
prevendo recurso financeiro para projetos e bolsas de extensão. A necessidade de 
buscar uma efetiva ligação da teoria com a prática, a aquisição de conhecimentos e 
a articulação interdisciplinar envolvendo a Pesquisa, a Extensão e o Ensino, com a 
participação da sociedade foram os objetivos norteadores deste trabalho. Este 
projeto integrado, denominado “Vivendo Melhor”, de cunho interdisciplinar, terá a 
participação dos professores e acadêmicos dos cursos de em Ciências Biológicas, 
Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo e Direito, a fim de minimizar a carência em 
nosso município de agentes que possam promover ações para melhoria da saúde e 
qualidade de vida. Saúde é um direito humano fundamental, reconhecido por todos 
os foros mundiais e em todas as sociedades. Saúde e qualidade de vida são dois 
temas estreitamente relacionados, fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano 
e com o qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente. A questão 
norteadora desta pesquisa foi: Como buscar uma efetiva ligação da teoria com a 
prática, a aquisição de conhecimentos e a articulação interdisciplinar envolvendo a 
Pesquisa, a Extensão e o Ensino com a participação de acadêmicos da UnC e 
estudantes do Ensino Fundamental e Médio? A atividade teve abrangência 
municipal e a atuação dos profissionais e acadêmicos efetivou-se pela integração 
entre universidade, prefeitura, escolas e comunidades sendo os objetivos propostos 
atingidos, considerando que a saúde contribui para melhorar a qualidade de vida e 
esta é fundamental para que um indivíduo ou comunidade tenha saúde. 
OBJETIVOS: Realizar palestras e oficinas sobre os temas: doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez na adolescência e métodos contraceptivos; Realizar 
atividades que estimulem a busca de conhecimento, cuidados e o respeito pelo 
próprio corpo; Reconhecer que o início da atividade sexual na adolescência envolve 
muitas questões, como uma gravidez indesejada e o contágio de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs). MATERIAIS E MÉTODOS: As atividades do 
projeto “Vivendo Melhor” foram divulgadas em meios de comunicação, internet e 
jornal com o objetivo de informar e envolver todos os participantes, professores e 
alunos das seguintes escolas estaduais do Município de Curitibanos/SC: E.E.B. Dep. 
Altir Weber de Mello (Bairro Bom Jesus), E.E.B. Edmundo da Luz Pinto (Bairro Anita 
Garibaldi), E.E.B. Marechal Eurico Gaspar Dutra (Bairro São Luiz) e E.E.B. Sólon 
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Rosa (Bairro Centro).  As palestras, oficinas e exposições foram desenvolvidas nas 
Escolas pelos acadêmicos da UnC. Os temas abordados foram: Gravidez na 
Adolescência, Métodos Contraceptivos e DSTs. RESULTADOS: As oficinas foram 
desenvolvidas com alunos do 7º, 8º, 9º anos e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, 
num total aproximado de200 estudantes. Os resultados desta atividade foram 
positivos pois foi observado uma participação efetiva dos estudantes que realizaram 
vários questionamentos a respeito dos temas trabalhados. Outro aspecto importante 
e positivo observado foi a participação nas oficinas e o interesse nas questões 
formuladas pelos colegas. CONCLUSÕES: Os objetivos foram alcançados e os 
acadêmicos da UnC demostraram conhecimento, disciplina e responsabilidade na 
execução do projeto. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Qualidade de Vida. Crianças. Adolescentes. 
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ESTUDO DO GRID COMO FATOR DOMINANTE DA COMPOSIÇÃO VISUAL 
 

Fernanda Bertoli717 
André Schlemmer718 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O presente resumo mostra um estudo realizado através da 
construção de um grid e sua importância no desenvolvimento de uma peça gráfica, 
tanto na elaboração da composição visual quanto ao manuseio do arranjo visual, 
resultante de harmonia e pregnância. MATERIAIS E MÉTODOS: A atividade foi 
desenvolvida durante a disciplina de Projeto Gráfico III, ministrada pelo prof. André 
Schlemmer, na 6ª fase do curso de Design da UnC – Campus Rio Negrinho. A 
proposta do estudo teve por objetivo construir um grid e aplicá-lo em uma 
composição visual. Para um maior entendimento do cenário, entende-se por grid 
“uma estrutura ou padrão de linhas usados para orientar o posicionamento dos 
elementos de um design” (HARRIS, 2008, p. 80). Harris (2008) explica que a função 
do grid é conter, organizar e apresentar inúmeras informações que devem ser 
suficientemente flexíveis para lidar com os diferentes parâmetros, a fim de que 
possam ser produzidos designs atraentes e eficazes. A construção de um grid é 
composta por duas fases de desenvolvimento: “o designer avalia as características 
informativas e as exigências de produção do material, e em seguida, dispõe o 
conteúdo de acordo com as diretrizes dadas pelo grid” (SAMARA, 2006, p. 24). 
RESULTADOS: O resultado de uma composição visual é ocasionado pela 
organização de elementos que seguem três princípios: harmonia, equilíbrio e 
contraste. Ao aplicar o uso de grid em uma composição visual “ocorre uma ordem 
sistemática no leiaute, diferenciando tipos de informação e facilitando a navegação 
entre eles” (SAMARA, 2006, p. 22). A efetivação do estudo de grid ocorreu por uma 
definição temática, o tema estabelecido foi o corpo humano, por ser um sistema 
complexo que pode ser explorado de diversas formas. A atividade seguiu quatro 
critérios avaliativos que foram estabelecidos pelo professor durante a proposta da 
atividade: Esboços e produção da ideação: desenvolvimento de esboços (geração 
de alternativas manuais) considerando os fundamentos do design, contexto e 
propósito; Compatibilidade manual para digital: a alternativa escolhida passa por 
uma série de aprimoramentos, é digitalizada e desenvolvida em softwares de criação 
de vetores; Composição visual e aplicação de conhecimentos repassados: foram 
aplicados no estudo diversos conhecimentos de design obtidos durante a disciplina, 
como sintaxe, elementos do grid, técnicas visuais e conceituação da forma e 
Memorial descritivo, argumentação e defesa das escolhas: todos os elementos 
compostos no grid foram defendidos considerando fundamentos e técnicas do 
design. O material desenvolvido se trata de uma composição visual estruturada 
dentro de um grid, que tem o objetivo de informar sobre a hipertensão arterial. O 
desenvolvimento de um grid hierárquico auxiliou na organização e estrutura das 
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informações. Segundo Samara (2007, p. 24), em um grid hierárquico ocorre a 
“adaptação das informações se baseando numa disposição intuitiva dos 
alinhamentos, posicionados conforme a proporção dos elementos, e não na 
repetição regular dos intervalos”. O material é constituído por um todo, mas é 
percebido e lido de forma segregada, “onde é possível separar, identificar, 
evidenciar ou destacar unidades formais em um todo compositivo ou em partes 
deste todo” (GOMES, 2000, p.30). O espaçamento entre as colunas é igual e largo, 
nesse tipo de espaçamento ocorre um aglomerado maior e mais folgado, forçando 
as unidades a serem menores do que talvez precisassem ser, e mesmo assim, os 
módulos continuam sendo vistos como um todo (WHITE, 2006). O espacejamento 
dos tipos dentro das colunas é levemente mais solto que o normal, “o designer cria 
um campo visual mais arejado ao espacejar levemente um corpo de texto” 
(LUPTON, 2006, p. 81). O grid também auxiliou na hierarquia textual do material. A 
leitura se inicia na região superior esquerda e os níveis de hierarquia são “indicados 
por um ou mais sinais aplicados consistentemente ao longo do texto. Eles podem 
ser espaciais (recuo, entrelinha) ou gráficos (tamanho, estilo)” (LUPTON, 2006, p. 
94). A utilização de uma tipografia sem serifa transicional bold “cria ênfase na 
hierarquia em relação ao título” (LUPTON, 2006, p. 45). O tamanho da fonte e 
corpulência do título também “dá ao leitor pistas sobre a estrutura da publicação” 
(WHITE, 2006, p. 109). As cores foram aplicadas desenvolvendo uma “combinação 
com as palavras, imagens e espaço, de forma que os usuários possam entender e 
explorar a cor para tornar as ideias claras, vívidas e memorizáveis” (WHITE, 2006, p. 
201). Para tornar o material atrativo, a técnica de continuidade foi utilizada, onde a 
representação dos tubos por onde passam o sangue, “dão a impressão visual de 
que as partes se sucedem através da organização perceptiva da forma de modo 
coerente, sem quebras” (GOMES, 2000, p. 33). CONCLUSÕES: Em suma, a 
compreensão da influência de um grid em uma composição visual é evidente 
quando percebemos que os elementos se comportam de forma mais adequada e 
eficaz, quando aplicados a uma configuração de módulos e linhas que organizam as 
informações. Cada projeto é diferente, e requer estruturas de grids que tratem de 
suas especificidades, e quando elaborados corretamente, resolvem problemas e 
criam infinitas oportunidades de exploração.  
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Apêndice A – Malha de Grid  

  

 

Apêndice B - Arte final da Composição Visual 
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URBANIZAÇÃO DE CURITIBANOS: DESAFIOS DE MORFOLOGIA URBANA719 
 

Éverton Oliveira dos Santos720 
Paulo Cesar Zanoncini Lins721 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Morfologia urbana é o estudo da forma das cidades, mais 
precisamente o estudo dos processos e das pessoas que o formataram que 
definiram determinada forma urbana. O conhecimento da formação das cidades é 
fundamental para o seu entendimento e planejamento, uma vez que uma das 
principais etapas de elaboração de planos urbanísticos é justamente o resgate da 
formação histórica da cidade. Às vésperas de completar seus 150 anos, Curitibanos 
ainda não possui um estudo aprofundado sobre suas raízes urbanísticas. 
OBJETIVOS: O objetivo geral da pesquisa consiste em realizar entrevistas com 
notórios conhecedores da história da cidade de Curitibanos, e através delas definir 
ações de aprofundamento metodológico e compreender o desenvolvimento urbano 
da cidade. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa compreendeu métodos 
exploratórios e descritivos, tendo início com a revisão teórica dos temas abordados, 
seguida da análise da legislação pertinente e posterior validação dos resultados em 
campo de modo a verificar a efetividade do Plano Diretor de Curitibanos a partir da 
avaliação integrada dos resultados obtidos. RESULTADOS: A partir da entrevista 
realizada com o historiador local Aldair Goetten verificou-se que não existe material 
específico sobre a matéria, e que o desenvolvimento urbano de Curitibanos nunca 
foi objeto de uma pesquisa direta. Os dados fornecidos pelo entrevistaram abriram 
novas vias de abordagem ao tema, como um aprofundamento do estudo do papel 
dos Tropeiros na região. A partir da entrevista também foram sugeridas abordagens 
iconográficas para o tema, a realização de uma busca por imagens da cidade ao 
longo do tempo e a necessidade de uma política urgente de preservação de fontes 
para a história da arquitetura e da cidade de Curitibanos. CONCLUSÕES: A partir 
dos resultados obtidos, conclui-se que, apesardo município de Curitibanos ter quase 
150 anos sabe-se muito pouco sobre a sua evolução histórica e urbana. Um amplo 
campo de possibilidades está aberto para o desenvolvimento de pesquisas que 
iniciem um processo de esclarecimento desta história. Este trabalho é uma das 
etapas deste processo que o curso de Arquitetura e Urbanismo está desenvolvendo 
nos últimos anos. 
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PIONEIROS DO DESIGN NA REGIÃO DE RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO 
SUL722 

 

Mariana Karine Bogo723 
Malis Maria Liebl Keil724 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A região do Planalto Norte Catarinense é reconhecida 
internacionalmente pela fabricação de mobiliário em madeira.  Essa região já foi 
responsável por mais de 50% das exportações nacionais de mobiliário de madeira 
entre o final da década de 1990 até 2008 (MDIC/ALICEWEB, 2010)725. Por volta de 
1970 o design do mobiliário local resumia-se à confecção de cópias de produtos já 
comercializados. Porém, havia o entendimento nas entidades de apoio como 
setorial, que o desenvolvimento só se daria por meio de um design identitário, que 
agregasse valor e competisse em outros mercados. OBJETIVOS: O objetivo deste 
trabalho de pesquisa foi conhecer como o design foi introduzido na região, quando 
praticado por profissionais academicamente formados. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
metodologia empregada foi o levantamento bibliográfico e entrevistas 
semiestruturadas. Desse material delineou-se o início da atuação de designers. 
RESULTADOS: A Móveis Cimo de Rio Negrinho teve papel fundamental no 
desenvolvimento da indústria do mobiliário na região do Planalto Norte Catarinense. 
A diretoria dessa empresa, que conhecia os processos fabris e o design de produtos 
europeus, reconheceu que somente a capacitação técnica da mão de obra local, 
poderia trazer o desenvolvimento futuro sustentado pela produção de mobiliário de 
ponta. Assim, em 1970 iniciou um curso técnico no Centro de Treinamento Móveis 
Cimo para a formação de jovens. Durante o período de aprendizado o jovem, 
aprendia disciplinas como Desenho Técnico, Desenho de Móveis, Botânica, Química 
entre outras e outro período praticava na oficina de marcenaria da empresa. O 
resultado desse aprendizado foi “a capacidade de fazer um móvel, seja copiado ou 
criado” (KOLLROSS, 2014)726. No entanto, o foco desse curso era preparar mão de 
obra para a produção, não para o design. Em 1973 a Cimo passou por mudanças 
administrativas que determinaram a descontinuidade da escola. Nessa época o 
cenário internacional apresentava-se favorável à exportação de mobiliário de 
madeira e muitas empresas optaram lançar produtos para esses novos mercados. 
Iniciativas governamentais através de carteiras de exportação apoiadas pelo 
Departamento de Comércio Exterior do Banco do Brasil, CACEX, proporcionavam 
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uma nova possibilidade às mais de 120 empresas instaladas na região (COUTINHO 
et al., 2001)727. Para dar apoio técnico científico criou-se em 1975, na cidade de São 
Bento do Sul, a Fundação de Ensino Tecnologia e Pesquisa, FETEP (São Bento do 
Sul, Lei Municipal nº 149 de 18 de dezembro de 1975). Esta atuava na prestação de 
serviços e pesquisa tecnológica, assistência técnica às empresas moveleiras, entre 
elas, design de produtos. A oportunidade de exportar mobiliário implicou em 
algumas mudanças no modo de fabricar. Uma das prerrogativas da exportação de 
mobiliário era o transporte de produtos desmontados. No entanto, as empresas 
locais transportavam seus produtos montados e para adequar à nova realidade, foi 
necessário o apoio do design tanto para adequação dos modelos propostos pelos 
compradores ao maquinário disponível, quanto à desmontabilidade do produto e 
embalagem para transporte. (BAHTEN, 2005728; MEREGE, 2015729).O 
conhecimento das técnicas de processos fabris e a adaptação da engenharia do 
produto à exportação possibilitaram o avanço tecnológico e do design desde a 
década de 1970. Em 1982, segundo Bahten (2005, p. 100)6 o ponto alto para o setor 
do mobiliário foi a mudança do mobiliário do estilo colonial para “estilos mais 
promissores” . Esse novo estilo (com linhas mais retas) foi especialmente tratado 
num seminário que contou com a participação dos designers Freddy van Camp, Gui 
Bonsiepe e Itiro Iida. Esse evento foi determinante para a consolidação do design na 
indústria regional.  Nesse mesmo ano foi contratado pela FETEP, o primeiro 
desenhista industrial, formado pela Universidade Federal do Paraná, José Merege.  
Com a mesma preocupação da FETEP, uma empresa de médio porte, adquiriu um 
“pacote de tecnologia” da Alemanha: maquinário, projeto de leiaute de fábrica, 
sistema de gerenciamento de produção, de padronização de produtos, processo de 
produção por fichas de produtos e desenhos técnico.  Na sequencia, contratou o 
desenhista industrial, Horst Nering para atuar no departamento técnico da empresa. 
Nehring (2014)730 relata a dificuldade de ambas as partes (empresa e designer) 
descobrirem os seus papéis. Inicialmente o designer não participava nem promovia 
a gestão da comunicação entre setores (marketing, compras e produção) no 
desenvolvimento de produto.  Entretanto, ao longo dos anos essa interação foi 
desenvolveu-se, sincronizando setores, o que ampliou a atuação dos designers de 
forma estratégica, em várias empresas da região. O resultado alcançado por meio 
desta pesquisa, além a identificação dos designers pioneiros, foi a valorização do 
trabalho técnico e estratégico realizado pelos mesmos, que abriu o mercado para 
muitos. CONCLUSÕES: Ao longo da pesquisa ficou evidenciado que existiu uma 
grande preocupação para o desenvolvimento tecnológico e profissioanl no setor do 
mobiliário. No entanto, a percepção dos designers é que o mercado profissional do 
designer teve um crescimento abaixo do esperado. O mercado exportador não 
priorizou o design nacional, trazendo projetos prontos. As empresas exportadoras 
locais foram meras fabricantes de mobiliário durante o período de 1980 a 2008. 
Mesmo que a percepção dos designers expresse certo descontentamento com os 
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rumos que o design regional teve, ainda assim, eles enfatizam o seu encantamento 
pela atividade e confiança de que existe um mercado promissor a ser conquistado. 

 

Palavras-Chave: História do Design. Design do Mobiliário. Designer de mobiliário. 
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OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NA PRODUÇÃO SUINÍCOLA: PANORAMA 
GERAL731 

 

Jackson Antônio Bólico 732 
Andre Cestonaro do Amaral733 

Ariel Nicolas Junges 734 
Deisi Cristina Tapparo735 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em dois de agosto de 2010 foi instituída a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos através da Lei nº 12.305/2010, a qual dispõe sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos e as 
responsabilidades dos geradores, do poder público e os instrumentos econômicos 
aplicáveis. O Decreto 7.404/2010 regulamentou a referida Lei, estabelecendo 
normas para sua execução dentro da federação. Dentro dos segmentos da política, 
os resíduos agrosilvopastoris, possuem, em sua grande parte destinação especifica, 
sendo fiscalizados por políticas publicas tais quais a própria PNRS ou políticas 
municipais, e o licenciamento ambiental obrigatório para empreendimentos desse 
segmento. Entre eles, encontram-se os resíduos da produção de suínos, tal 
produção vem crescendo no Brasil, tendo cada vez as portas abertas para o 
mercado exterior. Esse trabalho objetiva fazer um levantamento dos resíduos sólidos 
gerados na produção suinícola e a forma de destinação. OBJETIVOS: Analisar e 
identificar os tipos de resíduos sólidos gerados na produção de suínos, destacando 
os diferentes métodos para tratamento e disposição final dos mesmos. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Realizou-se visita técnica a uma unidade de produção de suínos 
localizada no município de Concórdia/SC, onde foram avaliados os pontos principais 
da geração de resíduos sólidos na produção suinícola. RESULTADOS: A geração 
dos resíduos sólidos cresce na mesma medida do crescimento do setor produtivo. 
No estado de Santa Catarina, na etapa de licenciamento ambiental é necessário a 
apresentação de um projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas 
e cortes do sistema de tratamento dos resíduos sólidos (animais mortos, 
embalagens de medicamentos e desinfetantes). Cada tipo de resíduo recebe um 
tratamento específico, onde os efluentes líquidos são estabilizados (biodigestores e 
lagoas e estabilização) e utilizados como biofertilizantes para o solo. Há também 
possibilidade da compostagem de resíduos líquidos, geralmente utilizando 
equipamentos específicos para a prática. Já os resíduos secos, como embalagens 
de ração, papéis e plásticos são encaminhados para reciclagem, e os resíduos de 
medicamentos são recolhidos por empresas terceirizadas, a fim de proporcionar a 
correta destinação. A mortalidade animal dentro de uma granja pode ser 
considerada a principal causa de geração de resíduos sólidos. A morte pode ser 
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oriunda de diversas causas, por via natural, por doenças, problemas locomotores ou 
problemas no desenvolvimento do animal. Nas ultimas décadas as doenças 
causadas por agentes patogênicos, como E. coli e Salmonella tornam-se uma 
questão importante para a indústria suinícola. A Salmonella é um risco para a 
indústria de carne suína da perspectiva de segurança alimentar, bem como está 
associada a doenças clinicas em suínos, podendo resultar em morbidade e 
mortalidade, impactando negativamente a produção. Para estabilização dos 
resíduos sólidos proveniente de animais mortos, tem-se algumas tecnologias 
disponíveis no mercado. A instrução normativa 11 do órgão ambiental Catarinense, 
indica algumas possibilidades já aceitas no estado de Santa Catarina: a) 
Compostagem de animais mortos (necessita de uma fonte de carbono para ajustar a 
relação C/N, geralmente utiliza-se maravalha de pinus); b) Incineração de animais 
mortos, a qual exige o atendimento ao disposto na Resolução CONAMA nº. 316/02 e 
no Relatório Técnico da EMBRAPA Suínos e Aves – Convênio N 022/06 
SEBRAE/SC/FINEP/FAGRO; e c) Uso de desidratadores de animais mortos desde 
que o material processado seja encaminhado para composteira de animais mortos. 
A utilização dos desidratadores deve se restringir ao cozimento, sem que ocorra a 
queima ou carborização do material biológico (Nota Técnica da EMBRAPA Suínos e 
Aves: Desidratadores de animais mortos como medida complementar à composteria, 
de 20 de abril de 2012). .CONCLUSÕES: O gerenciamento de resíduos sólidos 
deve ser efetuado de forma eficaz, aliado a sustentabilidade da produção. Ou seja, 
para cada tipo de resíduo gerado em uma unidade produtora de suínos, deve ser 
destinado de forma correta.  Assim, contribui-se para o desenvolvimento sustentável 
e a diminuição dos resíduos sólidos dispostos irregularmente. 
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AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO EM DIFERENTES PONTOS DO 
PERÍMETRO URBANO DE CONCÓRDIA-SC 

 

Bárbara de Abreu Marques736 
Daiane Farinha Tarouco737 

Luciane Cristina Lazzarin738 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Está nos registros da história da humanidade a constante busca 
pela proteção em relação as adversidades do clima e, a grande necessidade de 
avanço, conquista de espaço, melhores condições de bem-estar e conforto físico 
satisfatórias são hoje, importantes definidores do projeto e da construção da 
habitação humana. A tendência cada vez mais cosmopolita da sociedade tem 
provocado impactos significativos na população e no meio ambiente. Está nos 
registros da história da humanidade a constante busca pela proteção em relação às 
adversidades do clima e, a grande necessidade de avanço, conquista de espaço, 
melhores condições de bem-estar e conforto físico satisfatório são hoje, importantes 
definidores do projeto e da construção da habitação humana. O clima urbano é 
produzido pela ação do homem sobre a natureza e se relaciona à produção de 
condições diferenciadas de conforto e desconforto térmico, à poluição do ar, às 
chuvas intensas, às inundações e aos desmoronamentos das vertentes dos morros, 
eventos de grande custo social (LOMBARDO, 1985). OBJETIVOS: O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o conforto térmico em diferentes pontos do perímetro 
urbano para compreender a influência da estrutura urbana no clima no município de 
Concórdia. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização do presente trabalho foi 
utilizado uma planilha dinâmica, como base para identificação dos parâmetros a 
serem verificados in loco da temperatura atmosférica no perímetro urbano do 
município. RESULTADOS: Através do acesso ao site Earth Explorer obteve-se a 
imagem da cidade e, assim, mapeou-se os 6 pontos para verificação, escolhidos 
estrategicamente a fim de que toda a área do município fosse coberta. Utilizou-se o 
aparelho Instrutherm modelo THDL-400 (termômetro) para verificação da 
temperatura nos locais e horários estipulados, sendo que a verificação aconteceu 
em dias com características climáticas similares. Diante dos dados levantados 
juntamente com o cenário ambiental visto, pode-se afirmar que as características do 
local contribuem para tal temperatura. É possível observar nas áreas A, B (centro da 
cidade) e D (bairro) onde a classificação identificou como médio, a falta de 
vegetação, muitas edificações, pavimentação, fluxo de veículos. O período longo 
sem chuva local ou de grande estiagem pode ser um fator de grande influência para 
a elevada temperatura, bem como o relevo. Nos locais mais elevados a sensação 
térmica é maior. Conforme Rocha (2011) o grau de transformação das superfícies, 
os materiais utilizados, a rugosidade, a densidade, a permeabilidade do solo, a 
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contaminação do ar e a geração local de calor são fatores que irão determinar a 
reflexão, absorção ou armazenamento de calor, além de produzir efeitos na 
circulação e atrito da ventilação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conforme os 
resultados obtidos a partir da análise de dados coletados, pode-se concluir que a 
temperatura no município de Concórdia está bastante elevada, mesmo em horários 
onde deveria ser mais amena como nas primeiras horas do dia e final de tarde. 
Constatou-se através deste trabalho que há vários pontos na cidade sem cobertura 
vegetal ou, até mesmo, sem presença de vegetação, onde a pavimentação asfáltica 
predomina. Entre tanto, é necessário que se faça novos estudos sobre o conforto 
térmico do município, abrangendo maior número possível de dias para coleta de 
dados e, também, em outras estações do ano. Sugere-se pesquisas que visem a 
implantação de projetos para melhoria do conforto térmico nos ambientes mais 
afetados pela interferência antrópica. 
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ANÁLISE TEMPORAL DA PRESENÇA DE ÁREAS VERDES NA ÁREA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC 

 

Emanuele Letícia Tedesco739 
Daiane Farinha Tarouco740 

Diane Müller741 
Bárbara de Abreu Marques742 

Luciane Cristina Lazzarin743 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As áreas verdes são fundamentais para a boa qualidade ambiental 
das cidades, pois são responsáveis pelo equilíbrio entre o espaço modificado para o 
assentamento urbano e o meio ambiente, essas áreas também são vistas como um 
indicador da qualidade do ambiente urbano que quando inexistente interferem na 
boa qualidade ambiental (LIMA; AMORIM, 2006). A verificação da qualidade 
ambiental das cidades é cada vez mais evidente e importante, pois é no espaço 
urbano que os problemas ambientais geralmente atingem maior amplitude, notando-
se concentração de poluentes no ar e na água, a degradação do solo e subsolo, em 
consequência do uso intensivo do território pelas atividades urbanas (LOMBARDO, 
1985). De acordo com Costa, (2010), as áreas verdes, enquanto locais de lazer e 
recreação, tem a capacidade de neutralizar por meio do relaxamento, os fatores 
urbanos estressantes, como ruído, calor e poluição do ar. Essa capacidade é 
exercida sobre os frequentadores, quando estes entram em contato com os 
elementos naturais destas áreas. Barton; Pretty, (2010) determinaram por meio de 
um estudo de meta-análise, que apenas cinco minutos de exercício em áreas 
naturais, é suficiente para trazer melhorias à saúde mental (humor e autoestima) 
destes indivíduos, sugerindo benefícios imediatos. Tais evidências sugerem ainda, 
que as pessoas sedentárias e/ou com problemas de natureza psíquica, 
teriambenefícios na saúde mental se comprometendo a exercícios de curta duração, 
em espaços verdes acessíveis. O desenvolvimento dos centros urbanos, na maioria 
das cidades brasileiras, não dispôs de um planejamento adequado com a devida 
atenção às novas demandas construtivas com a manutenção das áreas verdes. A 
consequência foi uma redução excessiva da vegetação nas cidades, principalmente 
nos centros urbanos provocando alterações no microclima, elevação da 
temperatura, alterações no regime de chuvas, alagamentos devido à falta de 
superfícies permeáveis e outros que competem à qualidade de vida e à saúde 
pública (COPQUE et al, 2001). OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é efetuar a 

                                            
739

 Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado – UnC 
Concórdia. E-mail: emanuele.tedesco@gmail.com  

740
 Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado – UnC 

Concórdia. E-mail: farinhatarouco@hotmail.com 
741

 Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado – UnC 
Concórdia. E-mail: diane.muller19@yahoo.com.br 

742
 Acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado – UnC 

Concórdia. E-mail: barbara.rgs@hotmail.com 
743

 Professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado – UnC 
Concórdia. E-mail: lucianelazzarin@unc.br 



361 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

análise temporal da presença de áreas verdes na área urbana no município de 
concordia-SC, ocorridas nas últimas duas décadas (1996 até 2015), utilizando 
técnicas de sensoriamento remoto. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização do 
presente estudo, utilizou-se imagens de satélites provenientes do site da NASA 
(EarthExplorer), sendo a imagem de 1996 captada pelo satélite L4-5TM e a imagem 
de 2015, captada pelo satélite Landsat 8. RESULTADOS: As imagens foram 
trabalhadas no Software Envi 5.0, onde realizou-se as classificações do solo 
utilizando-se a ferramenta de classificação supervisionada. A classificação realizada 
utilizou dois parâmetros: área vegetada e área “não vegetada” (solo exposto, 
construções, pavimentações, etc). Para a imagem de 1996, foram utilizadas as 
bandas Band 3, Band 4 e Band 5, respectivamente e para a imagem de 2015, foram 
utilizadas as bandas SWIR 1, Nearinfrared e Red, respectivamente, além de 
utilização de correção atmosférica. Ambas as imagens foram vetorizadas em formato 
ShapeFile. No software Arcgis realizou-se a análise quantitativa da área urbana 
1996 e 2015. Observa-se através dos cálculos efetuados no software Arcgis, que 
houve a diminuição de aproximadamente 68,38%, das áreas verdes no município 
estudado. O crescimento populacional pode ter sido o motivo para tal fato, pois 
segundo IBGE, neste período a população cresceu 20%. A análise supervisionada 
utilizada no presente trabalho evidencia a diminuição significativa na área verde do 
município de Concórdia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A análise supervisionada 
utilizada no presente trabalho evidencia a diminuição significativa na área verde do 
município de Concórdia, sugerindo que o crescimento populacional foi o principal 
fator desta diminuição, pois impulsionou o crescimento das edificações, etc., 
diminuindo assim, as áreas com vegetação. Sugerem-se estudos para implantação 
de projetos que visem o monitoramento das áreas verdes levando em conta os 
danos que a diminuição destas pode resultar para a população como um todo. 
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COMPARAÇÃO DE DOIS TESTES LABORATORIAIS PARA A DETERMINAÇÃO 
DO POTENCIAL BIOQUÍMICO METANOGÊNICO UTILIZANDO AMOSTRAS 

PADRÃO 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil possui muitos substratos que podem ser utilizados na 
produção de biogás, isso devido a enorme variedade de resíduos provenientes da 
agricultura, pecuária e indústria alimentar (STEINMETZ et al., 2016). O biogás é 
resultante da degradação da matéria orgânica do substrato quando não existe a 
presença de oxigênio, o processo é chamado de digestão anaeróbia e resulta em 
uma mistura gasosa chamada de biogás. Esse por sua vez é rico em gás metano 
que possui elevado potencial energético. Segundo a companhia de gás de Santa 
Cataria (SCGÁS), os dejetos da criação de animais possuem um potencial de 
produção de metano equivalente a 2.480.738 m³CH4.d

-1. Para o uso energético 
desses substratos, informações como a suabiodegradabilidadee produção de 
biogás/metano são essenciais (STEINMETZ et al., 2016). Essas informações podem 
ser obtidas através de testes cinéticos em batelada, denominados de Potencial 
Bioquímico Metanogênico (PBM). Para realização dos mesmos, podem ser utilizadas 
duas configurações distintas. Uma consiste no uso de tubos eudiômetros graduados 
com capacidade de 500 mL contendo incrementos de 1mL. A parte superior possui 
uma torneira de teflon que permite a coleta do biogás produzido, na parte inferior 
conectado ao tubo tem-se um frasco reacional de 250 mL, a caracterização do 
biogás é efetuada através de sensor eletroquímico (ex: biogás 5000). O outro 
método é através do equipamento AMPTSII, que consiste em um analisador de 
canais múltiplos com 15 reatores paralelos e o mesmo número de medidores de 
fluxo de gás (células de fluxo) ligados a um sistema de aquisição de dados, 
permitindo a investigação em tempo real de um elevado número de amostras 
(BIOPROCESS CONTROL, 2015). Os dados referentes ao potencial bioquímico 
metanogênico de resíduos brasileiros além de serem escassos, não utilizam uma 
metodologia padronizada (STEINMETZ et al., 2016). Assim é possível seguir normas 
internacionais, como a VDI 4630, que é uma norma alemã de 2006, eestabelece 
condições para execução de ensaios cinéticos em batelada para a avaliação da 
degradação anaeróbia de substratos orgânicos e é amplamente utilizada em 
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trabalhos científicos, permitindo a comparação dos resultados obtidos com dados 
internacionais (VDI 4630, 2006). OBJETIVOS: Opresente estudo tem como objetivo 
avaliarduasdiferentes configurações para realização de testes de Potencial 
Bioquímico Metanogênico utilizando como controle positivo celulose microcristalina e 
gelatina. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi conduzido no Laboratório de 
Estudos em Biogás da Embrapa Suínos e Aves, Concórdia/SC.Os ensaios 
biocinéticos foram realizados em regime de alimentação em batelada, em condições 
mesofílicas e em triplicata, seguindo a norma internacional VDI 4630 (2006). O 
inóculo utilizado foi advindo de reator anaeróbio mantido em condições mesofílicas 
(37 ± 1 ºC) e alimentado com carga de 0,3 KgSV.m-3.d-1. Na montagem dostubos 

eudiometros, utilizou-se ≅180 mL do inóculo,≅1 grama de celulose microcristalina e 
≅1,5 gramas de gelatina. Para o equipamento AMPTS II utilizou-se ≅ 400 mL de 
inóculo, ≅ 2 gramas de celulose microcristalina e ≅ 3 gramas de gelatina. Os testes 
foram considerados finalizados quando a produção diária de metano foi inferior a 1% 
do montante produzido (dV/dt< 1%ΣVbiogás).Realizou-se análise de sólidos de ambas 
as amostras. Foi realizado teste estatístico ANOVA (p<0,05) com software R. 
RESULTADOS: Os valores de sólidos voláteis (SV) para a celulose foram de 0,97 
gSV/gamostra e para gelatina 0,90 gSV/gamostra. Em uso dos tubos eudiometroso 
valorobtido para o potencial bioquímico metanogênico da celulose foi de 
363mLNCH4.gSV-1 e para gelatina 257 mLNCH4.gSV-1. Para o equipamento AMPTS II 
o valor obtido para celulose foi de 371 mLNCH4.gSV-1 e para gelatina de 366 
mLNCH4.gSV-1.De acordo com ANOVA (p<0,05) para a amostra de celulose 
microcristalina as configurações não apresentaram diferença significativa entre si, já 
para a amostra de gelatina  o teste Tukey apresentou diferença significativa, 
concluindo que a média de produção de metano no AMPTS difere estatisticamente 
da média de produção nos eudiômetros.CONCLUSÕES:Embora tenha ocorrido 
discrepância para os valores da gelatina,é possível concluir que ambas 
configurações podem ser utilizadas na realização de testes de potencial bioquímico 
metanogênico, sendo necessário aos interessados na obtenção dos valores buscar 
laboratórios com familiaridade nas vantagens e desvantagens de cada método. 
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ESTUDO DA ÁREA ALAGADA PELA USINA HIDRELÉTRICA DE ITÁ ATRAVÉS 
DE IMAGENS DE SATÉLITES 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A produção de energia elétrica no Brasil teve grande ascensão com 
a industrialização ocorrida entre os anos de 1950 e 1960. Isso, devido a implantação 
pelo então governo Juscelino Kubitschek do plano de metas, que priorizava grandes 
investimentos em diversos setores da economia. Por consequência, houve então um 
considerável aumento pela demanda energética. Sendo que se passou a priorizar 
essa produção por meio do desenvolvimento de usinas hidrelétricas (MENDES, 
2005). Em contrapartida, a instalação desse modelo energético no país trouxe sérios 
prejuízos ambientais e as populações atingidas. Um reservatório criado pela 
construção de uma usina hidrelétrica costuma atingir solos férteis e produtivos, o 
que acaba por desestabilizar a população local, que perde sua identidade cultural, 
suas relações com o lugar e seu meio de sobrevivência. Além disso, ocorre a 
alteração de ecossistemas e destruição de processos de fauna e flora (MENDES, 
2005). Nesse contexto, percebe-se que impactos ambientais e sociais irreversíveis 
ocorreram em diversos lugares do país após o desenvolvimento dessa nova matriz 
energética.  Um desses locais é o município de Itá, situado no estado de Santa 
Catarina, onde para a implantação da usina, 16 mil pessoas foram deslocadas do 
local onde residiam. (VIANA, 2003). A construção da usina foi realizada na região do 
Alto Uruguai, precisamente na bacia hidrográfica do rio de mesma denominação, 
ocasionando a desapropriação de muitas terras nos 33 anos de seu 
desenvolvimento e finalização que ocorreu no ano 2000. Durante todo o processo de 
construção da usina, a população do município de Itá conviveu com a incerteza em 
relação aos seus destinos. Sendo que a realocação do município os obrigou a 
reconstruir relações econômicas e sociais. (VIANA, 2003). Assim, umas das 
ferramentas utilizadas para estudos de modificação da paisagem é o Sensoriamento 
Remoto, que permite obtenção de informações de um determinado local sem 
necessariamente estar em contato físico com o mesmo, e na maioria das vezes esse 
processo se dá a longas distâncias. Isso ocorre devido à radiação eletromagnética 
que é absorvida e refletida pelo alvo, convertendo-a em um sinal que é 
posteriormente processado em terra, gerando imagens de satélite. (ALMEIDA, 
2010). As primeiras medições realizadas por sensoriamento remoto eram mais 
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rústicas, sendo realizados através de câmeras acopladas em aeronaves, balões e 
até mesmo foguetes. Atualmente, com grandes avanços ocorridos na tecnologia, 
essas imagens de sensores remotos podem ser obtidas a partir de plataformas 
como satélites, que oferecem maior riqueza de detalhes, abrangendo áreas maiores 
e oferecendo uma repetitividade de recobrimento. Dessa forma, as imagens de 
sensores remotos apresentam utilidades nas mais variadas aplicações, desde 
estudos globais, programas de monitoramento contínuo em grandes áreas, estudos 
pontuais em escalas detalhadas no ambiente urbano ou na agricultura 
(SHIRATSUCHI, et al). Nobjetivos: Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar 
através do sensoriamento remoto, a área alagada no município de Itá pela 
construção da UHE. MATERIAIS E MÉTODOS: Assim, para a realização da 
presente análise, foram obtidas imagens de satélite Landsat do município de Itá no 
ano de 1995, antes da construção da usina, e imagens atualizadas do local em 
2015, sendo as mesmas obtidas através do website da NASA (Administração 
Nacional do Espaço e da Aeronáutica). A partir disso, com o auxílio de softwares de 
sensoriamento Envi5.0 e Arcgis10.4, foi possível classificar as imagens. Esta 
classificação é denominada supervisionada, onde a área objeto de estudo é 
recortada da imagem original. Após o recorte, a área foi setorizada em classes, 
sendo elas: água e demais usos do solo, a fim de visualizar a alteração do leito do 
curso hídrico após o alagamento. Concluída a classificação supervisionada, realizou-
se a quantificação das classes, através do software Arcgis10.4, e então pode-se 
elaborar o mapa de uso do solo para os anos de 1995 e 2015, sendo possível a 
comparação da diferença do curso hídrico. RESULTADOS: A partir das análises 
obtidas através das imagens de satélites, foi possível observar que o aumento do 
curso hídrico do trecho estudado em 1995, para o mesmo trecho estudado em 2015 
foi de 453,51%. Esse aumento da região alagada sugere que áreas antes ocupadas 
por agricultura, pastagens, e até mesmo floresta nativa, foram cobertas pela água, 
remodelando assim a estrutura da paisagem. Assim, os impactos físicos mais 
comuns após a área alagada são a diminuição da correnteza do rio alterando a 
dinâmica do ambiente aquático, com isso a temperatura do rio é alterada, tendendo 
a dividir o lago da represa em um ambiente, onde a temperatura é mais baixa, e 
outro ambiente, onde a temperatura é mais alta, favorecendo entre outros, a 
ocorrência de reações químicas que geram compostos nocivos ao interesse 
humano. (SOUSA, 2000). Em relação aos impactos biológicos, pode-se citar a 
transformação da dinâmica do rio, além das alterações na qualidade da água que 
afetam tanto a região a montante quanto a jusante da barragem. Sendo que tais 
impactos afetam a biodiversidade do rio (SOUSA, 2000). Assim, a instalação de uma 
usina hidrelétrica tem como produto a geração de energia, o que acarreta o 
desenvolvimento da localidade, mas por outro lado, gera um impacto ambiental 
relevante, tais como diminuição na qualidade de água e desagregação social das 
(SOUSA, 2000).  Desse modo, vale ressaltar as novas formas de matrizes 
energéticas possíveis para país, com condições favoráveis para a implantação das 
mesmas, que irão possibilitar a distribuição de energia elétrica para a população e o 
progresso econômico da nação, porém com a diminuição dos impactos gerados. 
CONCLUSÕES: Conclui-se, portanto, que houve um grande acréscimo na região 
alagada pela construção da usina, na ordem de 453,51%, acarretando grandes 
alterações na paisagem original. 
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PLATAFORMA GRÁFICA EM LABVIEW PARA CONFIGURAÇÃO E 
SINCRONISMO SEM FIO ZIGBEE DE RELÓGIOS DIGITAIS NA UNIDADE DE 

MARCILIO DIAS, CAMPUS DECANOINHAS755 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Na unidade de Marcilio Dias no campus de Canoinhas da 
Universidade do Contestado, foi desenvolvido um letreiro eletrônico que apresenta 
mensagens e a hora num painel de 1200 LEDs por face, permitindo leitura da hora 
em ambos sentidos no corredor do bloco C primeiro andar. Este relógio passou a ser 
referência nas atividades para colaboradores, professores, alunos e demais 
visitantes tornando-se ponto obrigatório para quem circula no campus. Assim com 
esta relevância e considerando que a sala dos professores está no segundo andar, 
desejasse realizar um relógio digital com apresentação da temperatura que seja 
sincronizado com o relógio do primeiro andar.  Para tal efeito requeresse um 
sincronismo entre estes ou um terceiro sistema que configure simultaneamente os 
relógios tendo como base uma terceira referência. Com tudo este projeto que visa o 
desenvolvimento de uma plataforma computacional em LabVIEW que permita a 
sincronia do novo relógio que será desenvolvido com o letreiro eletrônico de LEDs. 
Portanto o surgiu a necessidade do desenvolvimento uma plataforma em software 
que permita a configuração do letreiro eletrônico instalado no bloco C ter andar da 
unidade de Marcilio Dias no campus de Canoinhas, permitindo a sincronia com pelo 
menos mais um relógio digital a ser instalado no 2º andar do mesmo local. 
Realização de um software em LabVIEW como plataforma gráfica que permite a 
programação das mensagens e o tempo do letreiro de LEDs no 1º andar do bloco C 
em Marcilio Dias, campus de canoinhas, considerando a conexão com outros 
relógios de tempo real. Projetando a solução em hardware e software considerando 
o baixo consumo de energia em horários com presencia de usuários e o 
desligamento deste em ausência de pessoas. Ação comprometida com a 
sustentabilidade. OBJETIVOS: Desenvolvimento uma plataforma em software que 
permita a configuração do letreiro eletrônico instalado no bloco C da unidade de 
Marcilio Dias no campus de Canoinhas, permitindo a sincronia com pelo menos mais 
um relógio digital a ser instalado no 2º andar do mesmo local.Realização de um 
software em LabVIEW como plataforma gráfica que permite a programação das 
mensagens e o tempo do letreiro de LEDs no 1º andar do bloco C em Marcilio Dias, 
campus de canoinhas, considerando a conexão com outros relógios de tempo 
real.Projeto de um relógio digital, que indique hora com seus minutos, assim como 
temperatura e uma interfase de comunicações Zigbee para ajustes calibração a ser 
instalado no bloco C, 2º. Andar. Projetar as soluções em hardware e software 
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considerando o baixo consumo de energia e o funcionamento em horários com 
presencia de usuários como critério principal em via da sustentabilidade. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Utiliza-se um método de fluxograma que consiste nas 
etapas que devem ser compridas para alcançar as metas. As etapas consistem na 
Leitura da referência bibliográfica, os ensaios do sistema atual de configuração do 
sistema construção da plataforma em LabVIEW como a leitura dos dados do Letreiro 
a configuração da hora, reconfiguração da mensagem em 40 Caracteres. Assim 
pode ser configurada a modelagem de um novo relógio. Desenvolvendo o desenho 
circuito, simulação, ensaios do relógio, ensaios do sensor, modelagem novo relógio, 
ensaios de funcionamento, comunicação simultânea com LabVIEW e por fim 
avaliação de funcionamento 30 dias resultando na submissão do artigo. 
RESULTADOS: Os circuitos eletrônicos são projetados de forma satisfatória em 
Multisim considerando o sistema de controle digital baseado no micro controlador 
Atmega328P-PU, o estágio de potência para as cargas que são os LEDs dos 
displays com 130 segmentos a controlar. As placas eletrônicas são divididas em a 
cada dois displays sete seguimentos, placa de comutação e placa de controle. Estas 
desenhas em programa CAD Utilboard. Espera-se que espera que em próximos 
meses funcionem dois relógios sincronizada-mente configurados com plataforma 
desenvolvida em LabVIEW e disponibilizada no setor de multi meios. O relógio novo 
apresentará a hora e temperatura no segundo andar do bloco C na unidade de 
Marcilio Dias no campus de Canoinhas. CONCLUSÕES: O projeto em 
desenvolvimento passou por um tempo considerável devido ao difícil acesso de 
equipamentos de prototipagem na construção de placas na região. Assim o seu 
tempo de construção é grande por ter muita complexidade em suas conexões, 
utilizando se conectores e cabos flat. Estando agora em fase de construção final do 
hardware. E possivelmente estará sendo instalado no bloco C, até o fim deste 
semestre. 

 

Palavras-Chave: Zigbee. Relógios digitais. Plataforma Gráfica. 
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ESTUDO COMPARATIVO DOS IMPACTOS NA FLORA LOCAL APÓS A 
IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA UHE MACHADINHO UTILIZANDO 

FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO 
 

Andressa Aline Garbossa758 
Hannah Stivanello Mortari759 
Luciane Cristina Lazzarin760 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia 
contida na correnteza dos rios, em energia cinética, movimentando uma turbina, e, 
está um gerador que, por fim, gerar energia elétrica. Os impactos sobre o meio 
ambiente, assim, como os efeitos do uso dos recursos naturais em suas áreas de 
influência, possuem diferentes magnitudes e abrangências. Os elementos 
causadores de impacto ambiental ocorrem nas fases de planejamento, construção, 
enchimento do reservatório, desativação do canteiro de obras e operação do 
empreendimento. A implantação de reservatórios num rio, gera grandes impactos 
ambientais. Estes impactos podem ser mitigados de acordo com o projeto ou através 
da gestão dos recursos naturais após a implantação do empreendimento, porém não 
podem ser eliminados totalmente. Esses impactos ocorrem principalmente durante a 
construção afetando a fauna e a flora local. O represamento da água contribui para 
esta destruição, fazendo com que diversas espécies fiquem submersas e 
desapareçam. As atividades humanas desenvolvidas e aplicadas podem, em 
diferentes escalas, impactar e desestabilizar o sistema natural inserido no local da 
obra. O acompanhamento e monitoramento dessas implicações tornam-se 
fundamentais, uma vez que permitem o planejamento da compatibilização das 
atividades antrópicas com a conservação da vegetação ali inserida. O 
geoprocessamento, contribui para a caracterização da distribuição espacial da 
vegetação, permitindo diagnosticar a evolução e mostrar a real situação desse 
recurso nas áreas em estudo. Segundo o plano ambiental de conservação e uso do 
entorno de reservatório da Usina Hidrelétrica Machadinho (UHMA) ela está 
localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, entre os 
municípios de Piratuba (SC) e Maximiliano de Almeida (RS). O empreendimento 
começou a operar em fevereiro de 2002, utilizando o potencial hidrelétrico do Rio 
Pelotas, principal afluente do Rio Uruguai, que forma uma das maiores bacias 
hidrográficas do Sul do Brasil. A área inundada foi de 56,7 quilômetros quadrados 
em dez municípios, o número de propriedades atingidas foi de 1.266, o comprimento 
da barragem na crista é de 694,6 metros e a altura máxima é de 126 metros. 
Portanto este estudo tem como objetivo principal a comparação da intensidade dos 
impactos na vegetação local, após a implantação do reservatório da UHE 
Machadinho utilizando imagens de sensoriamento remoto e geoprocessamento, 
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especificamente do programa ENVI 5.0 com técnicas já conhecidas no meio 
cientifico, realizando georreferenciamento de imagens digitais e classificação do uso 
e ocupação do solo, analisando o ano anterior ao alagamento (1999) e o ano atual 
(2016). MATERIAIS E MÉTODOS: Para realização do presente estudo foram 
utilizadas imagens de satélites Landsat, utilizando os satélites L7 ETM+ SLC-on e L8 
OLI/TIRS. Após a obtenção das imagens através do site Earth Explorer (NASA), as 
mesmas foram classificadas de acordo com o uso e ocupação do solo na região ao 
entorno do reservatório no programa ENVI utilizando algumas variáveis relacionadas 
ao estado do ambiente. Todas estas informações são armazenadas no processador 
do programa, onde os dados são processados e executados conforme a estrutura da 
rede de dependência, obtendo-se o resultado final da avaliação dos dados, ou seja, 
um mapa de fragilidade ambiental de acordo com os impactos gerados pelo 
alagamento do reservatório. Após esse processo de mapeamento, as imagens 
georreferenciadas foram transformadas em imagens de índices de classificação 
diferenciados. RESULTADOS: A implantação da UHMA, no rio Pelotas, implicou na 
formação de um reservatório com 117 km de comprimento, uma largura média 
inferior a 1km e um espelho d’água de 79km². A altura da lâmina d’água no local da 
barragem é de 126m quando o reservatório estiver na cota máxima normal de 
operação (480m). Na área de influência da UHMA ocorrem três tipos de vegetação 
originais distintas: Floresta Estacional Decidual, Floresta Ombrófila Mista e a Região 
das Savanas ou campos. Todas essas formações originais existiam desde a fase de 
colonização da região, focos de alteração provenientes de um intenso 
desmatamento seletivo, com a exportação de madeira bruta, seguida da exploração 
agrícola rudimentar e da criação de gado. As levas de colonizadores que chegaram 
à região por volta de 1870, sobretudo de italianos, localizaram-se nas áreas cobertas 
pela Floresta Ombrófila Mista Montana, que foram desmatadas em vários trechos, 
para implantação da policultura como trigo, milho, feijão, videira, e também de áreas 
com pastagem. CONCLUSÕES: Constata-se então que a cobertura vegetal antes 
da implantação do reservatório da UHMA era demarcada pelo extrativismo e 
desmatamento para fins de agricultura e pastagens. A paisagem resultante desse 
processo histórico de ocupação, foi um cenário com variados níveis de cobertura 
vegetal, mais preservado nos segmentos dos vales mais encaixados, de difícil 
acesso e sujeitos a enchentes periódicas. Em decorrência da implantação do 
empreendimento, a vegetação natural, constituída principalmente por estágios 
secundários de regeneração, deveria ser retirada antes do enchimento do 
reservatório. A fim de compensar esse efeito ao ambiente da região, foi implantada 
no entorno do reservatório uma faixa de vegetação nativa variável, com cerca de 30 
metros de largura. Essa faixa, somada aos remanescentes florestais ainda 
existentes, alcança hoje uma largura de 86,6 m, em média, compreendendo a Área 
de Proteção Permanente (APP) do reservatório, e contribui para a formação de 
corredores de ligação entre os diversos fragmentos da floresta nativa. Os dados 
obtidos resultam em alicerces para o planejamento de ações ambientais, como o 
monitoramento da flora na área local estudada. A área de influência da UHMA 
apresenta uma vegetação já bastante alterada, sobretudo por fatores antrópicos 
relacionados à época da colonização e da exploração madeireira. A formação do 
reservatório resultou em uma nova paisagem, com características diversificadas ao 
longo de sua extensão. Embora a paisagem anterior possuísse inegáveis atributos 
de beleza natural (corredeiras e vales encaixados), porem a nova paisagem 
manteve grande parte desses valores naturais, acrescentando-lhe um lago que, de 
modo geral, proporciona recreação e lazer, transformando a área que antes era 
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somente explorada por trabalhos braçais, em possibilidade de roteiros turísticos com 
um número maior de atrativos, além de agregar maior valor vegetacional para os 
dois estados envolvidos no empreendimento. O geoprocessamento permitiu a 
aquisição dos dados de uso e cobertura do solo no reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Machadinho, revelando-se dessa forma uma ferramenta muito eficiente, tanto 
economicamente como fisicamente, levando em consideração tempo e dinheiro. 
Diante do quadro apresentado, a utilização do sensoriamento remoto e 
geoprocessamento para o mapeamento do uso e ocupação do solo, classes do solo, 
cobertura vegetal, entre outras, um importante instrumento para o planejamento, 
gestão e conservação da flora local ao entrono do reservatório da UHMA, uma vez 
que a contribuição de recursos é muito maior. 

 

Palavras-Chave: Sensoriamento Remoto. Geoprocessamento. Usina Hidrelétrica. 
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ESTUDO DE EFICIÊNCIA NA CONVERSÃO DA ENERGIA SOLAR EM 
ELETRICIDADE COM USO DE PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

Rodrigo Schönell761 
Mari Aurora Fávero Reis762 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O uso da energia fotovoltaica tem se disseminado, especialmente 
em países mais desenvolvidos, onde ocorrem incentivos para a instalação desse 
sistema. No Brasil existem poucos incentivos para a instalação desse tipo de 
geração de energia e a tecnologia empregada apresenta custos elevados. Por conta 
disso, a instalação de uma usina de captação de energia solar, através de painéis 
fotovoltaicos, comumente não se torna tão viável quando não se tem incentivos da 
parte governamental. Apesar de ser considerada uma das fontes de energia 
abundante no Planeta, com benefícios para o meio ambiente e para os 
consumidores, ainda assim está distante em tornar-se a principal fonte de energia 
renovável do Planeta. Por outro lado, a instalação de painéis fotovoltaicos para 
captação e transformação de energia em pequena escala, como casas, escolas e 
indústrias, as vezes se tornam mais atrativa, devido ao fato de poder ser utilizada 
próximo à produção. Esse trabalho irá desenvolver um estudo de caso com o 
propósito de avaliar a eficiência na conversão de energia através de um painel 
fotovoltaico, próximo às áreas cobertas utilizadas nos acessos à Universidade do 
Contestado, campus de Concórdia. O estudo faz parte de Trabalho de Conclusão do 
Curso de Engenharia Civil, onde será realizado um estudo de viabilidade técnica e 
econômica para desenvolvimento de um projeto na substituição dos toldos e áreas 
cobertas de acesso às dependências da Universidade. OBJETIVOS: Estudar a 
eficiência de uma célula solar teste para implantação de sistema de geração de 
energia através de painéis fotovoltaicos em substituição aos toldos de lona do 
Campus da UNC-Concórdia. MATERIAIS E MÉTODOS: Para calcular a eficiência 
na conversão de energia solar em eletricidade, através de uma célula solar, foi 
realizado um teste piloto próximo aos toldos de acesso à Universidade. Inicialmente 
verificamos, através de multímetros digitais os valores de tensão e corrente. Os 
equipamentos utilizados apresentam precisão e agilidade nas leituras efetuadas, 
pois formam acoplados no próprio circuito do painel fotovoltaico. Também foi 
verificada a área do painel (em m2) e a potência máxima do painel (indicada pelo 
fabricante). Para definir o posicionamento do painel, para melhor aproveitamento da 
energia solar, utilizamos aplicativo de androide. O dispositivo nos auxiliou a 
localizarmos norte verdadeiro (posição de inclinação do painel para a região Sul do 
Brasil) e o ângulo de inclinação (Latitude do Local, aproximadamente -27º). Com a 
posse dos dados e uso da equação abaixo calculamos a eficiência na conversão da 

energia pelo painel solar.  Onde: Pu é a potência gerada e Pt é a potência 
máxima do painel. RESULTADOS: O teste piloto foi realizado em datas e horários 
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diferentes, variando entre tempo nublado e ensolarado, próximo ao prédio dos 
laboratórios. A partir dos dados obtidos verificamos que o rendimento do painel 
ocorreu de 10% em dia nublado (11 horas da manhã) e a 14% em dia ensolarado 
(14 horas da tarde). Os dados foram coletados em setembro e início de outubro, 
período de equinócio (quando temos o mesmo número de horas diurnas e noturnas). 
Os dados obtidos no estudo, no decorrer dos dias, em diferentes condições 
climáticas, nos demostraram que os resultados foram significativos, chegando até 
16,46 W/m2, para um rendimento de 13,77% no painel. Um resultado favorável, 
quando comparado a outros estudos dessa natureza na Europa (2) ou nos Emirados 
Árabes Unidos (1). A partir dos resultados deste estudo de eficiência na 
transformação de energia solar em eletricidade, a partir da tecnologia fotovoltaica, 
faremos um estudo de viabilidade econômica na substituição de toldos de acesso 
aos blocos da Universidade por cobertura com uso dessa tecnologia. No estudo será 
apresentado um projeto civil e arquitetônico, bem como os resultados da viabilidade 
técnica e econômica como conclusão do TCC. CONCLUSÕES: Os resultados nos 
testes de eficiência na conversão de energia solar em eletricidade, nas 
dependências da Universidade, demonstraram a eficiência da tecnologia, bem como 
a necessidade de um estudo avançado de coleta e análise de dados para a 
elaboração do projeto dos toldos solares. Projetos dessa natureza representam um 
enorme desafio para a humanidade em realizar uma transição de um sistema 
tradicional, pouco sustentável, para um sistema de energia com materiais totalmente 
sustentável. Para a Engenharia Civil poderá ser uma possibilidade de elaboração de 
projetos para a sustentabilidade energética. 

 

Palavras-Chave: Energia Solar fotovoltaica. Eficiência Energética. Coberturas de 
Acesso. Viabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MODERNAS PARA 
EDIFICAÇÕES COM PROJETO RESIDENCIAL E COMERCIAL 

 

Andrei Kauva763 

Luis Eduardo Palomino Bolívar764 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este projeto caracteriza-se por ser um trabalho onde se encontram 
detalhes e regras que devem ser seguidas para começar a desenvolver um projeto 
elétrico. Esse caso é um estudo de um projeto que já foi desenvolvido e que se 
encontra em funcionamento, de acordo com os padrões vigentes nas normas 
nacionais e normas de funcionamento da concessionária de energia da região, o 
projeto passou pela avaliação de um Engenheiro da própria concessionaria e pela 
aprovação do Conselho de Engenharia. Por se tratar de uma edificação que 
necessita de várias unidades consumidoras a concessionaria de energia exige que 
seja feito um projeto elétrico, que garante não só a funcionalidade, como a 
segurança para os usuários. Comum na vida de muitos Engenheiros Eletricistas um 
projeto deve ser considerado muitos detalhes e atentar as normas para que obtenha 
êxito e consiga a aprovação de execução. Este trabalho mostrará de uma forma 
objetiva e clara, os passos a serem seguidos para a confecção de um projeto 
elétrico, baseado em um projeto de um edifício com várias unidades consumidoras 
mistas entre apartamentos e salas comerciais para posterior locação. OBJETIVOS: 
Apresentar as considerações que devem ser abordadas nos projetos de instalações 
elétricas em prédios comerciais e residências baseado num estudo de caso bem-
sucedido, sugerindo um documento técnico modelo. Referenciar as normas técnicas 
dos estamentos nacionais e locais utilizados nos projetos de instalações elétricas 
residências para sintetizar os procedimentos e documentos exigidos por cada um 
destes. Definir um modelo de documento técnico com todas as considerações 
mínimas para ser uma proposta comercial. Revelar os detalhes mais frequentes que 
podem mudar num projeto de instalações elétricas, indicando as alternativas de 
solução e seu impacto no projeto final. Mostrar o motivo de projetos como esse, não 
contar com um sistema de geração alternativa de energia. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os materiais utilizados neste projeto são: Esquema elétrico projeto 
residencial e predial, computador com conexão a internet, autocad Elétrica. A 
metodologia implementada é Water Fall onde o primeiro passo é revisão 
bibliográfica, analise das normas para projetos residências, industriais, prediais, 
comerciais em seguida é feito um estudo de viabilidade pela concessionaria. Após 
reconhecer toda legislação vigente para ser confeccionado um projeto elétrico, deu-
se início a colocação de ordem estimando os passos a ser procedidos para obter um 
resultado desejável na questão de aprovação do projeto e aprovação da execução.   
RESULTADOS: Com esse estudo obteve-se um documento fonte de consulta para 
base há inicialização de um projeto elétrico e os procedimentos a serem realizados 
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para que se tenha sucesso na aprovação de projeto e execução. Com este modelo 
uma nova ferramenta de consulta surge para orientar os passos e nortear as ideias 
de um novo projeto. CONCLUSÕES: A realização de uma consulta aprofundada em 
todas as normas que são necessárias atender para aprovar um projeto elétrico em 
Santa Catarina gerou um referencial significativo onde aborda-se os principais 
detalhes que devem ser seguidos e uma abordagem pratico par a facilitar o 
desenvolvimento do projeto apresentando a importância do dimensionamento de 
material e demais licenças obrigatórias. Com um dimensionamento de todos os 
componentes do sistema aceita-se que elaborar um projeto diminui os ricos que os 
custos variem em mediano prazo considerando gastos desnecessários com 
materiais que não serão utilizados. Da mesma forma se tem uma previsão de que a 
instalação já preve uma futura elevação de carga elétrica em cada unidade 
consumidora representado no aumento de equipamentos e eletrodomésticos. Este 
trabalho considerado como uma fonte de orientação, facilita a elaboração de novos 
projetos graças à versão simplificada dos passos a se seguir facilitando os maiores e 
pequenos projetos.  

 

Palavras-Chave: Projetos. Normas. Concessionaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

ESTUDOS E TESTES SOBRE MELHORAMENTOS NA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS765 

 

Edivan Gugel766 
Herculano De Biasi767 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A energia elétrica oriunda da energia solar vem ganhando destaque 
mundial por se tratar de uma energia pura e inesgotável. A radiação solar é 
convertida em energia elétrica por meio da radiação incidente sobre materiais com 
características semicondutoras. Essa energia capturada é armazenada para 
posterior utilização. O sistema de geração de energia através de placas fotovoltaicas 
é uma maneira de obter energia elétrica instantânea através dos raios solares, e 
pode ser considerada a uma das mais limpas e abundantes já descobertas na 
natureza.  Segundo RITTL (2014), A Arábia Saudita pretende instalar 6 gigawatts de 
energia solar fotovoltaica nos próximos cinco anos. É o equivalente à potência 
instalada das duas usinas do rio Madeira. A China, nos próximos 15 anos, pretende 
sua capacidade fotovoltaica para 100 gigawatts, o equivalente a quase dois terços 
de todo o parque gerador do Brasil. Nos EUA, 36% das novas instalações elétricas 
nos EUA são dessa fonte. O efeito fotovoltaico é decorrente da excitação dos 
elétrons de alguns materiais na presença da luz solar (ou outras formas apropriadas 
de energia). As placas de captação de energia solar, também chamadas de painéis 
solares são compostas por um conjunto de células fotovoltaicas. Atualmente, as 
melhores células apresentam um índice de eficiência de 25%. Devido à essa baixa 
capacidade do processo de transformação de energia, e pelo fato de novas 
tecnologias de transformação deste tipo de energia solar em elétrica não existirem, 
este projeto faz um estudo sobre como aproveitar ao máximo do sistema existente 
analisando e adequando a melhor maneira de extrairmos a máxima potência das 
placas. Para isso será utilizado um sistema embarcado microcontrolado para 
rastrear o movimento do Sol, e corrigir a inclinação do painel solar, de forma que os 
raios solares se mantenham perpendiculares a placa. OBJETIVOS: O presente 
projeto pesquisa objetivou-se a construir um protótipo de um sistema de 
rastreamento solar para melhorar a eficiência energética nas células fotovoltaicas. 
São objetivos específicos: modelagem do cenário mais promissor para 
melhoramento da eficiência de energética em células fotovoltaicas; projeto, 
dimensionamento e construção do mecanismo de deslocamento dos painéis solares, 
desenvolvimento do firmware de controle e monitoramento; programação do 
software para confecção de gráficos e relatórios, indicando a captação de energia 
pelo protótipo. MATERIAIS E MÉTODOS: O protótipo desenvolvido trata-se de um 
sistema de rastreamento solar, desenvolvido a partir da plataforma embarcada open 
hardware Arduino. Este faz o controle de um motor 12V que posiciona o painel 
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fotovoltaico de forma a aproveitar a maior intensidade de raios solares. Isto é 
conseguido com um ângulo de inclinação do painel perpendicular à incidência direta 
dos raios solares em sua superfície. O controle de posição da placa é realizado por 
meio de um encoder, que fornece esta informação com precisão, garantindo que a 
placa solar estará na posição que recebe a maior incidência solar durante todo o dia. 
O desenvolvimento deste protótipo de rastreador solar foi feito de forma a se obter 
uma relação custo-benefício considerável. Os materiais utilizados foram: célula 
fotovoltaica; motor 12V; suporte metálico para a célula; 2 rolamentos; cabo de aço; 
encoder; arduino; 2 micro chaves fim de curso; 2 parafusos 8mm; 40cm de barra do 
tipo rosca sem fim 8mm; 10 metros de fio 1mm; ponte H; bateria 12V; RTC - Real 
Time Clock (Relógio de Tempo Real). Realizado este processo foi desenvolvido um 
firmware de controle para que o equipamento pudesse acompanhar a rotação do 
Sol.  Um timer RTC foi integrado ao Arduino para controle de horário e economia de 
energia. Com isso é possível colocar a placa no modo de economia de energia 
períodos em que não há incidência solar. Para obtermos uma precisão na posição 
da célula colocamos um encoder que nos garante que a célula esteja na posição e 
no horário pré-definido.  Para rotacionar o sistema colocamos um motor 12V, que faz 
com que o motor gire até a posição desejada em ambos os sentidos. 
RESULTADOS: Duas placas fotovoltaicas idênticas foram utilizadas. Uma delas 
ficando fixa e a outra tendo seu posicionamento controlado pelo protótipo. A 
amostragem foi realizada no período das 07h00 às 17h00, sendo os dados 
coletados a cada 60 minutos. Na placa fixa observou-se que a variação foi pequena, 
sendo os valores praticamente idênticos, com pequena variação na tensão, o que 
pode ser considerado um erro de leitura. Observou-se que a potência (w) máxima da 
célula é obtida a uma temperatura próxima aos 42ºC. Foi constatado que na célula 
em que foi realizado o acompanhamento do Sol, a temperatura na placa foi superior 
à da placa fixa.  Fazendo esta análise observamos que, em parte do período, a 
temperatura da placa em que foi feito o rastreamento solar nos fornecesse uma 
potência maior em alguns períodos. CONCLUSÕES: Tendo em vista a análise dos 
dados, foi possível observar uma melhor eficiência no sistema que realiza o 
rastreamento solar, chagando-se à conclusão que é possível obter ganhos 
consideráveis com a confecção do protótipo. Tendo em vista que a tensão e a 
temperatura da placa estão ligadas diretamente ao seu rendimento, a sua eficiência 
foi mais bem aproveitada ao fazer com que os raios solares, na maior parte do 
tempo, sejam projetados perpendicularmente à placa. Isso faz com que a 
temperatura seja superior. A análise dos resultados obtidos gerou um resultado 
positivo e satisfatório tendo em vista que os ganhos foram consideráveis 
comparando os sistemas de captação de energia fixo e o protótipo desenvolvido de 
rastreamento solar. No estudo supra referenciado obteve-se um resultado 
satisfatório quando tratamos da captação de energia elétrica. O protótipo não se 
trata somente de um estudo e sim de uma conquista particular, tendo em vista que 
obtivemos os resultados desejados, mas acima de tudo pelo desenvolvimento, onde 
houve uma dedicação para que o mesmo pudesse ser executado, foram diversas as 
literaturas estudadas para podermos desenvolver da melhor maneira nosso projeto. 
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OTIMIZAÇÃO TEMPO DE COMUTAÇÃO POR INTERRUPÇÃO PROGRAMADA 
PARA DIMINUIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA EM MICROPROCESSADORES 

DE 8-BITS DA FAMÍLIA 16F8XX UTILIZANDO LINGUAGEM ENSAMBLADOR 
 

Fábio Burzi768 
Luis Eduardo Palomino Bolívar769 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Para a próxima década esperasse que o desenvolvimento 
tecnológico esteja direcionado a envolver conectividade sem fio, baixo consumo de 
energia em dispositivos eletrônicos, alta transferência de dados, e armazenamento 
de alta densidade de informação, é assim como por exemplo Internet das Coisas, 
Big Data, LiFi LoRa serão nomes comuns como hoje WiFi e que mudarão a nossa 
sociedade. Na atualidade estão se preparando a geração profissional que será 
protagoniza nos desenvolvimentos é assim como o curso de engenharia elétrica na 
disciplina de Microprocessadores, são desenvolvidos algoritmos para a linguagem 
ensamblador. Estes algoritmos visam configurar e controlar os periféricos dos 
microprocessadores de 8bits da família 16F8XX. Um dos periféricos de maior uso 
são os timers que geram uma interrupção num tempo determinado na programação, 
assim, o processador pode estar desligado ou realizando outro tipo de 
processamento sem ter que executar uma função de delay. Neste trabalho se 
propõe um algoritmo em linguagem ensamblador com otimização do tempo de 
interrupção para microcontroladores PIC de 8Bit da família 16F877 com cristal de 
4MHz, controlando um display matriz de LEDs de 7X5, com diminuição do consumo 
de energia. A comutando por interrupção das colunas da matriz e desligamento do 
processador em intervalos de 5ms. Durante esse tempo se propõe desligar o 
processador para diminuir o consumo de energia. No display será apresentado o 
alfabeto em maiúsculas a modo de exemplo. OBJETIVOS: Comparar o consumo de 
energia do circuito microcontrolado com o  PIC16F877 quando é utilizado o modo de 
baixo consumo no processador com a interrupção do TMR0. Determinar o tempo 
mínimo que leva a máxima radiação de luz nos LEDs da matriz como critério para 
determinar o tempo a ser otimizado na comutação de colunas. Propor um algoritmo 
em linguagem ensamblador, com programação de interrupção de no máximo 5ms 
como base de tempo para apresentar as letras no display a cada 500ms. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Neste trabalho foram utilizados: PIC16F877, Cristal de 
4MHz, Matriz de LEDs 7x5, fonte de 5 Voltios, Elementos de polarização do circuito, 
Computador com conexão a Internet, software MPLabX IDE, programada PM3 de 
Microchip, multímetro Agilent U1242B, osciloscópio digital Tecktronix MDO2012. A 
metodologia define um estudo bibliográfico, a implementação de um circuito 
eletrônico com o PIC e a Matriz com demais componentes para polarização do 
sistema, seguidamente, desenvolvimento de dois algoritmos para controlar a Matriz 
de LEDs 7x5 com tempo de interrupção otimizado e outro algoritmo com 
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desligamento do processador. A seguir, são realizadas medições com o osciloscópio 
digital e o multímetro em modo de corrente para determinar o consumo de energia e 
evidenciar os pontos de comutação e o tempo de interrupção. São realizadas as 
comparações das medições determinando o desempenho relativo, preparação do 
relatório, socialização de resultados. RESULTADOS: A comutação gerada na sub-
rotina de interrupção do TMR0 entre 1ms e 5ms não evidencia latência nas colunas 
do display, porem o consumo de energia aumenta quando a interrupção aumenta 
em frequência. O desligamento do processador em quanto o TMR0 gera a 
interrupção é realizado com a instrução sleep que não permite calcular no simulador 
os tempos de recuperação do processador, já que o tempo da interrupção se altera 
levemente quanto está nesse modo. O valor de TMR0 ótimo para este caso foi de 
B2H, com 20 apresentações da mesma letra a cada 25ms cada e o acionamento da 
coluna a 5ms. CONCLUSÕES: O consumo de energia no micro controlador PIC 
16F877 diminui quando se utiliza o recurso da comutação programada com 
interrupção do timer e o modo sleep se o processador não estiver processando 
outros dados. Quanto trata-se de sistemas com autonomia energética deve ser 
combinado o uso da linguagem ensamblador, pela possibilidade de diminuir o código 
o que indica menor tempo de execução e menor energia para gastar. Comparado os 
algoritmos, o consumo de energia do processador está em 22% do circuito proposto, 
sendo importante assim o desligamento do processador. São necessárias técnicas 
para simulação do modo sleep para considerar em desenho assistido por 
computador e em simulação do programa em MPLabX para garantir eventualmente 
critérios de desenhos relacionados ao consumo de energia.  
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MONITORAMENTO REMOTO DE SENSOR DE VAZÃO PARA BOMBA DE ÁGUA 
COM ENERGIA MOLECULAR E ABORDAGEM DO CONCEITO DE IoT 
 

Geisa Beatriz Sanches770 
Luis Eduardo Palomino Bolívar 771 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este projeto, inserido no GEPAR-UnC Grupo de Pesquisa em 
Energias Alternativas e Renováveis da Universidade do Contestado, tem por 
objetivo desenvolver um sistema de monitoramento de vazão de água, para 
implantar em uma bomba de água com energia molecular a fim de medir sua 
eficiência. Com sensor de efeito de campo, monitoramento remoto, interface gráfica 
em LabVIEW, a partir de um dispositivo de hardware embarcado e implementando 
como paradigma o IoT – Internet das Coisas. Realização do modelamento 
matemático do sistema para assim determinar a calibração do instrumento de 
medição, definindo a precisão e mecanismo de compensação do erro, com base em 
gráficos e dados obtidos posteriormente no sensor, que pode ser monitorado em 
tempo real em qualquer lugar no aplicativo de celular ou página web. OBJETIVOS: 
Realizar modelamento matemático do sistema de monitoramento de vazão de água 
com sensor por efeito campo. Desenvolver uma plataforma de com apresentação 
gráfica e dados tabelados do modelo matemático e comparação com os o sistema. 
Determinar a calibração do instrumento de medição de vazão, definindo a precisão e 
mecanismo de compensação do erro assim como a aferição deste. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os materiais de maior relevância em este trabalho são: bancada de 
testes de autoria própria para ensaios do sensor de vazão, computador com 
conexão a internet, LabVIEW y um sistema embarcado baseado em ATMEL 
ATMEGA328 para aquisição e processamento da informação fornecida pelo sensor. 
É considerada uma metodologia em cascata, com 5 pontos de referência 
metodológica onde aborda a revisão bibliográfica, fabricação da bancada de testes, 
desenvolvimento do algoritmo para leitura do sensor de vazão com o 
armazenamento dos dados em Banco de Dados y publicação em tempo real dos 
ensaios, seguidamente é realizados os ensaios do sensor, passando um fluxo de 
agua pelo sensor com variação da vazão. Os resultados são comparados e 
analisados considerando a equação de Bernoulli, relacionando a pressão, 
velocidade do fluxo e área da secção transversal da tubulação que alimenta o 
sensor de vazão. RESULTADOS: O modelamento do sistema com a equação de 
Bernoulli apresenta o mesmo comportamento aos valores obtidos fisicamente. Deve 
ser considerado um ajuste ao erro, para diminuir a diferença com o modelo 
matemático. Este erro é de origem sistemático e foi calculado empiricamente 
observando a diferença das curvas do modelo matemático de Bernoulli e os valores 
obtidos no sensor. CONCLUSÕES: A partir do princípio de Bernoulli obteve-se os 
valores de vazão durante o processo em cada variação de altura da coluna de água 
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nos tubos em 1cm, onde verifica-se que o sistema leva 49 segundos para estabilizar. 
Sendo um tempo suficiente para modelar o comportamento do sensor.Com os 
valores obtidos no modelamento do sistema, é possível verificar a quantidade exata 
de liquido que atravessa o sensor de fluxo e comparar com o número de pulsos 
emitido por ele.  

 

Palavras-Chave: Vazão. Sensor. Modelamento Matemático. 
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CONSUMO ENERGÉTICO REAL DA CARGA DE ILUMINAÇÃO DA UnC-
UNIDADE DE MARCILIO DIAS, COMPARANDO COM POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO 

POR LÂMPADA LED, UMA PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA 
 

Rodrigo dos Passos772 
Luis Eduardo Palomino Bolivar773 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os avanços do projeto proposto como PIVIC, sobre o 
análise da viabilidade real, da economia que eventualmente a iluminação a base de 
lâmpadas de LED T8 poderia gerar na Unidade de Marcilio Dias da UnC. Para tal 
efeito é realizado o monitoramento da energia nas lâmpadas no laboratório de 
Desenvolvimento Tecnológico da UnC na unidade de Marcilio Dias, num período de 
30 dias. Posteriormente são tomadas medições de lâmpadas LEDs pelo mesmo 
período, no mesmo local, atendendo as normas técnicas de lumino-técnica.  Na 
sequência são analisados e comparados os dados, projetando a viabilidade 
financeira e técnica. Parte este trabalho das premissas apresentadas pela EPE/MEC 
em relatório sobre o cenário energético de 2015-2024. INTRODUÇÃO: A utilização 
das lâmpadas de LED tem aumentado gradativamente enquanto seus preços vão na 
direção contraria a sua ascensão nos últimos anos. Alguns de seus benefícios já 
foram mais que comprovados, como por exemplo sua durabilidade ao ser 
comparada com lâmpadas incandescentes como é demonstrado no artigo “LED 
versus Lâmpadas Convencionais”. Porém quando trata-se da comparação de 
lâmpadas LED com lâmpadas fluorescentes, amplamente utilizadas e já 
comprovadas mais econômicas o assunto permanece pouco discutido e sem muitos 
estudos comparativos. Para entendermos a relatividade e importância deste 
respectivo trabalho é preciso estudar e entender a expectativa da demanda elétrica 
ao longo dos próximos anos. Segundo estudo da ANEEL (Agencia Nacional de 
Energia Elétrica) o consumo energético no Brasil em 2030 deve atingir a marca de 
950 a 1250 TWh/ano comparado ao atual cenário de 2015 que é de 405 TWh/ano. 
OBJETIVOS: Determinar a viabilidade técnica e econômica na substituição das 
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED em uma sala teste na Universidade 
do Contestado UnC – Campus Marcilio Dias. Garantindo o cumprimento das normas 
de luminosidade NBR – 5413.  - Comparar o consumo atual da iluminação de uma 
sala de aula através de aferições com a medição da iluminação com LEDs.  Definir 
os níveis de luminosidade contidas na sala com lâmpadas fluorescentes e com 
lâmpadas LED obtendo um nível dentro das normas da NBR – 5413. Calcular o 
tempo de retorno do investimento das lâmpadas LED que serão necessárias para 
substituição no Campus considerando cenários desse retorno. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os métodos deste trabalho visam a coleta e armazenamento de dados 
através de um sistema embarcado baseado em microprocessador ATMel que irá 
realizar aferições com um sensor de corrente modelo AT 20 B5, enviando os dados 
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para ATMel que armazenará num cartão SD, desta forma poderá saber o real 
consumo de energia e comparar os resultados das medições com o das lâmpadas 
fluorescentes, instaladas atualmente no campus, com as de LEDs após substituição. 
RESULTADOS: A coleta dos dados atualmente está em processo é realizado com o 
sistema embarcado baseado em processador da ATMel utilizando um sensor de 
campo instalado no quadro geral de cargas da sala. O Desenvolvimento do sistema 
de coleta de dados é inédito utilizando um cartão de memoria com frequência de 
medição a cada segundo. CONCLUSÕES: Este trabalho possibilita perceber as 
vantagens da utilização das lâmpadas T8 LED em relação as lâmpadas 
fluorescentes comuns. Espera-se obter o retorno do investimento já considerando o 
índice de inflação para este ano e o projetado para 2017. As lâmpadas LED com 
maior eficiência energética e durabilidade também impacta favoravelmente no 
orçamento da instituição. Através das informações contidas neste, pode-se 
conscientizar a todos das reais condições da aquisição de lâmpadas LED.  
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ALGORITMO PADRÃO PARA MÁQUINAS DE ENTRETENIMENTO ELETRÔNICO 
UTILIZANDO MÁQUINAS DE ESTADO FINITAS 

 

Amanda W. Rautemberg774 
Jonhathan C. Pauluk775 
William M. Ramthun776 

Luis Eduardo Palomino Bolívar777 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Algoritmos sempre são desenvolvidos para automatizar processos, 
muitos destes são parecidos, mas é realizado muitas vezes um novo projeto. Este 
trabalho pretende demostrar que para maquinas de entretenimento (EM) pode ser 
desenvolvido um algoritmo padrão para dois cenários aparentemente diferentes. 1- 
Acerto na cesta de basquete em um tempo determinado com placar e 4 
sinalizadores de LED piscando. 2- Acerto na Boca de Taz que consiste em lançar 
uma bola numa chapa que contém um desenho de Taz e na boca um orifício para 
acertar o lançamento de bolas num tempo com indicação de placar e 40 LEDs no 
contorno da EM. Estes EMs foram desenvolvida na disciplina de Programação I, no 
curso de Engenharia Elétrica no ano de 2013 com eletrônica analógica e sistemas 
embarcados. Assim se tem a hipótese que pretende responder a questão dentro do 
Programa de Incentivo Voluntario de Iniciação Científica (PIVIC) da UnC: Será 
possível construir um algoritmo padrão para a Finite State Machine (FSM) que possa 
ser implementado em máquinas de entretenimento como balo cesto e a boca do 
palhaço que visam medir acertos em intervalos de tempo predeterminado e ao 
mesmo tempo controlando o sistema de iluminação deste? OBJETIVOS: 
Desenvolver um algoritmo FSM para um sistema embarcado baseado no 
processador da familia ATMega aplicado a EM com contagem de eventos em 
intervalos de tempo ajustável com controle da iluminação dinâmica e comandos de 
armado do sistema. MATERIAIS E MÉTODOS: Os matérias utilizados para este 
empreendimento consta de Laboratorio de Desenvolvimento Tecnológico em UnC-
MD, Computador com conexão a Internet, software CAD para simulador de circuitos 
elétricos Multisim, Osciloscopio Digital Tecktronix de 1Gsps, Gerador de Funções, 
Multimetro Digital, dois Sistemas Embarcados ATMega, dois EMs, cabos de conexão 
e componentes vários para polarização dos circuitos. Uso do método Water Fall ou 
de cascata para o desenvolvimento deste projeto com os seguintes, passos: Revisão 
bibliográfica; Modelamento dos circuitos atuais em Multisim; Acondicionamento do 
sistema ATMega nos EM; Desenvolvimento do Algoritmo; Ensaios nos EMs; Análise 
dos Resultados; Documentação final do projeto; Socialização de resultados. 
RESULTADOS: O uso de sensores óticos e LEDs de iluminação colorida em 
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máquinas de entretenimento tornaram mais resistentes aos embates mecânicos, e 
atrativas para os usuários, tornando um produto competitivo com um novo conceito 
em tecnologia aplicada a diversão de potencialmente todas as idades. Estas 
máquinas são a Boca de Taz e a Cesta de Basquete, o algoritmo a ser implantado 
nestes é semelhante pois necessariamente os objetivos de processamento são os 
mesmos. Aplicação de contadores digitais que registra os acertos, o tempo para 
acertar, sirene e luz indicadora do início e fim do tempo, com botões de início e 
parada do jogo. CONCLUSÕES: Caracterizado pelo baixo compromisso 
computacional e flexibilidade de plataformas. Espera-se realizar testes em parceria 
com outros pesquisadores da área de pedagogia para fins de uso na brinquedoteca 
e se necessário melhorar o algoritmo para tornar-se um produto comercial. Fica 
assim o potencial de um produto tecnológico que pode ser o início de um 
empreendimento inédito na região. 

 

Palavras-Chave: Maquinas de Entretenimento. Algoritmo. Sistema Embarcado.  
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO DAS BANDAS DE INSTRUMENTO DE SOPRO 
E/OU FANFARRAS DE PORTO UNIÃO778 

 

Cláudio Aparecido Fernandes779 

Saimon Rodrigo da Silva780 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa musical no Brasil é incipiente e a partir dos anos 1980 
os estudos em música concentraram-se nas Pós-Graduações em Música no Brasil, o 
que nos dá um diagnóstico da real situação de pesquisa em música. Diante dessa 
realidade percebemos a importância da pesquisa em música. Segundo professor 
Ikeda, 2001, “Pesquisa em música popular urbana no Brasil: entre o intrínseco e o 
extrínseco” no que se refere às investigações do campo da música popular constata-
se que nos últimos 20 anos cresce continuamente, entretanto boa parte dos 
trabalhos não foram escritos por pesquisadores especializados em música. É sabido 
que desde as décadas de 1930/1940 o assunto interessa e também é pesquisado 
por radialistas, jornalistas, produtores e folcloristas especializados na área. 
Logicamente que esses estudos são incipientes comparados à música erudita. 
Defronte a esses levantamentos, embora crescente, o interesse pela música popular 
ainda é pouco expressivo, esse fator nos levou por meio do Grupo de Pesquisa 
Musicais da Região do Contestado – PEMUSC Campus Porto União iniciar um 
estudo musicológico local. Em um segundo momento da pesquisa, agora com 
subsidio e apoio do Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade do Contestado – 
FAP/UnC, começamos uma nova etapa investigativa com o Projeto de pesquisa 
“Levantamento histórico das Bandas de Instrumento de Sopro e/ou Fanfarras de 
Porto União”. Sabe-se que Porto União no estado de Santa Catarina, é uma cidade 
de tradição de Bandas de Instrumentos de Sopro e/ou Fanfarra proporcionando 
cultura e educação musical de excelência formando grandes instrumentistas. Dentre 
os inúmeros instrumentistas citamos: Fernando Deddos – eufonista e compositor e 
atualmente professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Sandro 
Guaraná – trompetista e músico atuante no cenário musical na cidade de Curitiba.  
Essa característica repercute nos alunos do curso de Música da Universidade do 
Contestado onde grande parte passou em algum momento pela pedagogia musical 
das bandas. Esses dados contribuíram inicialmente por fazer um “Levantamento 
histórico das Bandas de Instrumento de Sopro e/ou Fanfarras de Porto União” 
tentando responder algumas indagações iniciais - Como é o processo de ensino 
aprendizagem? Qual o repertório? Quem foram os regentes? Onde são realizados 
os concertos? Que subsidia os projetos...? E tantas outras indagações. 
OBJETIVOS: Identificar Bandas de Instrumento de Sopro e/ou Fanfarras de Porto 
União e os processos de ensino aprendizagem; Levantar documentos históricos – 
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atas, relatórios, associados, regentes, apoiadores, convênios e associações e; 
Examinar programas de concerto e regentes. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo é qualitativa compreendendo 
diferentes técnicas interpretativas buscando investigar e levantar dados e 
documentos relativos a formação das Bandas locais, levantando dados construindo 
um histórico. Um outro aspecto foi esclarecer ou entender como eram ou como são; 
no caso de Bandas em atividade, os processos pedagógicos – metodologia de 
ensino. Por fim, identificar os programas de concerto e regentes. A segunda etapa 
da pesquisa, após a coleta de todo material, é administrar um procedimento de 
análise musicológica e etnomusicológica. RESULTADOS: A pesquisa levantou 
informações de diversos grupos musicais atuantes na cidade de Porto União 
entretanto somente duas Bandas proveram subsídios para um levantamento inicial – 
Banda Marcial João Fernando Sobral e Banda Sinfônica Instituto SIM. 
CONCLUSÕES: Escolhemos trabalhar com dois grupos – Banda Marcial João 
Fernando Sobral e Banda Sinfônica Instituto SIM pelo motivo de responderem a um 
questionário enviado as várias corporações locais. Nesse primeiro levantamento 
observamos que ambos os grupos aplicam estratégias  de ensino diferenciadas. Os 
alunos da Banda Marcial tem dois meses de teoria musical e oito meses de prática, 
ou seja, estudam em primeiro lugar os elementos básicos da música, constroem 
uma fundamentação teórica com seis encontros semanais totalizando ao final de 
dois meses aproximadamente quarenta e oito encontros. Na Banda Sinfônica os 
encontros são de segunda a sábado divididos por naipes e dois ensaios gerais.  Os 
professores utilizam métodos de ensino variados entretanto dois métodos são 
comuns, possibilitando o trabalho com diferentes naipes iniciarem com os mesmos 
exercícios conforme progressões de estudos proporcionando uma vivência de 
prática musical em conjunto, tudo sob a supervisão de um coordenador pedagógico. 
Os dois grupos fornecem instrumentos para os alunos, o que facilita o aprendizado. 
Quanto ao repertório temos diferença - a Banda Marcial tem em seu programa de 
concerto popular e erudito. A Banda Sinfônica tem um repertório variado e 
contemporâneo. Em um segundo momento essas questão devem ser aprofundadas 
e revisitadas. A música tem sido no Brasil a linguagem de conflitos nacionais e 
condutora de utopias urbanas. A música popular desempenha intercessões 
multiculturais propiciando o encontro das diversas etnias e estratos sociais. Segundo 
Napolitano (2002) “A perspectiva teórica aponta para a necessidade de se 
compreender as várias manifestações e estilos musicais dentro de sua época, da 
cena musical na qual está inserida, sem consagrar e reproduzir hierarquias de 
valores herdados ou transformar o gosto pessoal em medida para a critica histórica, 
articula de modo a valorizar a complexidade do objeto estudado”. Concluímos que 
essa pesquisa esboça somente um princípio de estudos musicológicos e 
etnomusicológicos da região do Contestado na cidade de Porto União. Certamente 
estamos diante de um campo vasto onde a pesquisa de campo, descrição 
etnográfica nos traduzirão muito mais descobertas no campo da musicologia 
histórica e etnomusicologia. O grupo de Pesquisa – PEMUSC através do incentivo 
do Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade do Contestado – FAP/UnC 
conseguiu de forma ainda incipiente iniciar esses estudos. 

 

Palavras-Chave: Levantamento histórico. Bandas. Processos pedagógicos 
Musicais. Musicologia Histórica. 
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PANORAMA HISTÓRICO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA DE CURITIBA NAS DÉCADAS DE 1990 A 2000 

 

Cláudio Aparecido Fernandes781 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Este trabalho centraliza a atenção em um fenômeno sociocultural 
pertencente à esfera da música popular, tendo nas suas fontes primárias o estudo 
histórico do Conservatório de Música Popular Brasileira CMPB, o choro suas 
referências e influências estabelecidas contemplando uma região urbana: Curitiba. O 
trabalho está articulado com as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa 
CNPq/UnC: Grupo de Pesquisa Musicais da Região do Contestado – PEMUSC 
iniciado no ano de 2015, o qual coordeno. Na década de 1980, foi idealizado o 
projeto de implantação do Conservatório de Música Popular Brasileira CMPB, na 
cidade de Curitiba pelo prefeito Jaime Lerner. O propósito era de oferecer a mesma 
estrutura de ensino e incentivo que a música erudita recebia para a música popular. 
Esse ideal culminou em um encontro do prefeito na época  com Hermínio Bello de 
Carvalho782  e Aramis Milarch783, onde a música era o tema comum nascendo então 
à idéia da criação do CMPB. Uma perspectiva histórica: Curitiba já era conhecida 
no cenário musical em virtude da tradição da Oficina de Música desde o ano de 
1983784. Em 1992, Roberto Gnattali785 foi convidado a ministrar aulas pelo 
coordenador artístico do festival e a partir de então passou a fazer parte do 
calendário oficial do festival à oficina de música popular. Portanto foi centralizada a 
atenção em um fenômeno sociocultural pertencente à esfera da música popular, 
tendo nas suas fontes primárias um gênero musical, o choro, suas referências e 
influências estabelecidas contemplando uma região urbana: Curitiba. Os primeiros 
passos: A inauguração do antigo casarão transformado em CMPB foi em 07 de 
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 Escritor, produtor musical, compositor e idealizador do CMPB, do Centro de Memória da 

Mangueira, para a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. 
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 Um dos mais importantes jornalistas e críticos de música e cinema, reconhecido nacionalmente 
pelo significativo trabalho que desenvolveu durante seus 32 anos de profissão. Foi um dos poucos 
paranaenses que recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo e participou dos principais festivais, 
concursos ou prêmios de âmbito nacional onde a arte ou a cultura era objeto de discussão. Foi 
também um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação dos Pesquisadores da Música 
Popular Brasileira.  
784

 Criada em 1983 com a proposta de descobrir e formar novos talentos. Em sua primeira edição 
ofereceu oito cursos e reuniu 200 alunos. Com o passar do tempo a iniciativa ampliou-se. À música 
erudita juntaram-se os cursos de música popular brasileira, música antiga, encontro de professores 
e simpósios. 

785
 Descendente de uma família de músicos, filho de Êrnani Gnattali e sobrinho de Radamés Gnattali 

e Aída Gnattali. Iniciou seu aprendizado musical aos seis anos de idade com o pai. Em 1958, 
começou a estudar piano com sua tia, a professora Aída Gnattali. A partir de 1976, começou a atuar 
como arranjador, produtor musical de shows e discos, televisão e balé. Em 1980, ingressou no 
corpo docente da Uni-Rio, como professor auxiliar e depois como professor adjunto. 
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Julho de 1992 com show da cantora Leila Pinheiro786 e do violonista Rafael 
Rabelo787, Chiquinho do Acordeom788 na Ópera de Arame, se tornando um pólo de 
estudos da música popular e referência de projeto para o Brasil. A primeira 
coordenadora foi Ingrid Serafim Prosser789, assessorada por Roberto Gnattali que 
elaborou e idealizou todo o projeto do CMPB. Em 03 de agosto iniciaram as 
atividades no CMPB com dois cursos – Oficina para Arranjo de Música Brasileira 
Instrumental ministrada por Roberto Gnattali e Música Popular Vocal por Marcos 
Leite790, funcionando provisoriamente no Solar do Barão até o final das obras do 
Solar dos Guimarães. OBJETIVOS: Levantar dados históricos da fundação e 
implantação do Conservatório de Música Popular Brasileira em Curitiba; 
Compreender os agrupamentos musicais formalmente constituídos dedicados a 
prática do choro no Conservatório de MPB e; Investigar as maneiras da aplicação do 
ensino formal de elementos da música popular brasileira. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Seguindo recomendações da pesquisa qualitativa, cabe a nós a iniciativa de 
investigar e coletar dados, por meio de diálogos entre os sujeitos que serão 
abordados nas entrevistas e depoimentos, que permitam esclarecer o objeto deste 
estudo. É possível que após o recolhimento dos dados seja necessário afunilar parte 
das informações colhidas individualmente buscando manter neste processo 
investigativo o interesse em levantar e compreender aspectos significativos desta 
história social, musicológica envolvendo o choro na sociedade curitibana dentro do 
contexto da instituição Conservatório de Música Popular Brasileira. Segundo 
Luihning791, a pesquisa da cultura musical urbana, ainda é pouco estudada no Brasil. 
A música urbana, normalmente comparada com estilos tradicionais ou ameaçadas 
de extinção, muitas vezes é chamada de alienada. Será que isso é Justo? Ikeda792 
afirma que o estudo da música popular urbana, se deu, em primeiro momento, entre 
radialistas, produtores e que na década de 1930/1940, musicólogos se interessam 
pelo assunto, porém de forma restrita. Diante desse quadro, é bem restrita a 
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 Paraense de Belém começa a estudar piano aos 10 anos. Aos 20 desiste da faculdade de 
medicina e estréia como cantora no show "Sinal de Partida", mudando-se no ano seguinte para o 
Rio de Janeiro, onde grava seu primeiro disco, o independente "Leila Pinheiro" (1983). 

787
 Nasceu em Petrópolis em 31 de outubro de 1962, faleceu em 27 de abril de 1995, vem de uma 

família musical e sua principal influência foi o choro tradicional. Como resultado, era um 
improvisador por natureza e também começou a tocar violão de 7, inspirado por Dino 7 Cordas - 
uma das maiores referências na história do violão brasileiro. Deixou uma discografia numerosa e de 
grande qualidade, contando com 16 discos gravados, alguns solo e outros em duo com grandes 
nomes da música do Brasil. 

788
 Gaúcho de Santa Cruz do Sul começou a estudar acordeão na década de 30. Mais tarde foi para o 

Rio de Janeiro, onde trabalhou na Rádio Nacional ao lado de Garoto (violão) e Fafá Lemos (violino), 
formando o Trio Surdina, que chegou a gravar alguns discos. Em 1953 montou o Chiquinho e seu 
Conjunto e passou a trabalhar com Radamés Gnattali, que conheceu na Rádio Nacional. 

789
 Pianista, cravista e professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) por 32 

anos. Fundadora da Camerata Antiqua de Curitiba, junto com o maestro Roberto de Regina, foi uma 
das responsáveis pelo início da música antiga no Paraná e pela formação de grandes talentos 
reconhecidos internacionalmente 
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 Maestro, compositor e arranjador nasceu no Rio de Janeiro em março de 1953 e faleceu em 

janeiro de 2002. Criou e dirigiu o Grupo Vocal Garganta Profunda, com 7 Cd´s gravados e mais de 
1000 espetáculos no Brasil e exterior. Reescreveu a ópera Carmen, de Bizet, num tratamento 
brasileiro, em parceria com Augusto Boal e Celso Branco. 
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 Ângela  Luihning “Novas pesquisas: Rumo á Etnomusicologia Brasileira – Revista da Escola de 

Música da UFBA, agosto de 1995. 
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  Alberto T. Ikeda “Pesquisa em música popular urbana no Brasil: entre o intrínseco e o extrínseco -  
Actas Del III Congresso Latioamericano de La Asociación Internacional para El Estudio de La 
Música Popular. 
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quantidade daqueles que enfocam elementos musicais intrínsecos, como, por 
exemplo, questões rítmicas, melódicas, de harmonia ou arranjo, das formas, enfim 
elementos das estruturas sonoras, ou outros, como instrumentação, interpretação e 
execução.  Assim também se expressa Kermann afirmando que a musicologia inclui 
“o pensamento, a pesquisa e o conhecimento de todos os aspectos possíveis da 
música. Contempla desde a história da música ocidental até a taxonomia da música 
“primitiva”, agrega, também, desde a acústica até a estética, e desde a harmonia ao 
contraponto” (KERMANN, 1987, p. 01)793. Atualmente a musicologia passou a ter 
significado mais restrito, trata do fatual, do documental, do verificável e do 
positivista. Essa discussão só reafirma a carência de pesquisa acadêmica em 
questões puramente regionais na música urbana de Curitiba, especificamente o 
choro. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Nesta comunicação apresento o projeto 
de pesquisa que venho desenvolvendo buscando expor através de uma breve 
contextualização algumas das orientações teóricas e estratégias que tenho utilizado 
para compreensão de fontes documentais na construção do texto descritivo. Esta foi 
uma primeira etapa de um projeto maior que pretende levantar as influências e 
referências a partir da década de 1990 do choro curitibano no Conservatório de 
Música Popular Brasileira CMPB. A escolha do tema deu-se pela constatação de 
que não há trabalho acadêmico desenvolvido sob a ótica musicológica na instituição 
Conservatório de Música Popular Brasileira. Na década de 1990 com a inauguração 
do Conservatório voltado ao ensino formal da música popular, essa entidade civil 
tornou-se referência no cenário musical brasileiro. É de grande importância estudos 
que levantem dados histórico-musicais dessa instituição e qual sua contribuição 
social, musicológica no meio cultural. Ao buscar maior aprofundamento no assunto, 
poucas fontes de pesquisas estão disponíveis. Todavia, é inegável a relevância 
desse movimento cultural de Curitiba. Entretanto o propósito de descrever fatos 
nessa pesquisa é que possam elucidar situações, contextos que permitam mostrar 
aspectos relacionados e/ou vinculados com a compreensão dos agrupamentos 
musicais formalmente constituídos dedicados a prática do choro no CMPB. 

 

Palavras-Chave: Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Entidades 
Civis sem fins lucrativos no estado do Paraná no século XX. O gênero do choro. 
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CONCEPÇÕES, DEFINIÇÕES E CENÁRIOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS DE SEGURIDADE SOCIAL E SUA 

INTERFERENCIA NA INCLUSÃO SOCIAL NO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE794 

 

Bruna Ozório Silveira795 
Maria Luiza Milani796 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tema da pesquisa refere-se às concepções, definições e cenários 
da operacionalização das políticas públicas brasileiras de seguridade social e sua 
interferência na inclusão social no Planalto Norte Catarinense. Este tema é vinculado 
a outras pesquisas referentes a redes de atenção primária na saúde pública 
brasileira. Ao longo das últimas décadas, o âmbito político social foi se modificando 
com conquistas legais em torno dos projetos políticos dos distintos governos. No 
último século, de maneira enfática a qualidade da execução das políticas sociais 
públicas vem sendo propostas e relacionados com seu desconhecimento e sua 
inoperacionalidade, consequentemente não proporcionado eficácia e efetividade 
quanto as necessidades, demandas e interesses dos sujeitos. Nesse sentido, os 
conhecimentos teóricos-conceituais dos termos Estado, inclusão social, seguridade 
social, entre outros, são fundamentais para que os sujeitos entendam o processo 
social no qual estão inseridos. Assim os conhecimentos apresentados evidenciam a 
relevância da pesquisa sobre esse tema. OBJETIVOS Definir teoricamente as 
categorias do Estado, da inclusão social promovida pelas três políticas públicas 
sociais (saúde, previdência social e assistência social) e da seguridade social. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para a execução da pesquisa de natureza qualitativa, se 
considerou a abordagem do tema de forma explicativa. Os argumentos teórico-
conceituais foram obtidos na exploração de bibliografias e documentos que 
evidenciaram os fundamentos teóricos, conceituais, históricos, políticos e 
ideológicos que envolviam os elementos componentes do tema. RESULTADOS: O 
resultado da pesquisa proporcionou a construção das bases teóricas, com 
concepções, definições e cenários das políticas públicas brasileiras de seguridade 
social. É necessária a atualização constante dessas definições. Ordenadas pela 
lógica dialética, as demandas, necessidades, interesses e processos sociais, 
iniciam-se pela definição de exclusão social, a qual evidencia que se trata de uma 
situação de afastamento das condições que possibilitam a sobrevivência. A exclusão 
é a incapacidade de dar sentido à realidade, de criar condições de relação entre o 
mundo – a sociedade e o mundo dos seres humanos, da incapacidade de ligações 
que produzam os sujeitos e o social, constituir a noção de vínculo social. O 
reconhecimento, a mobilização e o enfrentamento da exclusão social vêm sendo 
realizado pelo recurso estratégico denominado políticas públicas mais 
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especificamente, as políticas sociais públicas. Estas devem promover a 
consolidação dos direitos sociais decorrentes da desigualdade e para contribuir para 
a mudança das condições da exclusão social. Neste sentido, em um Estado de 
regime democrático, a política social é proveniente da crítica da sociedade à 
desigualdade social. Dessa forma, o processo de desenvolvimento e concentração 
de capital na sociedade brasileira, principalmente na era industrial, considerada a 
partir do início do século XX, revelou-se incompatível com a concessão de direitos 
sociais necessários às garantias das necessidades humanas. Alimentação, saúde, 
educação, habitação, previdência, transporte de massa e saneamento aparece 
como demandas para a concepção de políticas sociais públicas. Essas demandas 
articulam além de financiamento, a produção e a distribuição dos serviços públicos 
sob do Estado e dos governos, em especial dos municípios, quando se refere 
particularmente aquelas de proteção social. Por definição constitucional, a 
seguridade social é definida pela Constituição Federal do Brasil de 1988, no artigo 
194, como sendo um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social”. Nesse texto, é evidente a assunção do Estado, que como um 
ente abstrato tem definições atribuídas conforme os interesses em cada momento 
histórico. Mas alerta Cortes (2000, p. 27), “que compreender as ações práticas do 
Estado brasileiro é tarefa árdua que prevê o filtramento das mediações pelas quais 
se processam os conteúdos das ações da política estatal no Brasil”, permitindo a 
reflexão em torno da operacionalização desses conceitos e normas previstas 
legalmente na atualidade com a operacionalidade efetiva das políticas sociais 
públicas. No que tange a operacionalidade das políticas sociais públicas, em 
especial as da seguridade social, a intersetorialidade articula preceitos e práticas de 
equidade, mas para abordar o enfrentamento dos problemas sociais, cada política 
social pública tem seu arcabouço peculiar e deve considerar o sujeito na sua 
totalidade. Na operacionalidade, portanto da seguridade social é inerente a 
intersetorialidade que se trata de uma forma de planejar, executar e controlar a 
prestação de serviços, para garantir um acesso igual dos desiguais. CONCLUSÕES: 
Reconhece-se uma contradição evidente entre os princípios norteadores da 
Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil de 1988 e os projetos 
políticos dos governos brasileiros na condução dos interesses da sociedade. Nessa 
constituição há explícito o caráter de Estado democrático de direito, que se fez pela 
abertura politica que possibilitou a participação da sociedade na construção de 
estratégias, programas e políticas públicas. Os fundamentos teóricos permitem 
evidenciar as esferas municipais quanto à sua observância aos pressupostos e 
diretrizes, a operacionalização da seguridade social, pode estar sofrendo 
interferências que desvia, reduz ou negligência os propósitos das políticas públicas. 
Estas interferências ficam explícitas nas sucessivas análises que mostram a 
necessidade de ampliação da discussão sobre os pressupostos e concepções das 
políticas públicas e da seguridade social, principal eixo de inclusão social previsto 
pela CFB de 1988, não é conteúdo corrente na sociedade local  e regional. Também, 
o estudo evidencia os elementos dificultadores da eficiência e efetividade dos 
recursos previstos no escopo das políticas sociais públicas. Há inclusão social sim, 
relativa, mas há evidente distanciamento entre elas o que significa afirmar que a 
intersetorialidade deverá ser uma prática da gestão, definida desde o controle social 
ao exercício técnico-operativo, como estratégia política, técnica e ética, na redução  
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de recursos financeiros, focado na eficácia e efetividade em cumprimento aos 
pressupostos da justiça social e da igualdade. 
 
Palavras-Chave: Estado. Políticas sociais públicas. Seguridade Social. Inclusão 
Social. Planalto Norte Catarinense.  
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CINE-PET: CULTURA & ARTE797 
 

Dalila Furlan 

Amanda Farias Leão 

Andriele Caroline de Morais 

Zilma Isabel Peixer 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação Tutorial – PET/Ciências Rurais, foi 
fundado no ano de 2010, no Campus UFSC/Curitibanos o qual localiza-se em um 
município de médio porte no interior de Santa Catarina, no qual o acesso ao cinema 
e atividades culturais são restritas. Nesta perspectiva de conciliar tais dificuldades, e 
ampliar a integração e expansão de possibilidades culturais, surgiu o Cine-PET a 
partir de 2012. OBJETIVOS: Tem por objetivo promover um debate crítico entre os 
estudantes, apresentando documentários e filmes relacionados as ciências agrárias, 
área base dos cursos ofertados atualmente no campus da Universidade. Oferecendo 
então oportunidades para agregação de novos conhecimentos sobre a área agrária 
e acontecimentos atuais da região, nacionais e mundiais com intuito de estimular a 
comunidade acadêmica e a comunidade Curitibanense a refletir acerca dos temas 
relevantes, através da linguagem cinematográfica. Além disso, outro objetivo é 
ampliar os espaços de formação cultural e educação através da arte.  
METODOLOGIA: As atividades são elaboradas e desenvolvidas pelo grupo PET, 
sendo realizadas sessões quinzenalmente, uma na universidade e outra em escolas 
públicas previamente escolhidas da cidade de Curitibanos, iniciando-se então com a 
escolha das temáticas a serem abordadas, com posterior pesquisa e análise sobre a 
possibilidade de documentários ou filmes. Confecção de pôster e divulgação da 
atividade em questão, sendo a apresentação na universidade, realizada no auditório 
do campus a partir das 12:30h, ao final abre-se a oportunidade de compartilhar 
reflexões sobre o filme/documentário. RESULTADOS: Até o momento, constata-se 
como resultado a ampliação dos espaços de vivência cultural, além de estender a 
criação de espaços alternativos para análise e debates sobre atualidades e 
referencias ambientais, sociais e políticas sobre o mundo agrário e a sociedade 
atual. No segundo semestre de 2015 foi ampliado a atuação do Cine-PET 
desenvolvendo a atividade em escolas de educação pública no município. 
CONCLUSÕES: O Cine-PET vem contribuindo para a formação acadêmica dos 
estudantes, além de propiciar o desenvolvimento da análise crítica e de formação 
cidadã da equipe PET. 

 

Palavras-Chave: Cine-PET. Educação. Cinema. Cultura. 
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OSTEOSSARCOMA APENDICULAR COM METÁSTASE MAMÁRIA EM CADELA 
- RELATO DE CASO 

 

Amanda Colaço da Rocha798 
André Schneider799 

Évilin Carla Campestrini800 
Daniella Matos da Silva801 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O osteossarcoma representa 80% dos tumores ósseos malignos em 
cães, afetando mais comumente o esqueleto apendicular, como uma neoplasia 
óssea primária. É uma neoplasia altamente metastática, com predileção por 
metástase pulmonar, sendo atípica a ocorrência de metástase em glândula 
mamária. O tratamento para osteossarcoma apendicular procura erradicar o tumor 
primário e controlar a dor, usualmente através da amputação. A quimioterapia é 
utilizada de forma adjuvante, para controle e tratamento de metástases. 
OBJETIVOS: Relatar um caso de uma cadela diagnosticada com osteossarcoma em 
membro torácico que apresentava presença de metástase em glândula mamária e 
discutir sua ocorrência. MATERIAIS E MÉTODOS: Uma cadela da raça Boxer, de 
nove anos de idade, foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade do 
Contestado (UnC), em Canoinhas-SC, apresentando claudicação de membro 
torácico direito com evolução de cerca de um mês, sem histórico de trauma e sem 
melhora com uso de medicação anti-inflamatória. O animal apresentava histórico de 
neoplasia mamária removida cirurgicamente há cerca de três meses e sem 
confirmação histopatológica. Ao exame físico, na região da cicatriz da mastectomia 
prévia (mamas M1, torácica cranial, e M2, torácica caudal, direitas) foram 
observados nódulos firmes e aderidos, medindo 5,7x4cmx1cm e 2x1,5cmx1cm. Na 
região de cotovelo direito foi constatado discreto aumento de volume, com 
importante hiperalgesia à palpação. A radiografia da articulação do cotovelo direito 
evidenciou osteólise e reação periosteal em região proximal de rádio, sugestiva de 
neoplasia óssea. O exame citológico da região foi sugestivo de neoplasia 
mesenquimal maligna, tendo como principal diferencial o osteossarcoma. A 
radiografia de tórax para pesquisa de metástase e os exames sanguíneos 
(hemograma, bioquímica hepática e renal) não evidenciaram alterações. A paciente 
foi submetida à exérese cirúrgica dos nódulos na área de cicatriz de mastectomia 
anterior e também à amputação do membro torácico direito. RESULTADOS: O 
exame histopatológico confirmou osteossarcoma em membro torácico direito 
(úmero) e concluiu que os nódulos na região de glândula mamária correspondiam a 
osteossarcoma metastático. As margens cirúrgicas estavam livres de células 
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neoplásicas. A paciente apresentou boa recuperação pós-operatória imediata, no 
entanto, decorridos 3 dias do procedimento cirúrgico, apresentou sinais neurológicos 
progressivos (nistagmo vertical e ataxia), evoluindo para óbito. A necropsia não foi 
realizada. CONCLUSÕES: Devido ao histórico da paciente, deve-se considerar a 
hipótese de que o nódulo mamário removido previamente já se tratava de 
osteossarcoma metastático, com lesão primária óssea subclínica. Com a recidiva do 
nódulo mamário, provavelmente ocorreu evolução tanto da metástase quanto da 
doença primária. Pelos sinais neurológicos apresentados no pós-operatório, 
acredita-se também que a paciente já apresentava metástase em sistema nervoso 
central, porém não foi realizada necropsia e exame histopatológico para 
confirmação. O osteosarcoma metastático apresenta prognóstico desfavorável 
devido ao seu alto potencial metastático e, embora incomum, deve-se considerar a 
possibilidade de metástase mamária em cadelas que apresentam nódulos mamários 
concomitantes a alterações compatíveis com osteossarcoma ósseo.  

 

Palavras-Chave: Cão. Membro torácico. Sarcoma. 
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UTILIZAÇÃO DE TERRA DE DIATOMÁCEAS NO CONTROLE DE CASCUDINHO 
DE AVIÁRIO802 

 

Flavio Tomazi803 
Eloisa Andrejow 804 

Daniela Pedrassani805 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae), vulgarmente 
conhecido como cascudinho de aviário, é proveniente do leste do continente 
Africano, chegou ao Brasil com os navios negreiros estando atualmente distribuído 
por quase todas as regiões do país. Atualmente é considerada uma das pragas de 
importância nas granjas avícolas, dispersando-se por meio das rações 
contaminadas. Transmitem mecanicamente diversos patógenos de doenças 
entéricas para as aves, além de interferir na conversão alimentar, pois estas deixam 
de ingerir a ração para se alimentar do inseto. Diante da necessidade de se 
minimizar os problemas causados pela presença do cascudinho e devido à falta de 
métodos alternativos, os produtores dependem principalmente do controle químico 
para reduzir as populações desse inseto nas granjas avícolas. Os inseticidas a base 
de organofosforados e piretróides são os mais utilizados. Porém, estes têm relativa 
eficácia, tendo em vista que os insetos se alojam em locais do aviário onde o 
produto não tem como atuar (como em frestas e embaixo dos comedouros). A 
grande dependência de inseticidas químicos para o controle do cascudinho gera 
uma preocupação adicional, que é o aparecimento de populações resistentes, já 
detectado em algumas granjas. Além disso, os inseticidas químicos muito utilizados 
no passado têm a sua utilização bastante questionada e até não recomendada, 
devido a possibilidade de resíduos na carne das aves. O controle químico pode 
resultar em uma barreira comercial para exportação de carne, já que a União 
Europeia não permite o uso de determinados químicos sintéticos para o controle de 
insetos, pois estes podem deixar resíduos na carcaça. Esses aspectos tornam 
necessária a busca de alternativas ao uso destes inseticidas. A Terra de 
Diatomáceas é uma alternativa, pois se trata de uma substância natural, extraída de 
algas fossilizadas. O pó resultante se adere a carapaça do inseto e devido a seu 
efeito abrasivo desnatura a quitina, matando o cascudinho por desidratação, sem 
representar qualquer risco para as aves, pessoas e ao meio ambiente. OBJETIVOS: 
Avaliar in vitro a eficácia da Terra de Diatomáceas no controle de formas adultas de 
Alphitobius diaperinus simulando as condições de temperatura, umidade e 
luminosidade encontradas em aviário de frangos no município de Major Vieira-SC. 
MATERIAL E MÉTODOS: Os insetos foram coletados em uma granja na cidade de 
Major Vieira- SC, que não utilizava produtos químicos e em aviário que já havia 
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recebido mais de um lote de frangos. No Laboratório de Parasitologia da UnC, os 
insetos adultos foram separados da cama do aviário, pesados e divididos em seis 
tratamentos: T1-controle, T2-25g, T3-50g, T4-100g, T5-200g e T6-400g de Terra de 
Diatomácea/ m². Para cada tratamento foram realizadas cinco repetições. A cada 
unidade experimental (potes plásticos), vedada na superfície com tecido voal, foram 
adicionados 5 cm de cama de aviário, 13g de ração de frango de corte, 50 insetos 
adultos e a terra de diatomáceas, sendo mantidas em incubadora BOD. Depois de 
10 dias foram avaliados o nº de insetos vivos e mortos e a diferença entre peso final 
e peso inicial por análise de variância e teste de Tukey com α=0,05. O cálculo da 
concentração letal (CL) para 50%, 95%, 99% dos insetos foi realizado por 
Regressão de Probit no programa XLSTAT. RESULTADOS: A Terra de 
Diatomáceas, nas dosagens testadas, promoveu uma mortalidade de 2%, 24,4%, 
58,8%, 78,8%, 100% e 99,6% nos tratamentos T1, T2, T3, T4, T5 e T6 
respectivamente, depois de 10 dias de exposição ao produto. Os tratamentos T4, T5 
e T6 não diferiram entre si e nem do T3 (p>0,05), mas diferiram significativamente, 
quanto ao número de insetos mortos, do T2 e do tratamento controle (T1) (p≤0,05). 
Com relação a diferença de peso dos cascudinhos, o grupo controle não diferiu dos 
tratamentos T2 e T3 e, entre os tratamentos T2, T3, T4 e T6 não houve diferença 
significativa em relação a diferença de peso antes e depois de 10 dias (p>0,05), 
sendo significativos apenas entre o T2 e T5 (p≤0,05). Foi observado que a Terra de 
Diatomáceas causou pequena redução do peso dos insetos. Seu modo de ação que 
é baseado na desidratação, pois as partículas do pó aderem ao tegumento do inseto 
provocando a remoção da cera epicuticular devido à abrasão e adsorção, levando à 
perda excessiva de água e morte. A CL50 ficou em 39,43g (IC= 39,93g - 41,95g), a 
CL90 em 99,36g (IC= 89,63 – 112,67) e a CL99 ficou em 145,36g (IC= 126,62 – 
172,54). CONCLUSÕES: A Terra de Diatomáceas, dependendo da dosagem 
utilizada, se mostra eficaz no controle em laboratório de adultos de A. diaperinus e é 
uma fonte alternativa para os aviários de corte, já que os cascudinhos não possuem 
predador natural e o controle por métodos químicos pode resultar em resíduo na 
carne quando utilizado de forma incorreta. 

 

Palavras-Chave: Alphitobius diaperinus. Ação inseticida. Controle alternativo. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE 
DE PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL COM O SISTEMA FORNO-FORNALHA 

NO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA 
 

César Medeiros Granato806 
Gabriela Scheinpflug Brito807 

Givago Augusto Rigo Costenaro 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, com grande 
uso industrial na siderurgia e significativa demanda nos setores comerciais, 
residenciais e químicos (SISTEMA DE INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS, 2014). 
Todavia, a maior parte dessa produção é oriunda de sistemas produtivos 
rudimentares, como os fornos de rabo quente, ineficazes e altamente poluentes. 
(DUBOC et al., 2007) (OLIVEIRA et al.,2014), porém com os devidos conhecimentos 
técnicos a cerca da produção, do produto, da legalidade ambiental, trabalhista e 
tributária, pode-se colaborar positivamente com a sociedade e meio ambiente, 
através de uma atividade legal geradora de divisas e ambientalmente mais correta. 
No Planalto Norte de Santa Catarina, a produção de carvão vegetal ainda é pouco 
expressiva, porém, nos últimos 5 anos, o valor bruto da produção quase triplicou no 
estado (ACR, 2016). O principal uso deste produto é para cocção de alimentos, 
principalmente no preparo da carne assada ou churrasco, consumido em 
residências, churrascarias, pizzarias entre outros. Devido à pequena produção no 
estado de Santa Catarina, existem poucos estudos e poucas informações sobre a 
instalação e a viabilidade econômica de uma unidade de produção de carvão 
vegetal. Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar um estudo de viabilidade 
econômica da implantação de uma empresa de produção de carvão vegetal com 
capacidade produtiva de 100 metros de carvão vegetal (mdc) por mês, utilizando o 
sistema forno-fornalha. Para tal, os objetivos específicos foram: Definir um plano 
operacional para o empreendimento; Determinar o investimento necessário para a 
implantação da empresa, Custo operacional e Receita estimada; Calcular o valor 
presente líquido, a taxa interna de retorno, lucratividade e o Payback do 
investimento. MATERIAIS E MÉTODOS: este estudo foi realizado através do 
levantamento de revisões bibliográficas a cerca do tipo de empreendimento, 
conformidades ambientais, trabalhistas e tributárias, tendo como objetivo levantar os 
investimentos, fluxo de produção, custos operacionais, fluxo de caixa e definir um 
plano operacional, além de calcular os indicadores econômico-financeiros. O 
horizonte de planejamento do projeto foi de 5 anos, com uma taxa de mínima 
atratividade de 10%. Os indicadores econômico-financeiros utilizados foram a VPL, 
TIR, Lucratividade e Payback, todos calculados com o auxilio de planilhas 
eletrônicas do programa Excel. Foi levado em consideração o uso de forno-fornalha, 
mais eficaz e menos poluente. Foi definido que a meta de produção máxima será de 
100 mdc/mês e a área máxima para a instalação do empreendimento não poderá 
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ultrapassar 1000 m², para que possa ser enquadrado em um Licenciamento 
Ambiental Simples (LAS) de acordo com a instrução normativa de licenciamento IN 
n°4 para atividades industriais da FATMA.  O empreendimento contará com um 
barracão rústico ou pré-moldado de 100 m² para a proteção dos fornos e 
colaboradores das intempéries climáticas, e com 1 casa de 30 m² para utilização 
como vestiário, cozinha, refeitório, banheiro e escritório. Todas as instalações do  
empreendimento terão  água encanada, reservatórios de água, energia elétrica e 
extintores de incêndios. O restante da área útil deve ser utilizado como pátio de 
estocagem de madeira e carvão protegido por lonas plásticas, desta forma o 
empreendimento foi organizado a fim de atender as normas condicionantes para a 
obtenção da licença ambiental junto a FATMA e atender as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Nos custos foram considerados os 
impostos sobre a alíquota para empreendimentos com receita bruta entre 360 a 540 
mil reais por ano, que é de 7,34% e imposto anual de R$ 32.194,94. O 
empreendimento contará com 3 carvoejadores, operando de segunda a sábado, em 
turnos de 8 horas, durante as 24 horas do dia, respeitando o processo de produção 
do carvão vegetal. Os mesmos deverão ser registrados em carteira com os salários 
respectivos mais os 40% de insalubridade, tendo custo de aproximadamente 90% do 
salário base com os encargos.  Adotou-se o salário mínimo estadual para 
trabalhadores rurais de Santa Catarina do ano de 2016 que é de R$ 1.009, 00. Para 
alimentação foi considerado o custo de R$ 10,00 reais por dia, durante 24 dias de 
um mês, sendo o valor montante entregue ao trabalhador em forma de vale 
alimentação. Para o transporte de ônibus do trabalhador, de sua residência até o 
empreendimento, ficaram estabelecidas 48 passagens por mês a custo de R$ 3,00 
reais por passagem (HDCONTABILIDADE, 2016). Também foi considerado a 
necessidade exames admissionais nos colaboradores com um médico do trabalho, e 
uma avaliação do ambiente de trabalho por um técnico de segurança, o qual emitirá 
laudos e pareceres técnicos a cerca da insalubridade, utilização dos EPIs e 
treinamentos, conforme as Normas Regulamentadoras da Saúde e Segurança 
aplicáveis à atividade de carvoejamento. será investido em uma assessoria e 
licenciamento ambiental com um Engenheiro Florestal, na construção de um sistema 
Forno Fornalha, de um barracão pré-moldado de 100 m², e de uma casa de 30 m², 
além de mais benfeitorias e construções na área do empreendimento, na compra de 
veículo novo popular, na criação de um capital de giro, entre outros investimentos. O 
valo de venda final do carvão foi estipulado em R$ 1,62  por quilo, já embalado 
(MFRURAL, 2016). RESULTADOS: Para a análise econômica baseada em uma 
taxa mínima atraente de 10%  e um horizonte de planejamento de 5 anos, obteve-se 
como resultado do valor presente líquido  R$ 109.907,19. Já a taxa interna de 
retorno teve o valor de 37%, e a lucratividade obtida foi de 14,95%.  da taxia interna 
de retorno o valor de 37% CONCLUSÕES: Os indicadores calculados mostraram 
que a produção de carvão vegetal no planalto norte de Santa Catarina a partir de 
madeira de Eucalyptus dunnii é economicamente viável para o sistema forno –
fornalha. 

 

Palavras-chave: Lucratividade. Carvoejamento. Eucalyptus dunnii. Análise 
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FRATURA ESPONTÂNEA DE COSTELA INDUZIDA POR EFUSÃO PLEURAL 
METASTÁTICA EM GATA COM NEOPLASIA MAMÁRIA: RELATO DE CASO 

 

Gregory Bauer Vecchiatti808 
Diego Ferreira809 

Daniella Matos da Silva810 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As neoplasias mamárias encontram-se entre as mais 
diagnosticadas em gatas, correspondendo a cerca de 17% de todas as neoplasias 
nesses animais. Os tumores mamários de comportamento biológico maligno são os 
mais frequentes em gatas (80 a 96% dos casos), sendo representados 
principalmente pelos carcinomas. Estas neoformações de comportamento maligno 
equivalem a uma importante causa de mortalidade em gatas de meia idade a idosas, 
devido a elevada tendência à metastatização. A pleura e os pulmões constituem 
local frequente de metástase de carcinomas mamários em felinos e em alguns casos 
pode ocorrer efusão pleural e consequente dispneia associada. No entanto, fraturas 
de costela ocasionadas por distrição respiratória, sem histórico de trauma, são 
pouco relatadas. OBJETIVOS: Relatar um caso de neoplasia mamária de 
comportamento biológico maligno e metastático concomitante com fratura de costela 
em gata doméstica. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi atendida no Hospital Veterinário 
da Universidade do Contestado, em Canoinhas-SC, uma gata de 9 anos de idade, 
sem raça definida (SRD) apresentando grave dispneia de padrão restritivo e 
presença de respiração paradoxal em hemitórax direito, sem histórico de trauma. A 
estabilização da paciente foi realizada com oxigenoterapia seguida de 
toracocentese, confirmando-se assim o diagnóstico de efusão pleural. O líquido 
colhido do tórax foi enviado para cultura microbiológica e análise citológica, obtendo-
se ausência de crescimento bacteriano, porém, presença de células epiteliais com 
características neoplásicas no exame citológico. No exame físico geral, constatou-se 
uma massa disforme, que se estendia da primeira mama torácica até a quarta mama 
(inguinal) da cadeia mamária direita. Essa massa era composta por vários pequenos 
nódulos firmes e não aderidos. Os linfonodos inguinais e axilares superficiais 
encontravam-se aumentados, bilateralmente. Foram realizados exames citológicos 
após biopsia aspirativa por agulha fina (BAAF) da massa mamária e dos linfonodos 
regionais (inguinal, axilar e poplíteo). O resultado da citologia foi sugestivo de 
carcinoma mamário com metástase em linfonodo inguinal, e, devido a presença de 
células epiteliais neoplásicas no líquido da efusão pleural, com metástase em 
cavidade torácica. Foi realizada radiografia de tórax em 3 projeções, após a 
drenagem da efusão pleural, onde visualizou-se fraturas em 11ª, 12ª e 13ª costelas 
do lado direito, padrão pulmonar miliar em ambos hemitórax e aumento de 
radiopacidade torácica, compatível com resquícios de efusão pleural. Na 
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ultrassonografia de abdome, foi visualizado aumento do linfonodo ilíaco medial e 
heterogenicidade hepática, sem outras alterações. Os exames de hemograma e 
bioquímica hepática e renal não apresentaram alterações relevantes. 
RESULTADOS: O proprietário da paciente relatou que o animal não sofreu nenhum 
tipo de trauma, caracterizando a fratura de costela devido a grave dispneia e esforço 
respiratório causada pela efusão pleural. De acordo com os resultados dos exames 
complementares realizados foi obtido o diagnóstico de neoplasia mamária 
metastática e proposta quimioterapia antineoplásica paliativa, sendo esta realizada 
com doxorrubicina (1mg/kg) por via intravenosa. No entanto, a paciente veio a óbito 
cinco dias após a primeira aplicação. Na necropsia do animal, confirmou-se a 
presença de metástases em cavidade torácica, incluindo pleura, esterno, diafragma, 
pulmão e arcos costais fraturados. Também foram evidenciadas massas 
metastáticas em lobos hepáticos. As amostras foram encaminhadas para exame 
histopatológico. CONCLUSÕES: A paciente do presente caso encontrava-se em um 
estágio bastante avançado de neoplasia mamária, apresentando metástase regional 
e a distância. No entanto, apesar da presença de tumor mamário evidente, foi 
trazida para atendimento veterinário devido à dificuldade respiratória. Ressalta-se a 
importância de realizar um exame físico e complementar apurado afim de determinar 
o diagnóstico definitivo de pacientes com dificuldade respiratória, atentando-se para 
agravos provocados pela dispneia, como a fratura de costela. Embora incomum, 
deve-se considerar a possibilidade de fratura de costela espontânea em gatas com 
efusão pleural.  

 

Palavras-Chave: Carcinoma. Dispneia. Felina. Metástase. 
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DIOCTOPHYMA RENALE EM CAVIDADE PERITONEAL DE CÃO 
ASSINTOMÁTICO811 

 

Leticia Regina Minikowski Trevisani812 
Vinicius Wischneski813 
Daniela Pedrassani814 

Simone Ballão Taques Wendt815 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Dioctophyma renale é um nematódeo que parasita animais 
domésticos, silvestres e humanos, sendo os mesmos hospedeiros definitivos. Seu 
local de parasitismo são os rins, tendo predileção pelo rim direito, causando 
destruição total do parênquima renal, mas podendo ser encontrado de forma errática 
livre em cavidade peritoneal, vesícula urinária, fígado e escroto. A dioctofimose é o 
nome dado à doença causada pelo parasitismo do D. renale. Os animais infectados 
apresentam-se na maioria das vezes assintomáticos, tanto quando o parasita está 
localizado livre em cavidade peritoneal quanto ao estar parasitando o rim. Porém, 
em alguns casos o paciente apresenta sinais inespecíficos de ascite, peritonite, 
disúria, uremia, dor lombar e hematúria, mas esses sinais geralmente só aparecem 
em estados avançados da doença, quando o parasita já destruiu todo o parênquima 
renal ou parasitou erraticamente outros órgãos. Como forma de diagnóstico utiliza-
se o exame de sedimento urinário para a pesquisa de ovos do parasita, o que se 
torna ineficiente caso o parasita esteja livre na cavidade peritoneal, parasitando 
outros órgãos ou caso haja apenas indivíduos machos. Nesses casos, o diagnóstico 
pela ultrassonografia torna-se o mais eficaz. Os parasitas também podem ser 
encontrados casualmente em tomografia ou durante procedimentos cirúrgicos, como 
nas cirurgias eletivas de esterilização de cães e gatos. Assim é importante que o 
veterinário saiba reconhecer o parasita para adequado diagnóstico e exames 
complementares verificando, se não existem outros parasitas na cavidade ou em 
outros órgãos. Atualmente o tratamento dessa afecção é apenas cirúrgico, 
realizando-se a retirada do parasita do local parasitado, ou, em casos de localização 
em rim, a nefrectomia do rim parasitado, depois de verificadas as condições do rim 
contralateral. OBJETIVOS: Relatar a presença do parasita Dioctophyma renale livre 
em cavidade peritoneal em cão assintomático durante procedimento eletivo de 
ovariosalpingohisterectomia (OSH). MATERIAL E MÉTODOS: Foi atendido, pela 
equipe do Hospital Veterinário da Universidade do Contestado, um cão, fêmea, sem 
raça e idade definidos, pesando 13,4 kg, para a realização de OSH eletiva durante 
projeto de extensão com finalidade de castração de cães e gatos, de tutores com 
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condições socioeconômicas desfavoráveis. Na consulta o tutor informou que adotou 
o cão da rua há cinco meses e que esse não apresentou sinais que indicasse 
alterações em suas condições de sua saúde desde a adoção. Não foi constatada 
nenhuma alteração durante o exame físico. Para a avaliação pré-operatória da 
paciente, foi coletada amostra sanguínea e encaminhada para realização de exame 
hematológico completo e bioquímica sérica, os quais demonstraram resultados 
normais de acordo com os valores de referência para a espécie. Sendo assim, o 
animal foi encaminhado para a realização de OSH na data seguinte. 
RESULTADOS: No transcurso do procedimento cirúrgico, depois de aberta a 
cavidade peritoneal, no início da análise dessa cavidade, foram constatadas lesões 
circulares em omento e mesentério, ambos apresentando processo inflamatório. O 
omento apresentava-se friável e em certas regiões aderido ao mesentério. A OSH foi 
realizada conforme procedimento de rotina e ao término, a incisão foi ampliada para 
celiotomia exploratória. Nessa foi localizado um D. renale, macho, de 22 cm de 
comprimento por 0,3 cm largura, em região lombar direita, livre na cavidade 
peritoneal. Após a retirada do parasita, foi averiguado que os rins estavam intactos, 
sem perfurações e de tamanho e consistência normais. Não foram observadas 
outras alterações em demais órgãos. O procedimento cirúrgico foi terminado e a 
paciente encaminhada ao internamento sob observação. A paciente apresentou 
recuperação pós-operatória imediata, tendo alta na data seguinte ao procedimento 
cirúrgico. CONCLUSÕES: A dioctofimose na maioria dos casos pode apresentar-se 
assintomática, sendo de difícil diagnóstico em fases iniciais do parasitismo, devido à 
ausência de sinais clínicos que auxiliariam no diagnóstico diferencial da doença. O 
parasitismo é diagnosticado principalmente em cães errantes e mesmo o parasita 
em localização errática acarreta sérias lesões, devido sua migração e 
movimentações constante e tamanho grande. 

 

Palavras-Chave: Dioctophyme renale. Canino. Parasitismo. Verme gigante renal. 
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DIVERSIDADE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS DO RIO DA LANÇA, 
NO PERÍMETRO URBANO, EM MAFRA, SC 

 

Ana Marta Schafaschek816 
Maristela Povaluk817 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Identificar espécimes encontrados em um determinado espaço  é 
essencial para conhecer o ambiente estudado, a qualidade ambiental que propicia 
as condições para a existência dessa diversidade ou as problemáticas que 
interferem no desenvolvimento das mesmas. O rio da Lança é o afluente mais 
importante do rio Negro no município de Mafra, SC. A bacia hidrográfica do rio 
Negro é uma fonte de abastecimento de água para os municípios permeados por 
suas águas. Seu leito também é explorado para extração de areia e argila. Ao longo 
de seu curso, corta regiões de extensa atividade agrícola e grandes aglomerações 
urbanas. Os principais poluentes dessa bacia são fontes difusas de nutrientes das 
áreas agrícolas e despejos domésticos. Como consequência da poluição, observam-
se modificações no curso e composição físico-química natural dos rios, na cobertura 
vegetal, nas margens, na cor da água e na biota existente. Os macroinvertebrados 
bentônicos vivem no fundo dos corpos d’água. Possuem uma atuação ecológica 
muito diversa nos ecossistemas que estão inseridos além de estarem presentes em 
todos os níveis tróficos. Comunidades bentônicas necessitam de tempo (pode variar 
de semanas a meses) para estabelecer suas populações, que por sua vez 
necessitam de condições ambientais próprias para a sua permanência no meio. 
OBJETIVOS: Constatar a diversidade de macroinvertebrados bentônicos no 
perímetro urbano do rio da Lança em Mafra, SC. Identificar taxonomicamente os 
espécimes capturados considerando apenas aspectos morfológicos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A presente pesquisa caracterizou-se como bibliográfica, de campo e de 
laboratório e foi realizada em três pontos de abrangência do rio da Lança no 
perímetro urbano do rio na cidade de Mafra, Santa Catarina. Duas armadilhas foram 
confeccionadas para cada um dos três pontos de coleta. Cada ponto recebeu uma 
armadilha de polietiltereftalato (PET) com bucha vegetal (Luffa cylindra) (VOLKMER-
RIBEIRO et al., 2004) e uma armadilha de saco de nylon com material natural - 
rochas (SILVEIRA; QUEIROZ, 2006) e foram deixadas por trinta dias no local das 
coletas. As armadilhas ao serem retiradas foram colocadas em bandejas e levadas 
ao laboratório. O material contido nas armadilhas foi lavado e peneirado em vasilhas 
para que os espécimes presentes fossem retirados e anestesiados em álcool 10% e 
após trinta minutos foram colocados em potes com álcool 70% para se manterem 
conservados. Todo o material separado nos potes foi devidamente etiquetado com 
data e ponto de coleta e observado em microscópio estereoscópico para 
identificação. Ao total foram realizadas seis coletas contendo 30 amostras de 
macroinvertebrados bentônicos presentes nas armadilhas, nos meses de setembro e 
dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro, março e maio de 2016. Nos meses de 
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outubro e novembro de 2015 a pesquisa de campo foi paralisada devido ao excesso 
de chuva que ocasionou o alagamento do rio e impedimento de acesso aos pontos 
de instalação e coleta. RESULTADOS: Os espécimes encontrados foram 
classificados taxonomicamente e expostos qualitativamente. Para esta pesquisa 
trinta e duas chaves de classificação ou artigos foram utilizados para descrever e 
classificar os espécimes encontrados. Após as análises morfológicas constatou-se 
que quatro Filos de invertebrados foram capturados nos três pontos de coleta 
pesquisados. Platelmintos do Gênero Temnocephala, foram encontrados como 
ectosimbiontes do crustáceo Aegla parana presentes nos pontos 1 e 3 de coleta. O 
Filo Annelida por Hirudíneos do Gênero Helobdella encontrados apenas no interior 
da armadilha de PET no ponto 1. O Filo Mollusca obteve três espécies: Corbicula 
largillierti Philippi, 1844, Diplodon cf. expansus Kuester, 1856 e Littoridina piscium 
d’Orbigny, 1835. As duas primeiras espécies de Bivalves encontravam-se presas 
externamente as armadilhas com substrato de rocha no ponto 1 e a terceira espécie 
de gastrópode encontrou-se apenas no interior da armadilha de PET no ponto 2. O 
Filo Arthropoda contou com a presença de representantes do Subfilo Crustacea com 
espécimes de Trichodactylus fluviatilis Latreille 1828 capturados no ponto 1, 
integrantes do complexo Aegla parana capturados no ponto 1 e 3 e copépodes do 
Gênero Mesocyclops capturados no ponto 2. O Subfilo Hexapoda contou com a 
presença de Ephemeropteras do Gênero Caenis; Trichoptera do Gênero Leptonema; 
Odonatas das Famílias Coenagrionidae e Gomphidae, a primeira Família com o 
Gênero Argia, e a última representada pelos Gêneros Agriogomphus e Phyllocycla 
exceto Leptonema encontrado apenas no ponto 3, todos os demais estavam nos 
pontos 1 e 3. A Ordem Diptera foi representada pelas Famílias Ceratopogonidae 
com espécimes do Gênero Culicoide Latreille no ponto 3 e  Família Chironomidae 
com espécimes em ambas as armadilhas e encontrados nos três pontos de coleta, 
em maior quantidade no ponto 2. Os espécimes que não foram descritos aqui como 
presentes em determinada armadilha é porque em laboratório foram observados fora 
das armadilhas, como ambas as armadilhas de cada ponto foram colocadas na 
mesma bandeja no momento de coleta não há como caracterizar. CONCLUSÕES: 
Constatou-se com a realização desta pesquisa que ambas as armadilhas cumpriram 
com seu papel na captura de espécimes, sendo que alguns grupos foram 
encontrados em apenas uma das armadilhas, entretanto a diversidade de Famílias e 
Gêneros é pequena dentro dos grupos encontrados. A presente pesquisa constatou 
a presença de quatro Filos. O Filo Platyhelminthes representando pela Classe 
Turbellaria, Gênero Temnocephala. O Filo Annelida por Hirudíneos do Gênero 
Helobdella. O Filo Mollusca por bivalves da Ordem Veneroidea, espécie Corbicula 
largillierti Philippi 1844, bivalves da Ordem Unionoida da espécie Diplodon cf. 
expansus Kuester 1856 e gastropodas da espécie Littoridina piscium d’Orbigny 
1835. O Filo Arthropoda com o Subfilo Crustacea representado por caranguejos de 
água doce da espécie Trichodactylus fluviatilis Latreille 1828, eglídeos aqui 
designados como integrantes do complexo Aegla parana e copépodes do Gênero 
Mesocyclops e Subfilo Hexapoda com insetos nos estágios larval ou pupal, sendo: 
Ephemeropteras do Gênero Caenis; Trichopteras do Gênero Leptonema; Odonatas 
das Famílias Coenagrionidae do Gênero Argia, e Gomphidae dos Gêneros 
Agriogomphus e Phyllocycla. A Ordem Diptera foi representada pelas Famílias 
Ceratopogonidae com espécimes do Gênero Culicoide Latreille e Família 
Chironomidae. Dos espécimes estudados nesta pesquisa os bivalves da espécie 
Corbicula largillierti Philippi 1844 são exóticos invasivos no Brasil. Os demais grupos 
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se enquadram nos invertebrados nativos dos ecossistemas brasileiros. Copépodes e 
Culicoides se enquadram também nos grupos encontrados no plâncton. 

 

Palavras-Chave: Macroinvertebrados Bentônicos. Recursos Hídricos. Ecologia.  
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DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS PARA A CIDADE DE 
RIO NEGRO818 

 

MichelyRauen819 
Gabriele Vanessa Tschöke820 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O conhecimento da intensidade das precipitações é fundamental 
para o dimensionamento de estruturas destinadas ao manejo das águas pluviais e 
consequentemente no controle e proteção contra inundações. (MELLO, et al , 2003). 
As três principais grandezas que caracterizam uma precipitação são a sua 
intensidade, duração e frequência. A equação de chuvas intensas, também 
conhecida como equação IDF (intensidade- duração -frequência), consiste numa 
relação entre essas três grandezas. Para a determinação dessa equação, utiliza-se 
o método estatístico de curvas IDF que fornece a altura precipitada em função da 
duração da chuva, e do período de retorno. Essa relação é obtida de forma confiável 
a partir da análise estatística de séries de dados pluviográficos (GONÇALVES, 2011; 
BERTONI, TUCCI, 1993). Por não se conhecer, até então, uma equação IDF 
específica para o município de Rio Negro, as estruturas hidráulicas ainda são 
dimensionadas a partir de equações de locais próximos, como a de Curitiba e 
Curitiba/Prado Velho, procedimento que resulta em estimativas pouco confiáveis. 
Uma alternativa para a obtenção de equações IDF é a utilização do software 
PLUVIO 2.1, elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos do 
Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa.  
(FIORIO, et al 2012). Este software é capaz de gerar equação IDF para qualquer 
localidade do estado do Paraná e, portanto, para a cidade de Rio Negro. 
OBJETIVOS: Este trabalho propõe a comparação entre as IDFs de Curitiba, obtida 
por Fendrich (1998), de Curitiba - Prado Velho, obtida por Fendrich (1989) e de Rio 
Negro, obtida com a utilização do software PLUVIO 2.1, com os valores de 
precipitação observados para o município a partir de séries históricas, para verificar 
qual IDF melhor representa os valores observados. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Utilizou-se a série histórica com dados de precipitação obtidas a partir do pluviógrafo 
local (latitude: -26,1097, longitude: -49,8011), concedidas pelo Simepar (Sistema 
Meteorológico do Paraná). A série dispõe de dezoito anos de registros, 1998 a 2015, 
com valores de precipitação a cada 15 minutos. Através desses dados, obteve-se os 
valores de precipitações máximas para os intervalos de 15, 30, 60, 120, 360, 720, 
1440 minutos e tempo de retorno de 2, 5, 10 anos. Através do software PLÚVIO 2.1, 
determinou-se a equação IDF para Rio Negro. Este programa permite, utilizando-se 
procedimentos de interpolação, a determinação da equação de chuvas intensas para 
qualquer localidade dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro e São Paulo. A interpolação é realizada independentemente para cada um 
dos parâmetros desta equação, sendo utilizadas todas as informações das 
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localidades do Estado em que a equação é conhecida (PRUSKI, 2002 apud 
PRUSKI, 2006). O fator de ponderação empregado, na consideração de cada 
localidade, corresponde ao inverso da quinta potência da distância entre as 
localidades em que os parâmetros são conhecidos e o local para o qual a equação é 
pretendida. (FIORIO, et al 2012). Este programa espacializa os dados de chuvas 
intensas pelo método do inverso da quinta potência da distância, por ser esta uma 
das 28 combinações entre formas de interpolação que apresentaram melhores 
resultados na estimativa da intensidade máxima média de precipitação (CECÍLIO & 
PRUSKI, 2003). As precipitações observadas a partir das séries históricas foram 
comparadas com os valores obtidos a partir das três equações anteriormente 

citadas: IDF de Curitiba: 𝑖 =  
5950.𝑇0,217

(𝑡+26)1,15  , IDF de Prado Velho: 𝑖 =  
3221,07.𝑇0,258

(𝑡+26)1,01    e IDF 

de Rio Negro: 𝑖 =  
2587,965.𝑇0,196

(𝑡+26,834)0,954 .  Para cada combinação IDF e valores observados 

obteve-se o erro médio, sendo considerada de melhor desempenho aquela que 
apresenta menor erro. RESULTADOS: O erro médio obtido para cada equação foi: 
IDF de Curitiba 0,07; IDF de Prado Velho -0,08; IDF de Rio Negro -0,05. Segundo 
Cecílio & Pruski, (2003) a média dos erros negativa, mostra a tendência das 
combinações apresentadas superestimarem a intensidade máxima média de 
precipitação calculada, o que significa trabalhar com uma margem de segurança 
adicional no projeto das obras de engenharia. CONCLUSÕES: A equação que 
melhor se ajusta aos valores empíricos do município é a IDF de Rio Negro obtida 
com o software PLÚVIO 2.1, pois obteve o menor erro em relação às demais. 

 

Palavras-Chave: Chuvas Intensas. Plúvio 2.1. Precipitação. 
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL GERADOS NO MUNICÍPIO DE MAFRA – 
DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE GERENCIAMENTO821 

 

Gabriele V. Tschöke822 
Gabriel Loureiro823 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho de referido título trata de uma pesquisa acerca da 
geração de resíduos de construção civil no município de Mafra, em Santa Catarina, 
voltado especificamente para a geração de resíduos sólidos nos canteiros de obras 
da cidade. Dentre as linhas de pesquisa que a Universidade do Contestado – UnC 
desenvolve este trabalho se enquadra na linha “Exatas, da Terra e Engenharias”. A 
proposta do trabalho se baseia na preocupação com o descarte dos resíduos sólidos 
de construção civil (RCC), que são produzidos em qualquer área urbanizada não 
tendo, todavia, a destinação adequada. Verifica-se, em algumas localidades, o 
depósito deste tipo de material em locais inconvenientes como passeios públicos, 
que causam a obstrução dos mesmos e onde eventualmente algum fragmento de 
RCC pode se deslocar até a via de trânsito de automóveis, porém é sabido que 
ocorre também descarte destes resíduos em rios ou nas proximidades deles, o que 
pode causar ou agravar impactos ambientais. É comum também o descarte de RCC 
em terrenos baldios ou no próprio terreno em que é feita a construção. Em ambos os 
casos esta prática pode dificultar a execução de uma obra futura sobre o local em 
que os resíduos estão espalhados. Percebe-se também um agravo dos problemas 
causados pela deposição indiscriminada de RCC uma vez que novas obras surgem 
constantemente nas cidades, o que faz crescer a quantidade de resíduo deste tipo 
que é produzida, ou seja, o gerenciamento dos RCC é um problema contínuo 
enquanto a produção deste resíduo pela sociedade é contínua. Existem poucas 
áreas propícias a receber este tipo de resíduo, pois para isto deve-se ter um grande 
terreno, preferencialmente de fácil acesso a entrada de caminhões com caçambas 
carregadas de entulho e que tenha estrutura para suportar o trânsito frequente 
destes veículos. Terrenos com estas características são cada vez mais raros nas 
cidades pois o espaço urbano é cada vez mais disputado e ocupado. Além disso, o 
transporte de resíduos sólidos de construção civil é encarecido pelos altos valores 
cobrados por aluguel de caçambas das empresas que fazem o serviço de transporte 
e destinação destes materiais, o que acaba por ser um fator estimulante ao descarte 
improvisado. É possível amenizar os problemas citados aqui através de práticas 
como reaproveitamento de resíduos na própria obra ou segregação dos resíduos 
para reciclagem, entre outras alternativas. OBJETIVO: O trabalho se concentra em 
avaliar a gestão dos RCC no município de Mafra e propor medidas que possam 
reduzir os impactos ambientais gerados pelos resíduos, sendo que isto pode ser 
conseguido através da redução do volume de resíduo produzido ou através de uma 
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segregação eficiente e destinação adequada para reciclagem. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para atingir tal objetivo, neste trabalho se faz uma estimativa do volume 
de RCC produzido no município de Mafra e uma estimativa do índice de perda de 
materiais nas obras realizadas. Estima-se também a fração de resíduo produzido no 
município que pode ser reutilizado, reciclado ou beneficiado e se identificam as 
formas de segregação, armazenamento, transporte e destinação dos RCC no 
município de Mafra. A partir destas informações são propostas medidas para reduzir 
a geração de resíduos sólidos de construção civil no município e para reutilização 
dos mesmos. A metodologia para percorrer estas etapas foi visitar cinco construções 
no município de Mafra, descobrindo a destinação dada aos resíduos nestas obras 
(pelo acompanhamento e perguntas feitas aos proprietários ou responsáveis 
técnicos das obras) e, nestas ocasiões, coletando amostras de RCC de cada obra 
para segregação e pesagem. São mostradas também, no trabalho, práticas de 
aproveitamento e reciclagem deste tipo de resíduo. Outro procedimento feito foi 
contatar a empresa local que faz o serviço de coleta, transporte e destinação dos 
resíduos sólidos de construção civil para levantar informações a respeito da 
quantidade e composição dos resíduos gerenciados por ela.  

 

Palavras-Chave: Resíduos da Construção Civil. Diagnóstico. Gerenciamento. 
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PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA: A AÇÃO DA ESCOLA COMO 
AGENTE TRANSFORMADOR 

 

Adriano Gabiec824 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As diferentes problemáticas envolvendo o consumo de drogas não 
são recentes na sociedade humana, no entanto, significativas transformações são 
registradas no que se refere principalmente, a diversidade desses produtos, 
quantidade consumida e aceitação social. Com o crescimento no consumo de 
drogas no mundo, muitos países estabeleceram medidas para minimizar esses 
problemas, sendo que a grande maioria das ações estão relacionadas a 
regulamentação ou restrição do comércio e pouco se pensa em prevenção. No caso 
brasileiro, as principais discussões concentram-se na criação de uma lei para 
liberação ou regulamentação do comércio de drogas, porém, após anos de 
discussão e a persistência em ações de restrição, os dados do Ministério da Saúde 
indicam que o Brasil está em situação preocupante, principalmente no envolvimento 
dos jovens e nos custos para os setores de saúde e segurança pública. Se por 
muitos anos o consumo de drogas era algo camuflado na sociedade, atualmente 
tornou-se comum em muitos ambientes, como por exemplo as escolas, que 
deixaram de ser imunes e tornaram-se grandes refúgios de comercio e consumo de 
drogas. Nesse novo contexto social, a questão norteadora é como a escola pode 
atuar na prevenção da dependência química de forma que os resultados sejam 
observados além dos limites físicos desses instituições? OBJETIVO: Na busca da 
resposta para tal questão, se propôs analisar a atuação da escola no processo de 
prevenção à dependência química de forma que os resultados não sejam somente 
momentâneos e atinjam a sociedade como um todo. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Para atingir tal proposta foi necessário identificar a relação da sociedade com as 
drogas ao longo das últimas décadas e as condições atuais na sociedade brasileira, 
destacar as relações sociais estabelecidas pelos jovens no ambiente escolar, o 
papel da escola no processo de prevenção da dependência química e aplicar 
práticas inovadoras no processo de prevenção à dependência química. Para atingir 
tais objetivos foi desenvolvido pesquisas bibliográficas referente à relação das 
drogas na sociedade humana ao longo dos anos e o papel da escola neste 
processo. Como material de embasamento foram utilizados livros de cunho 
científico, bem como, materiais publicados na internet de iniciativa pública e privada 
que apresentam esclarecimento sobre o assunto e exemplos de ações já 
implantadas em outros locais. Na segunda fase foram aplicadas algumas práticas 
em ambientes escolares dos munícios de União da Vitória e Bituruna, registrando os 
principais resultados no que se refere a participação e envolvimento dos alunos e 
profissionais da educação. As práticas desenvolvidas consistiram em palestras 
dinâmicas e participação em jogo online, ambas com foco em dependência química 
e autoconhecimento emocional. As palestras atenderam um total de 624, sendo 112 
na comunidade do Agudo e 512 no Colégio Novo Milênio, ambas na cidade de 
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Bituruna e, contaram com auxilio de alunos do ensino médio de outra instituição de 
ensino que fora devidamente qualificados para participar do processo. A aplicação 
do jogo EgoTown, que tem como base o trabalho com informações referentes a 
dependência química e o autoconhecimento, foi realizado no Colégio SESI de União 
da Vitória, atendendo 35 alunos da instituição. As palestras realizadas apresentaram 
auto nível de participação durante sua realização, principalmente com perguntas e 
apresentação de exemplos familiares. Ao final das atividades, as instituições de 
ensino aplicaram pesquisa de satisfação, ficando evidente que os alunos saíram da 
atividade extremamente satisfeitos pelo conhecimento obtido e com as dinâmicas 
realizadas. A maioria das atividades que envolvem jovens e adolescentes são mais 
eficientes quando desenvolvidas de forma dinâmicas, lúdicas ou práticas. A 
comunicação com o jovem deve ser aproximada a realidade dele, ou seja, ele 
precisa ver que a pessoa que está trabalhando com ele conhece sobre o assunto e 
já teve contato direto com aquela realidade. A relação professor aluno é muito 
importante, mas em alguns casos é necessário uma relação aluno/aluno, ou seja, o 
diálogo entre um aluno capacitado no assunto e outro jovem aprendendo pode obter 
melhores resultados, principalmente quando este jovem fica constrangido com sua 
realidade, afetando sua capacidade comunicativa. O jogo Ego Town aplicado no 
colégio privado teve 35 alunos inscritos, sendo que 32 finalizaram as atividades. 
RESULTADOS: O resultado não foi mais expressivo, pois durante a realização do 
jogo, alguns alunos estiveram afastados com justificativas legalmente aceitáveis. O 
trabalho com um ambiente virtual e lúdico facilita o trabalho com crianças, 
adolescentes e jovens, por ser mais dinâmico, próximo do cotidiano deles e com 
atração visual. Alguns desses alunos obtiveram resultados de destaque e foram 
convidados para participação nas palestras desenvolvidas com os alunos das 
escolas estaduais. A aplicação de atividades diferentes entre escolas particulares e 
públicas se deu principalmente pelas condições físicas dos locais, porem, vale 
ressaltar que a participação em ambas as atividades foi grande e o nível de 
satisfação muito próximo. CONCLUSÕES: A interação que se deu entre os alunos 
de realidades socioeconômicas diferentes criou um ambiente altamente produtivo de 
troca de experiência e informações. Muitos profissionais da educação utilizam as 
limitações do espaço físico como justificativa para não realizar determinadas 
atividades, porém, a aplicação de movas didáticas associadas ao interesse de 
conhecer determinados assuntos propicia condições altamente favoráveis para 
instituir, entre outras coisas, um programa de prevenção à dependência química e, 
assim contribuir na melhoria da realidade local e regional.  

 

Palavras-Chave: Drogas. Dependência Química. Escola. Prevenção. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
ESCOLA CAIC PROFª NAIR DA SILVA GRIS DE CAMPOS NOVOS – SC 825 

 

Marcos Adelmo dos Reis826 
Sheila Vargas Redante827 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A necessidade de estudos procurando envolver levantamentos 
populacionais, principalmente entre crianças e adolescentes, tem crescido muito nos 
últimos anos. Estudos que envolvem avaliação antropométrica têm sido a forma 
mais utilizada para a avaliação do estado nutricional e a regulação do crescimento 
em crianças e adolescentes podendo através deste método, ser detectados casos 
de subnutrição ou obesidade precoce OBJETIVOS: Identificar o estado nutricional 
de escolares do Ensino Fundamental da Escola CAIC Profª Nair da Silva Gris de 
Campos Novos – SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo transversal contou 
com a participação de 254 alunos (119 meninas e 135 meninos) de 6 a 14 anos de 
idade. Foram mensurados a massa corporal, a estatura e a gordura corporal relativa 
dos estudantes. Para a determinação da gordura relativa foram utilizadas as dobras 
cutâneas tricipital e panturrilha medial, valendo–se, para isso, da equação proposta 
por Slaugther, tendo como parâmetros a tabela classificatória descrita por Lohman.  
RESULTADOS: De um modo geral, os resultados encontrados mostram que 0,4% 
dos jovens analisados apresentam baixo peso, 66,5% deles são eutróficos enquanto 
que 33,1% dos estudantes apresentam excesso de gordura corporal. Sendo que os 
meninos apresentam uma proporção maior de indivíduos com excesso de gordura 
corporal em relação às meninas (37,8% e 27,7%, respectivamente). Destaca-se a 
proporção de indivíduos classificados com obesidade mórbida, 16,3% dos meninos e 
10,9% das meninas. Os resultados obtidos nesse estudo foram semelhantes a 
outros estudos desenvolvidos em cidades do sul do país nos últimos anos. 
CONCLUSÕES: Através do presente estudo vê-se a necessidade de um 
acompanhamento de profissionais da área da saúde para as crianças do Ensino 
Fundamental na Escola. Através da realização da avaliação do estado nutricional 
das crianças ofereceu-se maior clareza de informações à população e às 
autoridades competentes, o que favorece um possível trabalho pela Escola através 
da merenda escolar para um acompanhamento/avaliação do estado de saúde amplo 
sobre as crianças que correm risco de subnutrição ou subnutridas, e aquelas com 
risco de obesidade ou obesas, para que ocorra reversão dos quadros nutricionais do 
município, uma vez que os números foram relativamente altos.  

 

Palavras-Chave: Estatura. Massa corporal. Obesidade. Estado Nutricional. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NOS PASSOS DA DANÇA 
 

Marcos Adelmo dos Reis828 
Roberta Dallalba Finger 829 

Greissa Leandra De Marco830 

Magali Aparecida Ribeiro831 
Katia Socha832 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Educação Física escolar tem um papel importante na formação do 
ser humano e pode contribuir para o desenvolvimento de pessoas mais críticas e 
livres. Porém, historicamente o privilégio dos valores intelectuais na educação se 
sobrepõe aos valores corporais. Na Educação Física, apesar de trabalhar o 
movimento humano, a maioria das práticas pedagógicas são focadas em 
determinadas áreas do currículo da disciplina, esquecendo-se de elementos 
importantes para a formação de uma cultura corporal no indivíduo. OBJETIVO: 
Identificar as dificuldades do professor de Educação Física no trabalho permanente 
da dança na escola, bem como reafirmar a importância da diversidade das 
manifestações rítmicas e expressivas. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo sobre a 
dança na Educação Física foi realizado através da pesquisa bibliográfica a partir de 
experiências adquiridas na prática pedagógica na disciplina de Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório no Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano. 
RESULTADOS: Pode-se observar que, quando a dança é aplicada de forma correta 
no meio pedagógico nas escolas, possibilita o aumento das dimensões afetivas, 
cognitivas, motoras e sócio culturais dos alunos e que, se for instituída desde a pré-
escola, irá contribuir nas habilidades de melhor alfabetização, relacionamento e de 
desenvolvimento global tanto da criança quanto do adolescente, pois os estes irão 
receber maior consciência corporal e percepção entre corpo e espaço, expandindo a 
capacidade de expressão e comunicação melhorando suas habilidades motoras, 
coletivas e individuais. CONCLUSÕES: Fica claro que a inclusão da dança como 
parte curricular nas escolas assim como nas aulas de Educação Física trata-se de 
um desafio em que os educadores precisam assumir e aprimorarem-se. As 
dificuldades são em sua maioria devido à falta de preparo no desenvolvimento de 
técnicas para o ensino da dança. Recursos metodológicos específicos ligados nas 
experiências discentes e dos saberes desenvolvidos pela escola estão disponíveis e 
inspiram o aluno como ser social num meio educacional gerando oportunidades 
mais criativas na produção individual e coletiva tanto para o aluno quanto para os 
professores. 

 

Palavras-Chave: Dança. Educação Física Escola. Desenvolvimento. 

                                            
828

 Professor do curso de Educação Física, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. E-mail: 
ma.reis@hotmail.com.br 

829
 Acadêmica do curso de Educação Física, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos. 

830
 Docente do curso de Educação Física, Universidade do Contestado – UnC Curitibanos 

831
 Universidade do Contestado – UnC Curitibanos 

832
 Docente na Universidade do Contestado – UnC Curitibanos 



415 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

A RESPOSTA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DURANTE COMPETIÇÕES DE 
“MARATHON MOUNTAIN BIKE” 

 

Douglas Tajes Junior833 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O ciclismo competitivo é fisiologicamente exigente, pois, durante a 
prova, o ciclista apresenta tipicamente uma alta absorção de oxigênio. Durante a 
competição, os sistemas energéticos são frequentemente exigidos até os seus 
limites. A modalidade “marathon mountain bike” consiste em uma prova de ciclismo 
que acontece em percursos longos que variam entre 30 Km e 60 Km, alternando 
trechos de estradas de chão, trilhas e um pouco de asfalto. Destarte, as respostas 
da frequência cardíaca durante as competições devem ser extremadas. 
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi controlar a carga e a intensidade de 
trabalho durante corridas de “marathon mountain bike”, utilizando para isso, a 
frequência cardíaca. MATERIAIS E MÉTODOS: Seis ciclistas amadores homens, 
escolhidos de forma intencional participaram do estudo. Sendo três da categoria 
Sport (30 Km) um da Sub 23/dois da Sub 30 e três da categoria Pró (50 Km) um da 
Sub 30/um da Sub 40/um da Sub 45. A intensidade do trabalho durante a prova foi 
controlada, através de monitores de frequência cardíaca, modelo Garmin Edge® 
520, que grava a frequência cardíaca a cada 5 segundos. Os ciclistas foram 
orientados para ao final da prova, gravarem a frequência cardíaca máxima (FCmáx.) 
e frequência cardíaca média (FCméd.) que obtiveram durante a prova. A verificação 
do VO2máx foi realizada no Núcleo de Estudos em Atividade Física (NEAF) do 
campus da Universidade do Contestado em Porto União – SC, pelo teste subjetivo 
de esforço de Âstrand-Ryhming. RESULTADOS: Grupo Sport n= 3; 26,3 ± 3,3 anos; 
VO2máx.kg.l 57,3 ± 0,3; FCmáx.(bpm) 187 ± 3; FCméd.(bpm) 173 ± 2; Grupo Pró n= 3; 
36 ± 0,6 anos; VO2máx.kg.l 54,8 ± 2,3; FCmáx.(bpm) 187 ± 6; FCméd.(bpm) 169 ± 6. 
CONCLUSÕES: Destarte, conclui-se que, as provas de “marathon mountain bike” 
são classificadas de alta intensidade, sendo necessário possuir características 
fisiológicas capazes de suportar a duração de uma prova deste tipo, pois, os valores 
médios relativamente estáveis estão em torno de 90% FCmáx., por um período de 
esforço superior a 60 minutos. Entretanto, hoje já existem ferramentas mais 
sofisticadas para controlar a intensidade de esforço das modalidades de ciclismo 
como o potenciômetro. Porém, devido ao seu alto custo financeiro, a resposta da 
frequência cardíaca ainda é um instrumento confiável para analisar a resposta 
fisiológica das competições como dos treinamentos. Entretanto, é de conhecimento 
que a frequência cardíaca pode ser alterada por diversos fatores externos como, 
temperatura, ansiedade, estado de hidratação, entre outros.  Desta forma, novos 
estudos devem ser realizados.  

 

Palavras-Chave: Frequência Cardíaca. Controle do Esforço. Marathon Mountain 
Bike.  
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EFICIÊNCIA DA TÉCNICA BAG SQUEZZING NA MECÂNICA RESPIRATÓRIA 
 

Karine Rubiane Schoeffel 834 
Bruna Purim 835 

Alessandra do Livramento 836 
Cássia Lúcia Valentini837 

Renata Campos838 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Pacientes submetidos à Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), estão 
sujeitos a diversas complicações, dentre elas as alterações nos mecanismos de 
tosse e transporte muco-cíliar de secreções. Desta forma ocorre o acúmulo de 
secreções, obstrução e aumento da resistência das vias aéreas, o que desencadeia 
um processo de hipoventilação alveolar, atelectasia, hipoxemia e aumento do 
trabalho respiratório. Este cenário favorece a colonização e infecção por bactérias, 
aumentando o tempo de VMI e piorando o prognóstico (DIAS, et al., 2011). O 
fisioterapeuta intensivista é um profissional que compõe a equipe multidisciplinar da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), este profissional dispõe de inúmeras técnicas 
que objetivam remover secreções pulmonares, reduzir áreas de shunt intrapulmonar, 
recrutar áreas colapsadas e melhorar complacência pulmonar. Dentre estas técnicas 
está a manobra de Hiperinsuflação Pulmonar (HP), ou bag squeezing, usado 
principalmente para pacientes em quadros hipersecretivos, mobilizando o excesso 
de secreção e reexpandindo áreas colapsadas (GODOY, et al., 2011). A técnica 
consiste na utilização do AMBU para administrar um volume gasoso maior que o 
Volume Corrente (VC) gerado pelo próprio paciente, seguido da manobra de 
vibrocompressão torácica na fase expiratória. O procedimento “simula” o mecanismo 
da tosse onde um profundo esforço inspiratório é seguido por fase expiratória com 
fluxo rápido e turbulento. Como resultado ocorre o deslocamento de secreção da 
periferia pulmonar para vias aéreas superiores onde a eliminação é facilitada 
(NUNES; BOTELHO; SCHIVINSK, 2013). O presente estudo tem por objetivo avaliar 
a eficiência da técnica Bag Squeezing na mecânica respiratória. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foram avaliados um total de 5 pacientes, sendo 4 do sexo feminino e 1 
do sexo masculino com idade média de 69 ± 8,75 anos. Os diagnósticos eram de 2 
pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC), 2 com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC) e 1 com Parada Cardiorrespiratória (PCR). O tempo 
médio de internação foi de 18 ± 8,47 dias, internados na UTI de um hospital do 
Planalto Norte Catarinense, no período de 01 de agosto a 13 de setembro de 2016, 

                                            
834

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
karine_schoeffel@hotmail.com: 

835
 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

bruninha_purim@yahoo.com.br: 
836

 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 
alessandralivramento@hotmail.com 

837
 Acadêmica do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail: 

cassiavalentini@hotmail.com 
838

 Supervisora de Estágio do curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-
mail: renatacs@unc.br 



417 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

durante o Estágio supervisionado obrigatório de Fisioterapia hospitalar II.Todos os 
pacientes avaliados estavam em VMI com Tubo Orotraqueal (TOT), independente 
do calibre e posição na rima labial, com ou sem sedação e em parâmetros de 
volume controlado. Foram avaliados os valores de complacência estática (Volume 
Corrente (VC) / (pressão platô – PEEP) para pacientes sedados e dinâmica (VC / 
(pressão de pico – pressão de platô)) para não sedados e resistência ((pressão de 
pico – pressão de platô) / fluxo) pré e pós aplicação da técnica de Bag Squeezing. 
Com a aplicação da técnica, existe um risco real de ocorrência de barotrauma, 
volutrauma e instabilidade hemodinâmica. Os pulmões com maior grau de 
comprometimento são mais suscetíveis a lesões durante a técnica, devido ao 
aumento da pressão de pico, hiperdistensão alveolar e lesão da barreira alvéolo-
capilar (LEMES; GUIMARÃES, 2007). Estes riscos foram minimizados através da 
realização da ausculta pulmonar pré e pós aplicação da manobra, atentando para 
qualquer sinal de instabilidade pulmonar/torácica e ou hemodinâmica. A análise 
estatística foi realizada através do programa SPSS 21 for windows em valores 
expressos por média e desvio padrão. Testes de comparação foram realizados pelo 
teste T STudent e a significância adotada foi de p≤ 0,05. RESULTADOS: Os 
paciente avaliados se encontravam 100% no modo IPPV. Os parâmetros 
ventilatórios evidenciam que os pacientes não eram de extrema gravidade. Pode-se 
observar que os resultados obtidos com a técnica de HP não foram significativos na 
comparação pré e pós aplicação. Vários fatores podem influenciar os resultados, 
como tamanho da amostra, diâmetro do TOT, tempo de internação, patologia de 
base, gravidade, sexo, idade, aplicador da técnica entre outros. A IRC e DPOC são 
patologias crônicas que causam degeneração no tecido pulmonar, aumentando a 
resistência e reduzindo a complacência pulmonar, causando assim alterações na 
mecânica respiratória e influenciando diretamente os resultados. CONCLUSÕES: 
Apesar da técnica Bag Squeezing ser amplamente utilizado no ambiente hospitalar 
por fisioterapeutas intensivistas, não houve neste estudo significância nos 
resultados. No entanto o estudo possui algumas limitações tais como reduzido 
número de amostra, tempo e aplicação por mais de um profissional. Recomenda-se 
mais pesquisa acerca do tema para avaliar a real eficácia em cada patologia 
específica. 

 

Palavras-Chave: Fisioterapia. UTI. Respiração Artificial. 
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RISCO DE TVP EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A trombose é uma patologia caracterizada pela oclusão de vasos 
sanguíneos, através de formações de coagulo e deposição intravascular de fibrina e 
hemácias em alta quantidade e plaquetas e leucócitos em menor quantidade. Esses 
trombos podem se fragmentar e migrar, transformando-se em êmbolos. Em sua fase 
aguda, associa-se à alta probabilidade de complicações graves, muitas vezes fatais . 
Em sua fase crônica, pode ser responsável por inúmeros casos de incapacitação 
física e enormes custos socioeconômicos, com o desenvolvimento de insuficiência 
venosa crônica grave. (PITTA et al., 2007). A trombose venosa profunda (TVP) é a 
responsável pelo maior número de óbitos no ambiente hospitalar, sendo o mais 
evitável (OKUHARA et al., 2015). A TVP está associada a uma alteração que pode 
envolver a alteração do fluxo sanguíneo, a crase sanguínea e a parede vascular, 
estando geralmente associada a processos cirúrgicos (PITTA et al., 2007). A TVP 
em fase crônica pode levar a incapacidade e diminuição da qualidade de vida, 
porém a consequência mais grave e imediata é a embolia pulmonar (PITTA et al., 
2007). Os fatores de risco para TVP englobam imobilidade no leito, varizes, idade 
avançada, paralisias, câncer, quimioterapia e obesidade devido a diminuição da 
atividade fibrinolítica e redução do fluxo sanguíneo, a TVP é predominante no sexo 
feminino devido ao uso de anticoncepcionais (PENHA et al., 2009). Os sinais e 
sintomas podem se apresentar na forma de dor a palpação muscular, dor 
espontânea, empastamento da panturrilha e alteração da coloração (OKUHARA et 
al., 2014). O presente estudo teve por objetivo Avaliar o risco de desenvolvimento de 
trombose venosa em pacientes hospitalizados e estratificar em grupos de risco. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O método Caprini é uma avaliação individualizada para 
identificar fatores de risco e adequação de sua profilaxia. O teste é subdividido 
classificando os pacientes em grupos conforme fatores de riscos, sendo risco baixo 
vale 1 ponto, risco moderado 2 pontos, risco alto 3 á 4 pontos e risco altíssimo 5 
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pontos ou mais. RESULTADOS: A pesquisa contou com um total de 24 pacientes, 
os quais foram classificados como os seguintes grupos de risco: 17 paciente 
apresentando risco altíssimo, 5 pacientes com alto risco, 1 paciente com risco 
moderado e 1 com baixo risco. CONCLUSÕES: O ambiente hospitalar oferece 
diversos riscos aos pacientes, entre eles o desenvolvimento de trombose devido a 
imobilização e outros agravos. Com este estudo podemos concluir que dos 
pacientes estudados quase 70% apresentaram altíssimo risco de desenvolvimento 
da patologia. Através deste estudo o modelo de Caprini pode ser usado como 
método de identificação de risco de forma eficaz promovendo a capacidade de 
tratamento e prevenção antes que os agravos desta patologia estejam instalados. 
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SISTEMA IMUNOLÓGICO E A ENFERMAGEM845 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A função do sistema imunológico é reconhecer agentes agressores 
e defender o organismo. È constituído por órgãos, células e moléculas que 
asseguram a sua proteção. Seus principais componentes são: macrófagos, os quais 
atuam na regulação da resposta imune, e tem a função de detectar e fagocitar 
microorganismos invasores além de células mortas e outros tipos de resíduos. 
Linfócitos: São células presentes no sangue. Linfócito B: sua função é a produção de 
anticorpos quando maduros e ativos. Linfócitos T auxiliadores: pelas informações 
recebida dos macrófagos são responsáveis por comandar a defesa do organismo. 
Linfócitos T matadores: causam a destruição de células anormais, infectadas, ou 
estranhas do organismo. Esse sistema é composto por dois grupos de órgãos: os 
imunitários primários, que são os principais locais de formação e amadurecimento 
dos linfócitos. E órgãos Imunitários secundários, que atuam após o amadurecimento 
dos linfócitos. Algumas doenças de importância clinica estão relacionadas à 
deficiência desse sistema e/ou seu funcionamento anormal. A AIDS é causada pelo 
HIV, um vírus que ataca o sistema imunológico do corpo. O sistema imunológico ou 
protetor de uma pessoa cede e esta torna-se vulnerável a infecções. A atuação do 
enfermeiro nesta área esta focada principalmente na prevenção primaria, que é um 
ponto primordial para a doença em questão. A prevenção primaria esta ligada a 
intervenção e seus fatores de risco como estimulo a sexo com preservativo, o não 
uso de drogas, e incentivos a exames de rotina para a detecção de alguma possível 
DST/patologia. AIDS é um dos mais graves problemas de saúde publica. Como 
profissionais, os enfermeiros prestam assistência nas diferentes áreas de saúde aos 
portadores de HIV/AIDS, necessitando de compreenderem o distúrbio, aperfeiçoar 
as condutas rotineiras, adotar as medidas de precaução, e adquirir conhecimento do 
tratamento clínico. Para realização dessa assistência, o processo de enfermagem, é 
composto por diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, promove 
cuidado individualizado e adequado a cada paciente. O processo de enfermagem 
permite a utilização de teorias que podem ser adaptadas a diferentes pacientes e a 
qualquer cenário de atendimento. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre o tema e 
buscar pesquisa sobre a atuação do enfermeiro quanto no sistema Imunológico e 
AIDS/HIV. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de natureza exploratória, 
bibliográfica e descritiva. Métodos de inclusão: consultas bibliográficas em 
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periódicos disponíveis no acervo bibliográfico da Universidade do Contestado – UNC 
Mafra, e periódicos online que tratassem do assunto: Atuação do Enfermeiro quanto 
no Sistema Imunológico e AIDS/HIV. Período de publicação de 1998 á 2012. Com 
as palavras chaves: Sistema Imunológico, Enfermagem Exercício Profissional, 
AIDS/HIV. Critérios de exclusão: artigos com informações escassas sobre o assunto. 
RESULTADOS: Amostra contou com 8 artigos. Todos os assuntos foram 
comumente favoráveis a importância do profissional enfermeiro conhecer a anatomia 
e fisiologia do sistema Imunológico para melhorar a assistência da enfermagem 
neste sistema. CONCLUSÕES: Concluímos que este artigo nos apresentou e 
reforçou a importância do enfermeiro na atuação do cuidado de pacientes soros-
positivos com sistema imunológico debilitado. 

 

Palavras-Chave: Sistema Imunológico, Enfermagem Exercício Profissional, 
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ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO NÚCLEO DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES DO 

PLANALTO NORTE CATARINENSE 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As instituições de saúde são responsáveis pela segurança do 
paciente, devendo oferecer um serviço de excelência e qualidade em todos os 
sentidos. Considerando a relevância desse tema, entende-se que todos os 
profissionais são responsáveis pela segurança do paciente. Em 25 de julho de 2013, 
a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
estabeleceu a Resolução N°36 que instituiu ações para a segurança do paciente nos 
serviços de saúde e adotou outras providências, dentre elas, a constituição do 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) dentro das instituições (BRASIL, 
2014).Com base neste tema em maio/2013 o coordenador do curso de graduação 
em Enfermagem da Universidade do Contestado Campus Mafra, iniciou a discussão 
do tema Segurança do Paciente dentro da Semana Acadêmica de Enfermagem, 
foram mobilizados então os hospitais da região do Planalto Norte Catarinense para a 
criação e implementação do Núcleo de Segurança do Paciente Regional do Planalto 
Norte - NUSP. As reuniões de grupo vão em busca das principais dificuldades e a 
procura para a melhor implantação das ações e dos protocolos de segurança do 
paciente com o foco nos problemas de maior incidência. O estudo tem como 
objetivos destacar os pontos positivos e avanços após a implantação do Núcleo de 
Segurança do Paciente avaliar a mobilização dos membros e construção de uma 
cultura de segurança com a participação dos diversos profissionais que compõem o 
cenário do cuidado, averiguar a adaptação e implementação, de acordo com a 
realidade das instituições participantes do Núcleo de Segurança do Paciente do 
Planalto Norte Catarinense, apontar quais metas que foram introduzidas nas 
instituições e destacar as dificuldades encontradas para implantação e manutenção. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo foi realizado nos municípios da 
Região do Planalto Norte Catarinense nos hospitais que compõe o núcleo regional 
da segurança do paciente (Hospital Santa Cruz, Fundação Hospitalar Três Barras 
,Hospital e Maternidade Sagrada Família Hospital ,São Vicente de Paulo e 
Maternidade Dona Catarina Kuss).A pesquisa caracterizou-se pela natureza quali-
quantitativa, foram aplicados os questionários com os profissionais que fazem parte 
do Núcleo de Segurança do Paciente Regional do Planalto Norte Catarinense .Para 
identificar os entrevistados utilizaram-se as letras do alfabeto (A1, B1, C1, G1, A2, 
B2, D2, E2, F2, G3 são enfermeiro, D1 Fisioterapeuta, E1 nutricionista,  F1 técnico 
de enfermagem, H1 farmacêutico, C2 Supervisora operacional de higienização). 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: No período compreendido entre os meses de 
fevereiro a maio de 2016, ocorreu a aplicabilidade dos questionários com os 
membros do Núcleo de Segurança do Paciente Regional do Planalto Norte obteve 
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as seguintes respostas. Na questão, que fala: quais as principais dificuldades para a 
implantação das metas de segurança do paciente? “Não adesão da parte médica, e 
desconhecimento da cultura de segurança do paciente pelos colaboradores.” (A1). 
“Rotatividade de funcionários, conscientização das equipes.” (E1). 
“Comprometimento dos profissionais de saúde, implantação da cultura de segurança 
de forma educativa e não punitiva”. (E2). “Colaboração e consciência de todos os 
colegas na implantação de novas ideias”. (A2). Nesta questão aborda o entrevistado, 
sendo o porta-voz da sua instituição, sente que a sua equipe teve adesão à 
segurança do paciente? “Sim, a comunicação tem sido eficaz, apesar do longo 
caminho a se percorrer, uma parcela da equipe já incorporou as ações relacionadas 
à segurança do paciente”. (B1). “Sim, estamos trabalhando em educação continuada 
para a adesão”. (H1). “Parcialmente, ainda temos muito que melhorar”. (B2). “Ainda 
apresentam dificuldades de adaptação” (C2). Essa questão questiona-se: de que 
forma você, como profissional e membro do NUSP regional pretende disseminar as 
informações que são discutidas nas reuniões do grupo? “Através de reuniões dos 
hospitais que são realizados no núcleo regional”. (H1). “Com reuniões Inter setoriais, 
na integração de novos colaboradores e campanhas internas sobre o tema”. 
(A1).“Através de reuniões mensais realizadas com a equipe de trabalho, através de 
educação continuada no dia-a-dia”. (E2) .A questão pergunta: o que faz você refletir 
sobre a segurança do paciente no cotidiano de suas vivências? “Os erros ocorridos 
em instituições de saúde, vemos que são erros “bobos”, mecânicos, falta atenção”. 
(A1).“Evitar erros que possam prejudicar a vida dos pacientes”. (H1). “Que ele tem 
uma melhor qualidade no atendimento”. (F1). “Analisando os eventos adversos, e 
procurando ver o que pode ser mudado para que não aconteça novamente.” (C2). 
Os erros corridos no dia-a-dia, segundo a maioria das falas, faz com que os 
profissionais reflitam sobre a segurança do paciente, além dos cuidados prestados. 
Nessa questão pergunta-se  quais são as três maiores recomendações que você 
sugere para melhorar a segurança do paciente no setor onde você desenvolve suas 
atividades na sua instituição? A utilização e implementação das metas de segurança 
do paciente realmente foram a grande maioria das falas, a realização de educação 
continuada, orientação quanto às notificações, e a notificação não sendo punitiva, 
mas sim educativa para que o trabalho possa ser a cada dia melhorado. “As 
pessoas envolvidas não devem desmotivar, pois uma assistência segura é 
responsabilidade de cada profissional de saúde, então pela persistência acredito na 
possibilidade de sensibilizar os colegas.” (G3). CONCLUSÃO: Pôde-se perceber 
através das informações coletadas que a adesão dos profissionais em contribuir com 
o núcleo de segurança do paciente é cada vez maior, é possível verificar quais 
iniciativas propostas vêm sendo implantadas nas instituições. Esta informação é 
importante para identificar as mudanças necessárias para ampliação das ações de 
segurança do paciente. Existe uma grande mobilização por parte dos profissionais 
em buscar a implementação das metas da segurança do paciente, concernente às 
dificuldades enfrentadas neste processo, releva-se a falta de tempo e a sobrecarga 
de trabalho. Acredita-se que o estudo contribuiu para identificar a grande 
importância do Núcleo de Segurança do Paciente dentro das instituições, como 
incentivadores e articuladores das metas a serem implementadas. O NSP possui 
como objetivo atender a RDC 36/2013 que institui as ações para a promoção da 
segurança do paciente na melhoria da qualidade nos serviços de saúde.  
 
Palavras-Chave: Núcleo de Segurança do Paciente. Profissionais da Saúde. 
Estratégias. Educação continuada. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A prevalência da obesidade aumenta a cada dia, é considerada 
uma epidemia, pois afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Através do 
cálculo do IMC (Índice de massa corpórea), valores iguais ou acima de 30 Kg/m² 
caracterizam obesidade. A taxa de pacientes obesos no ambiente intensivo é de 9% 
a 26% e o aumento de cirurgias bariátricas tem elevado esse número, pacientes 
nessas condições necessitam maior tempo de internação na UTI e maior tempo de 
ventilação mecânica. As alterações fisiológicas da obesidade ocasionam distúrbios 
respiratórias, cardiovasculares, endócrinos e metabólicos, o que requer cuidados 
importantes nas condutas de ventilação. OBJETIVOS: Identificar os distúrbios 
respiratórios e apresentar as recomendações mais eficientes de ventilação mecânica 
para os pacientes obesos. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado uma pesquisa 
em artigos científicos sobre ventilação mecânica em pacientes obesos na base de 
dados Scielo e Pubmed usando como filtro pesquisas clínicas e dos últimos dez 
anos. Realizado a análise do Guideline das Diretrizes de Ventilação Mecânica de 
2013. Esta pesquisa foi realizada no mês de setembro, e teve como foco a 
associação do ensino com a pesquisa. RESULTADOS: Indivíduos com obesidade 
apresentam alterações na função pulmonar devido ao efeito direto do acúmulo de 
gordura sobre o tórax e abdômen. Esta condição exige maior trabalho respiratório, 
pois eleva a resistência da parede torácica e reduz a complacência pulmonar 
dificultando a dinâmica respiratória. A diminuição da parede torácica também causa 
diminuição dos volumes pulmonares, tais como, a capacidade residual funcional 
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(CRF) e capacidade pulmonar total (CPT) afetando nas trocas gasosas e reduz a 
tolerância a atividades físicas. Ocorre disfunção na mobilidade da musculatura 
responsável pela respiração (diafragma) a qual adota posição anormal devido ao 
aumento da pressão intra abdominal. Em indivíduos obesos existe a presença de 
depósitos gordurosos em face, região malar, tórax, língua, pescoço curto com 
excesso de tecidos moles em pálato, faringe e região superior e anterior da laringe, 
restrição à abertura da boca e limitações da flexão e extensão da coluna cervical e 
da articulação atlantooccipital. Tais características provocam, respectivamente, o 
aumento da resistência das vias aéreas e o aumento do trabalho respiratório sendo 
necessário o alto volume minuto, levando a elevação de PaCO2. Estas 
características podem dificultar em casos de intubação traqueal eletiva e mesmo a 
ventilação com máscara. Para minimizar as condições da obesidade na função 
respiratória, o paciente deve ser posicionado adequadamente durante a ventilação, 
a posição Trendelemburg reverso é indicada com o objetivo de melhorar a PaO2 e 
assim reduz a formação de atelectasias. A posição supina não é indicada, devido as 
alterações fisiológicas, porém, se necessário, sugere-se a posição beach chair. Nos 
casos de insuficiência respiratória hipercápnica, recomenda-se ventilação não 
invasiva (VNI), usando a técnica com os devidos cuidados em virtude do risco de 
falhas nesse grupo. Indica-se o uso do CPAP na pré-oxigenação, assim como 
manobras de recrutamento alveolar seguido de PEEP visando aumento da relação 
PaO2/FiO2 e da complacência do sistema respiratório, sem causar alterações 
significativas na hemodinâmica. Recomenda-se volume corrente de 6ml/Kg de peso 
predito e a FiO2 mantém-se o mínimo valor para manter a SatO2 ≥ 92%. Sugere-se 
utilizar níveis de PEEP ≥ 10cmH2O. Limitar a pressão platô em ≤ 35cmH2O, porém 
em casos de lesão pulmonar moderada e grave, é tolerável subir a pressão Platô até 
um máximo de 40 cmH2O mantendo-se uma Pressão de distenção ≤ 15cmH2O. 
Recomenda-se utilizar VNI na extubação, facilitando o procedimento. 
CONCLUSÕES: Além da ênfase dada sobre o conhecimento das condições 
anômalas que causam distúrbios respiratórios na obesidade, destacamos também a 
importância de conhecer e aplicar condutas eficientes para a ventilação mecânica 
em pacientes obesos. 

 

Palavras-Chave: Obesidade. Recomendações. Ventilação. 
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QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA AO IDOSO PELO SISTEMA 
PÚBLICO DE SAÚDE NA CIDADE DE MAFRA/SC861 

 

Jucimara R.Rosauro862 
Esvaldo Antunes863 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento do ser humano é um dos temas que tem 
despertado um interesse cada vez maior tanto no cenário acadêmico quanto no 
contexto social de modo geral, principalmente tendo em vista o aumento significativo 
da expectativa de vida do homem contemporâneo. Neste contexto, o estudo 
desenvolvido buscou investigar de que forma a enfermagem  poderá contribuir para 
que a qualidade de atendimento nas Unidades de Saúde seja alcançada em sua 
plenitude, buscando-se uma abordagem mais aprofundada no que diz respeito ao 
atendimento ao idoso. Considerando-se ainda que o aumento do número de idosos 
na população  se reflete em uma maior demanda por parte dos serviços de saúde, 
justifica-se, assim, a preocupação em buscar o aprimoramento da qualidade de 
Assistência e Atendimento a estes pacientes, o que envolve, principalmente, o 
trabalho desenvolvido pelos profissionais de Enfermagem. OBJETIVO GERAL: 
Analisar a assistência de enfermagem prestada ao idoso, nas Unidades de Saúde 
da cidade de Mafra/SC, com base nas políticas públicas de saúde de atenção ao 
idoso, preconizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil, através da visão dos idosos 
usuários e gestores . OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar eventuais falhas e/ou 
deficiências no atendimento de Enfermagem que venham a prejudicar os níveis de 
qualidade na assistência prestada; averiguar as ações de saúde, ofertadas aos 
idosos nos serviços de saúde do município. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO: 
o presente estudo foi realizado em duas ESFs (Estratégia Saúde da Família) 
município de Mafra-SC. A pesquisa caracterizou-se de campo, qualitativa do tipo 
exploratória, descritiva. Foram aplicados dois questionários: um para os enfermeiros 
e outro para os usuários, para identificar os entrevistados foi usado letra do alfabeto 
(E para enfermeiro, U para os usuários). RESULTADOS E DISCUSSÕES: no 
período compreendido entre os meses de agosto a dezembro de 2015, foram 
aplicados os questionários para os enfermeiros e os idosos. Na questão, que fala: 
qual o seu conhecimento sobre a Política Municipal de Saúde para Mafra, para o 
Programa de Atenção a Saúde do Idoso? “Não. Porque sou recém chegada ao 
Município, mas sigo as diretrizes de humanização no atendimento e rotinas do 
serviço e legislação ao atendimento ao idoso”.(E1).” Sim. São realizadas através das 
diretrizes da politica nacional dos idosos. Sua função contribui para que idosos 
tenham melhor qualidade de vida e saúde”.(E2)” Sim. Conhecimento do estatuto e 
cotidiano nos programas que incluem os idosos”.(E3). O enfermeiro deve conhecer a 
realidade dos idosos e de sua família, identificando seus problemas de saúde e 
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riscos, realizando assim, assistência domiciliar, atendendo os critérios estabelecidos 
para inclusão do idoso nessa modalidade de assistência. Nesta questão aborda o 
funcionamento do Programa de Atenção a Saúde do Idoso na sua instituição em 
relação à execução de ação e serviços de saúde ofertados ao idoso em nível de 
ESF? “Agendamento de consultas ao programa saúde do idoso e acolhimento 
imediato.” (E1). “O idoso tem prioridade no atendimento, participa dos grupos que a 
unidade disponibiliza agendamento de consultas, acolhimento, triagem” (E2).” 
Programa hiperdia, consulta em dia priorizado, prioridade em visita domiciliar, apoio 
NASF, campanhas de vacinação, acompanhamento de suporte CREAS”(E3).  As 
atividades específicas para os idosos, sendo que a abordagem é feita a toda 
população, através de consultas agendadas e eventuais, acolhimentos, 
procedimentos em geral, grupos educativos, ressaltando-se que as atividades é 
composta principalmente por idosos. “Se existe um programa de assistência ao 
idoso que seja divulgado, se está doente precisa mais agilidade nas consultas e 
exames. As ACS precisam prestar mais esclarecimentos, estar bem informados 
sobre o que o SUS oferece” (U1).Analisando a questão que interroga sobre o 
atendimento do enfermeiro aos idosos, 50% responderam ótimo , 35% responderam 
bom e 15% responderam regular. Os Dados mostram o reconhecimento dos idosos 
de serem bem atendidos pelo enfermeiros e diante desse resultado a relação que se 
estabelece entre idoso- profissional de saúde é de satisfação. Quanto à questão que 
se refere ao esclarecimento sobre os serviços prestados,50% respondem ótimo, 
20% respondem bom e 30% responderam regular. Demonstra que a maioria dos 
idosos são informados sobre a politica do idoso e a assistência prestada.  

 

Palavras-Chave: Enfermeiros. Politica do Idoso. Assistência. 
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INSERÇÃO DO PICC EM RECÉM-NASCIDOS: ASPECTOS RELACIONADOS864 
 

Anair Andrea Nassif 865 
Deisi Siqueira Leal 866 

Fernanda Vandresen 867 
Thais Mayara Becker 868 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Um dos grandes desafios enfrentados pela equipe de enfermagem 
é a terapia intravenosa nos recém-nascidos de alto risco, em especial os 
prematuros. Por esse motivo é crescente a utilização do Cateter Venoso Central de 
Inserção Periférica, conhecido pela sigla PICC, pelo fato deste ser a alternativa mais 
eficaz para a manutenção de acesso venoso prolongado nos bebês de alto risco. 
OBJETIVOS: Retratar o grande desafio em unidade de terapia intensiva neonatal 
com utilização do cateter central de inserção periférica. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva exploratória com abordagem 
qualiquantitativa, retrospectiva. A coleta de dados foi realizada por meio de 
aplicação de questionário e roteiro para análise documental dos procedimentos. 
Teve como amostra 3 enfermeiros habilitados na inserção do cateter, 14 técnicos e 
auxiliares de Enfermagem e 441 protocolos de inserções realizadas no período de 
2010 a 2015. RESULTADOS: Quanto à caracterização dos RN’s submetidos ao 
procedimento, verifica-se que houve predominância de RN’s com peso entre 1500g-
2499g, totalizando 38% (169). Sobre dificuldade de inserção 26% dos registros 
afirmam a ocorrência, sendo mais frequente a dificuldade de visualização das veias 
em cerca de 15%. O método de alívio da dor mais empregado na execução é a 
administração de glicose via oral associada à sucção. 97% (428) dos neonatos não 
tiveram nenhum tipo de complicações durante a inserção. As veias mais 
puncionadas foram as de membros superiores, e quanto à localização correta em 
veia cava 87% (386) obteve essa posição, o que demonstra precisão dos 
enfermeiros na mensuração prévia a inserção. A retirada do cateter ao término do 
tratamento foi em 61%. Além do objetivo de tratamento intravenoso, a equipe 
reconhece outros benefícios qualitativos, relatam a redução de estresse por punções 
desnecessárias e consequente diminuição do estímulo doloroso. CONCLUSÕES: 
Os resultados demonstram que a equipe possui conhecimento adequado sobre os 
benefícios e sobre os cuidados na manutenção do dispositivo. Foi possível inteirar-
se dos aspectos relacionados ao tema, o que muito contribuiu para a compreensão e 
aprimoramento do conhecimento relativo à equipe de enfermagem na inserção, 
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manutenção, cuidado ao neonato e retirada do dispositivo. O processo de cuidar 
deve ser avaliado continuamente com envolvimento não apenas dos profissionais de 
enfermagem, mas sim de toda a equipe de saúde, pois a terapia intravenosa no 
período neonatal terá impacto futuro na qualidade de vida e sobrevivência dos 
bebês. 

 

Palavras-Chave: Cateter central de inserção periférica. Recém-nascido.  
Enfermagem 
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SABERES DOCENTES E INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: IMPLICAÇÕES DO PIBID NA 
FORMAÇÃO INICIAL NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Grasiela Pereira da Silva de Castilhos869 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A formação de professores vem sendo discutida ininterruptamente 
tanto em âmbito nacional quanto internacional e ao realizarmos uma revisão na 
literatura sobre esta temática percebe-se claramente que os aspectos relativos à 
prática docente têm ganhado mais enfoque, principalmente pelo fato da mesma ser 
considerada como uma oportunidade de reflexão sobre as atividades pedagógicas e 
sobre a construção de saberes docentes necessários a esta prática. No século XXI, 
parece necessário que toda instituição educativa, desde a que se encarrega das 
etapas iniciais até a universidade, bem como toda instituição responsável pela 
formação inicial, permanente, devem mudar radicalmente, tornando-se algo 
realmente diferente, apropriando as enormes mudanças que abalaram o século XX. 
Segundo Imbernón (2010, p. 7) “a profissão docente deve abandonar a concepção 
predominante no século XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, e 
que se tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros cidadãos em uma 
sociedade democrática, plural, participativa, solidária, integradora”. 
Consequentemente, se a educação dos seres humanos pouco a pouco se tornou 
mais complexa, o mesmo deverá acontecer à profissão docente. As instituições 
formadoras de profissionais docentes se encontram em um momento importante de 
reflexões a respeito das constantes e recentes transformações no mundo de 
trabalho e, mais especificamente, na área onde o conhecimento e a informação são 
a base de sustentação das transformações que agora ocorrem. No entanto, se 
queremos saber como realizar uma prática docente com eficiência, o procedimento 
mais recomendado consiste em aprender não só na teoria, mas também com 
aqueles que efetuam esse trabalho e, no caso do magistério, não poderia ser 
diferente. Podemos afirmar que “somos obrigados a concluir que o principal desafio 
para a formação de professores, nos próximos anos, será o de abrir um espaço 
maior para os conhecimentos práticos dentro do próprio currículo” (TARDIF, 2002). 
Nessa perspectiva, instituições formadoras propõem mudanças curriculares e 
projetos que visam a um currículo de licenciatura que garanta a identidade do curso 
de formação de professores e propiciem aos acadêmicos das licenciaturas 
integrarem teoria e prática com a especificidade do trabalho docente. Um exemplo 
dessa proposta é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
que busca incentivar a iniciação à docência por meio de ações didático-pedagógicas 
que aproximem o licenciando da realidade escolar, articulando Ensino Superior e 
Educação Básica. O curso de Pedagogia da UNESPAR, campus de União da 
Vitória/PR, comtempla 30 bolsas de iniciação à docência, através do subprojeto Mão 
Amiga, que é parte integrante do Projeto Institucional denominado Ações em 
Sociedade, Observações na Natureza: PIBID, financiado pela CAPES, Diretoria de 
Educação Básica Presencial e normatizada pelo Edital nº 02/2009CAPES/DEB. O 
projeto atende, atualmente, seis escolas públicas da rede municipal de ensino de 
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União da Vitória-PR, que foram contempladas conforme os seguintes critérios: a 
nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a localização em 
bairros periféricos da cidade. A equipe de estudos é composta por duas 
coordenadoras de área, seis supervisoras que atuam nos anos inicias do ensino 
fundamental das escolas parceiras, trinta acadêmicas bolsistas e, aproximadamente, 
cento e vinte alunos atendidos pelo projeto nas escolas parceiras. OBJETIVOS: O 
presente estudo tem como objetivo geral investigar as compreensões sobre o 
programa de iniciação à docência e suas implicações para a construção de saberes 
docentes para formação inicial de professores. MATERIAIS E MÉTODOS: A 
pesquisa foi dividida em duas partes: inicialmente foi utilizada a metodologia de 
pesquisa bibliográfica e documental. Em seguida uma pesquisa de campo, através 
da aplicação de uma entrevista semiestruturada com as bolsistas de iniciação à 
docência do curso de Pedagogia da UNESPAR. A entrevista foi aplicada no mês de 
julho de dois mil e dezesseis, durante uma reunião do projeto Mão Amiga, realizada 
nas dependências da universidade. Na entrevista foram priorizadas questões 
referentes a escolha pelo curso de formação docente, o interesse em participar de 
um programa que incentiva e valoriza o magistério, e por fim as contribuições dos 
saberes docentes adquiridos para o processo de formação docente inicial. 
RESULTADOS: Na ocasião do preenchimento da entrevista, 28 bolsistas do Projeto 
Mão Amiga estavam presentes na reunião, totalizando 98% dos questionários 
respondidos. Desse modo, as respostas dizem respeito à quase totalidade dos 
bolsistas existentes no projeto, refletindo o compromisso e o envolvimento dos 
bolsistas com o projeto e a formação docente inicial. Como se constata a partir das 
categorias de análise, as variáveis que configuram as escolhas pelo curso de 
Pedagogia são complexas. Verificamos que uma quantidade significativa dos 
bolsistas destacou que escolheram o curso de Pedagogia, porque pretendem dar 
continuidade a formação iniciada no curso de Magistério. Com relação a segunda 
categoria analisada, compreendemos que o principal motivo que levou os bolsistas a 
participarem do Projeto Mão Amiga é adquirir conhecimentos específico da profissão 
docente. E a terceira categoria analisada, os bolsistas relataram que através do 
programa de iniciação à docência têm a oportunidade de vivenciar a realidade 
escolar, empreender estudos e articular pesquisas de aperfeiçoamento na sua 
formação docente inicial. Por fim, devemos atentar para o fato de que o projeto Mão 
Amiga oferece a oportunidade de que as pibidianas defrontem-se com uma prática 
educativa que é devidamente tutelada pela coordenação de área e pelas 
professoras supervisoras. Neste entender, o projeto atrela-se a uma experiência 
profissional ímpar que gera subsídios que têm ecos positivos nessa formação 
docente. Nos depoimentos analisados na pesquisa, observamos que as relações 
estabelecidas no programa entre bolsistas, coordenadores e supervisores colaboram 
para que o licenciando tenha contato com as pesquisas desenvolvidas na área 
pedagógica, com as experiências no âmbito escolar, possibilitando que este, já nos 
primeiros anos de licenciatura, comece a moldar sua identidade docente, 
fundamentando-se na percepção de que a profissão se constitui num ambiente 
complexo e singular. CONCLUSÕES: Desse modo, tais impactos reforçam a 
proposição de que o Pibid tem sido uma importante política pública com alto 
potencial de melhoramento dos cursos de licenciatura, justamente por inserir a 
formação no interior da escola e enfatizar a complexidade da formação de 
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 professores no debate e nas ações voltadas à profissionalização dos professores 
que atuarão nas escolas de educação básica. 
 
Palavras-Chave: Educação. Formação docente. Pedagogia. Saberes docentes. 
Identidade docente. PIBID.  
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PROGRAMA UnC COMUNIDADE – ATUAÇÃO EM CANOINHAS870 
 

Célia Pereira Gomes871 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: no campo da extensão comunitária, a UnC visa desenvolver 
programas e projetos que envolvem a comunidade interna e externa. Para atender 
as demandas da área de sua abrangência instituiu o Programa UnC na Comunidade 
(Resolução 032/2013), este programa aporta projetos de cursos e setores da 
universidade, que venham a  contribuir para a qualidade de vida da população. 
OBJETIVOS: superar as barreiras, desigualdades e injustiças sociais. Atuar em 
situações de crise e de emergência. Oferecer subsídios para dar respostas aos 
problemas de natureza pessoal e social do dia-a-dia da comunidade. MATERIAIS E 
MÉTODOS: o Programa está calcado em seus cursos de graduação, integra as 
ações de extensão, pesquisa e ensino, inovação com propostas de ações individuais 
(dos alunos, professores e/ou funcionários), na perspectiva de assessoramento, 
aconselhamento, acompanhamento de casos, trabalho de grupo, de cunho 
pedagógico, encaminhamentos para que as pessoas possam obter os bens e 
serviços disponíveis na UnC, e também em órgãos públicos e/ou não 
governamentais. Pode incluir ainda a gestão de organismos, de serviços 
comunitários e envolvimento em ações político-sociais para influenciar, quem sabe, 
a política social e o desenvolvimento econômico. Leva em consideração às 
características e condições culturais, históricas e socioeconômicas existentes na 
comunidade onde irá atuar, busca diagnóstico da mesma, para assegurar-se de que 
sua intervenção será vantajosa a curto, médio ou longo prazo. Para solicitar o 
deslocamento do Programa, até a comunidade, as entidades e ou o(s) 
representante(s) devem fazer a solicitação via oficio, indicando quais as 
intervenções imediatas e quais as possíveis. A partir deste diagnóstico prévio, a UnC 
busca outros e mais subsídios junto à comunidade interna e externa e formata o 
projeto convidando os parceiros (cursos de graduação, núcleos da UnC, 
laboratórios, etc) para comporem o grupo de pessoas e as ações. O Programa 
reside sua importância, exatamente na oportunidade da vivência prática das 
temáticas trabalhadas em sala de aula.  Procura abranger as oito áreas de 
Extensão: educação; comunicação; resgate e preservação da cultura; cidadania e 
Inclusão social; preservação e sustentabilidade do meio ambiente; saúde; produção 
e difusão de tecnologias; trabalho e desenvolvimento socioeconômico regional.. 
RESULTADOS: Os principais projetos do Programa UnC na Comunidade, em 
2016/1, foram as  campanhas sociais, como: Campanha do Livro; do Agasalho; 
Doce Ação; Natal Solidário; de arrecadação de  alimentos; de auxílio aos atingidos 
por calamidades públicas; em campanhas de esclarecimentos, como da gripe H1N1; 
AIDS;  Assessoria a Associações de bairros ou ONGs; em ações comunitárias de 
serviços pontuais como o projeto Ação Global; Projeto Integração Universidade 
Escola, que visa levar a escola até a Universidade, Ações ambientais, entre outros. 
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As ações desenvolvidas, no aspecto qualitativo, se destacam por ter o envolvimento 
de alunos, professores e técnicos. E, quantativamente destaca-se no número de 
alunos envolvidos e horas cumpridas, como segue: 98 alunos do Art 170, 34 alunos 
do Lions UnC,  300 pessoas da comunidade, totalizando 432 envolvidos. Cada 
projeto do trabalho social Art 170 cumpriu 20 horas, totalizando 1.960 horas até 01 
de julho 2016. No Lions UnC 34 alunos fazem parte, atuando em média 10 horas 
mensais em visitas, arrecadações, intervenções, reuniões, outras ações, totalizando 
340 horas, sendo geral 2.300 horas. CONCLUSÕES: ao considerar os resultados 
obtidos, número de atuações, envolvimento de alunos e professores, os objetivos 
foram alcançados visto que as ações foram desenvolvidas com qualidade, houve a 
abrangência, número de alunos e horas esperada. Este programa de extensão para 
ser ampliado necessita, ainda, da atuação mais efetiva dos professores dos 
diferentes cursos da universidade, acreditamos que a curricularização, que está em 
estudo, da extensão nas universidades (A proposta, prevista no Plano Nacional de 
Educação (PNE), preconiza que 10% da carga horária dos cursos de graduação 
sejam dedicadas a atividades de extensão), poderá despertar o interesse do 
professor e do aluno na relação teoria, pratica. 
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O IDOSO E SUA PERCEPÇÃO QUANTO À IDEIA DA MORTE: INTEGRIDADE OU 
DESESPERO? 

 

Elizabete Ferraz dos Santos872 
Maris Stela da Luz Stelmachuk873 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa aborda a última fase do ciclo vital humano e 
qual a percepção que os idosos têm diante da finitude da vida. Quando a velhice 
chega, muitas vezes, junto com ela vem o momento em que a pessoa faz uma 
retrospectiva sobre as coisas realizadas durante todo o ciclo. Este auto exame faz 
com que o idoso reflita sobre seus sonhos e projetos realizados ou as pendências 
que ficaram para trás. É a maneira com que a pessoa conduziu sua vida que lhe 
proporcionará segurança, aceitação ou medo diante da morte.Por meio deste estudo 
pretende-se contribuir para a construção do conhecimento sobre o assunto em 
termos de possíveis melhorias para a vivência deste período pelo idoso. OBJETIVO: 
A pesquisa objetiva verificar como o idoso vivencia a ideia de sua morte nesta fase 
do ciclo vital: com integridade ou com desespero, segundo descrição e conceituação 
de Erik Erikson. Também pretende investigar qual a percepção de morte em 
pessoas com mais de 65 anos de idade, bem como identificar a presença de outros 
possíveis medos durante seu ciclo de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Para 
viabilizar este estudo realizou-se uma pesquisa de campo, na qual foram 
entrevistados quatro pessoas com mais de 65 anos, sendo três mulheres e um 
homem. Dois deles residem em instituição asilar e o contato com eles foi através da 
indicação de um médico geriatra, perante a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido ao Profissional de Saúde. As outras duas pessoas foram 
escolhidas por meio da rede social da pesquisadora. Para a realização de todas as 
entrevistas fez-se necessário a apresentação e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, também se utilizou um gravador que 
proporcionou melhor aproveitamento durante os relatos. Por meio das informações 
obtidas pelas entrevistas ficou evidenciado que a pessoa que viveu sua vida de 
maneira congruente, realizando seus objetivos, não relata a presença do medo 
diante da morte. Já a pessoa insatisfeita e que lamenta-se sobre o modo como viveu 
até chegar à velhice, percebendo que não há mais tempo de voltar atrás e realizar o 
que não conseguiu antes manifesta sentimento de temor ao pensar em morte e não 
sente-se preparado para este desenlace. RESULTADOS: Das quatro pessoas 
entrevistadas, duas delas apresentam aceitação e integridade diante da ideia de sua 
finitude. Ao pensar em morte, estes idosos viveram suas vidas de forma congruente, 
passaram por dificuldades, mas foram auto atualizadoras, tiveram objetivos e os 
conquistaram. Uma das pessoas entrevistadas sente pavor ao pesar na morte. Esta 
pessoa não viveu sua vida da maneira como gostaria e lamenta-se pelos sonhos e 
projetos não vivenciados e realizados. A outra entrevistada reside em instituição 
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asilar e não fez contato com seus sentimentos, provavelmente devido ao processo 
de institucionalização, muitas vezes causador de danos e que faz com que a pessoa 
acabe desconfigurando sua identidade. Por meio deste estudo ficou evidenciado que 
a aceitação da morte durante a velhice está fortemente relacionada com forma com 
que a pessoa viveu sua vida. Dois dos idosos entrevistados não sentem medo ao 
pensar em morte, relatam que já viveram tudo que tinham para viver e sentem-se 
realizados e prontos para quando sua morte chegar. A outra pessoa que não 
vivenciou sua vida como gostaria de ter feito, sente medo e não quer que sua hora 
chegue. CONCLUSÕES: Os objetivos da presente pesquisa foram alcançados e, 
por meio deles, ficam evidentes quais são os sentimentos que se fazem presentes 
diante do pensamento de morte. 

 

Palavras-Chave: Idoso. Morte. Percepção. Sentimento. 
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DESENVOLVIMENTO DO HABITUS DOCENTE E APROPRIAÇÃO DO CAPITAL 
CULTURAL NO PROCESSO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES 

 

Grasiela Pereira da Silva de Castilhos874 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O mundo contemporâneo tem trazido enormes questionamentos 
quanto a formação dos profissionais de educação, é consenso entre diversos 
autores como Tardif (2002), Pimenta (2000), Imbernón (2010), que à docência exige 
formação e competências específicas, que vão além de possuir um diploma. As 
instituições de formação docente não têm conseguido atender às exigências 
adequadas à atual realidade da educação brasileira, pois priorizam teoria em 
detrimento da prática. As novas demandas tornam imprescindível a revisão dos 
paradigmas de formação dos profissionais docentes, tendo como pressupostos, 
estimular e promover ações que fortaleçam processos de mudança no interior das 
instituições formadoras. Nesse sentido, acredita-se que um processo formativo, 
voltado especialmente à prática pedagógica dos professores, torne-se algo essencial 
na formação docente. Nessa perspectiva, instituições formadoras propõem 
mudanças curriculares e projetos que visam a um currículo de licenciatura que 
garanta a identidade do curso de formação de professores e propiciem aos 
acadêmicos das licenciaturas integrarem teoria e prática com a especificidade do 
trabalho docente. Um exemplo dessa proposta é o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), que busca incentivar a iniciação à docência por 
meio de ações didático-pedagógicas que aproximem o licenciando da realidade 
escolar, articulando ensino superior e educação básica. As bolsas de iniciação à 
docência, oferecidas pelo curso de Pedagogia da UNESPAR, campus de União da 
Vitória/PR, são ofertadas através do projeto Mão Amiga, que é parte integrante do 
Projeto Institucional denominado Ações em Sociedade, Observações na Natureza: 
PIBID, financiado pela CAPES, e normatizada pelo Edital nº 02/2009 CAPES/DEB. 
Ressalta-se que neste contexto formativo, há vários agentes socializadores que 
atuam na constituição do habitus docentes, tais como os acadêmicos, supervisores, 
coordenadores, através da relação teoria-prática que se estabelece durante o 
processo formativo voltado para a docência, estabelecido no âmbito do programa de 
iniciação à docência. MATERIAIS E MÉTODOS: O Projeto Mão Amiga foi 
organizado pela professora coordenadora a partir de um plano de trabalho que 
estabeleceu os procedimentos e ações desenvolvidas visando a construir a 
identidade e a prática social docente pautado no que recomenda, entre outros 
autores, Pimenta (2000, p. 27) “nas práticas docentes estão contidos elementos 
extremamente importantes, como a problematização, a intencionalidade para 
encontrar soluções, a experimentação metodológica, o enfrentamento de situações 
de ensino complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de 
uma didática inovadora [...]. Nesse processo formativo, o professor supervisor, 
sujeito do estudo, torna-se figura central, pois no desempenho de suas funções, 
também passa por experiências significativas que podem contribuir para a formação 
do habitus docente. “Este habitus poderia ser definido, [...] como o sistema dos 
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esquemas interiorizados que permitem engendrar todos os pensamentos, 
percepções e ações caraterísticos de uma cultura, e somente esses” (BOURDIEU, 
2004, p. 349). Considerado, portanto, o supervisor um sujeito que tem opiniões 
próprias, traz consigo conhecimentos de sua experiência que utiliza ao realizar o seu 
trabalho. Neste sentido, o PIBID, não apenas representa um incentivo à docência, 
mas contribui para o aperfeiçoamento da formação de professores, além de 
apresentar uma preocupação com a qualidade da educação básica. Ao tratar do 
aperfeiçoamento da formação de professores, não se pode deixar de mencionar os 
professores supervisores, que ao mesmo tempo em que atuam como coformadores 
também vivenciam experiências que contribuem para a apropriação do capital 
cultural. Segundo Bonnewitz (2003, p. 53) “o capital cultural que corresponde ao 
conjunto das qualificações intelectuais produzidas pelo sistema escolar ou 
transmitidas pela família. Este capital pode existir sob três formas: em estado 
incorporado, como disposição duradoura do corpo; em estado objetivo, como bem 
cultural; em estado institucionalizado, isto é, socialmente sancionado por 
instituições”. O presente estudo tem como objetivo geral compreender a correlação 
existente entre os estudos realizados no programa de iniciação à docência no curso 
de Pedagogia, para a formação do habitus docente e apropriação do capital cultural 
das supervisoras do PIBID, com base na interpretação na teoria de Pierre Bourdieu. 
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto Mão Amiga, oferecido pelo curso 
de Pedagogia da Unespar campus de União da Vitória/PR, e caracteriza-se por ser 
de cunho teórico e bibliográfico. Abordamos os aspectos relacionados à legislação 
que efetiva o PIBID no rol de políticas públicas para a formação de professores. 
Neste sentido através das reuniões semanais, a equipe do programa de iniciação à 
docência, se reúnem nas escolas parceiras ou nas dependências da universidade, 
momento em que é realizado estudos, oficinas, pesquisas e orientações voltadas à 
formação docente, trocas das experiências realizadas em sala de aula e nos estudos 
empreendidos. CONCLUSÃO: Compreendemos que neste momento do processo 
formativo, as supervisoras têm a oportunidade de apropriar-se dos bens culturais, 
transformando o capital cultural objetivado em capital cultural incorporado. Neste 
entendimento, a estrutura de coordenação e operacionalização do projeto teve como 
objetivo a formação inicial docente e a capacitação continuada por meio do 
oferecimento de experiências que buscam construir os saberes e conhecimentos 
profissionais, fundamentados no que ensina Tardif (2002). Neste propósito, 
podemos concluir que o programa de iniciação à docência, proporciona as 
supervisoras, a aquisição dos saberes da docência, pois estes são mobilizados 
através de pesquisas, reflexão, contato com outros agentes socializadores, pois o 
trabalho do professor efetiva-se além do cotidiano da sala de aula. Compreende-se 
que essa interação enriquece o processo formativo da docência com a finalidade de 
ajustar-se os elementos teórico-práticos para o magistério, possibilitando que os 
professores supervisores aperfeiçoem sua prática pedagógica, desenvolvendo o 
habitus docente e apropriando-se do capital cultural, oportunizado pelas 
aprendizagens construídas no âmbito do programa de iniciação à docência. 

 

Palavras-Chave: Educação. Formação docente. Pedagogia. habitus. Capital 
cultural. PIBID. 
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VERTIGEM POSICIONAL PAROXISTICA BENIGNA (VPPB) 
 

Bruna Purim 875 
Karine Rubiane Schoeffel 876 

Alessandra do Livramento 877 
Cássia Lúcia Valentini 4 

Carol Sabrine Grochovski 5 

Ademir Geraldo da Luz 6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa está exposta a diversos fatores de risco, sendo 
as quedas um dos maiores causadores de óbito com idade superior a 65 anos. Com 
o aumento da idade existe a progressão de vários sintomas otoneurológicos 
relacionados ao equilíbrio corporal, entre eles vertigem, tonturas, perdas auditivas e 
alteração de equilíbrio corporal. Entre as vestibulopatias crônicas a maior causadora 
de tonturas súbitas é a VPPB, sendo caracterizada por momentos de vertigem, 
náuseas ou nistagmo. A fisiopatologia da VPPB é oriunda do deslocamento de 
cristais de carbonato de cálcio (detritos degenerativos) presentes no utrículo para os 
canais semi-circulares. Este estudo teve por objetivo avaliar a prevalência de 
vertigem posicional paroxística benigna em idosos institucionalizados de dois 
municípios do Planalto Norte Catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: Uma das 
manobras para diagnóstico da VPPB é a de Dix-Hallpike. A manobra consiste em 
deixar o paciente sentado com a cabeça rodada à 45º para o lado que se deseja 
examinar e em seguida é deitado para trás. Ao final da manobra a cabeça fica 
levemente estendida e rodada para o lado examinado olhando em um ponto fixo. 
Quando positivo, o que se observa é um nistagmo com componente vertical para 
cima e outro componente rotatório batendo no sentido “ouvido de baixo”.  
RESULTADOS: Foram realizados um total de 24 testes, a média de idade dos 
participantes foi de 75 anos. Dos participantes 52,2% eram do sexo feminino e 
45,8% masculino. 87,5% das manobras apresentaram resultado negativo e apenas 
12,5% deram positivo, o que caracterizou-se por baixa prevalência da VPPB. 
CONCLUSÕES: A população idosa está relacionada a diversos riscos de 
desenvolvimento de doenças e quedas relacionadas a vestibulopatias, porém o 
estudo realizado identificou um índice baixo de indivíduos que apresentando 
alterações de vestibulopatias. A manobra Dix-Hallpike é realizada de forma simples e 
rápida, sendo então uma ferramenta extremamente útil para a identificação dessas 
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alterações. A identificação destas patologias permite tratamento rápido e evitando 
assim maiores agravos. 

 

Palavras-Chave: Vertigem posicional paroxística benigna. Nistagmo. 
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ASPECTOS QUE COLABORAM COM A ADESÃO E PRÁTICAS DE ATIVIDADES 
FÍSICAS DE ACADEMIAS EM MUNICIPIOS DO SUL DO PARANÁ E NORTE DE 

SANTA CATARINA878 
 

Berenice Rolinski879 
Douglas Tajes Júnior880 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A atividade física fornece pontos positivos para o corpo e mente, 
ajuda na melhora na auto estima, reduz o nível de estresse, auxilia nas funções 
intelectuais, e entre tantos meios benéficos, vêm a ser o destaque para a motivação 
do cuidado físico, e a procura de acompanhamentos direcionados em academias.  
OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi averiguar os benefícios ocasionados por 
meio da prática das atividades físicas orientadas, considerando os aspectos 
favorecidos como físico, psicológico, social e emocional. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Realizou-se a pesquisa de campo e estudo de caso, em academias, sendo uma 
localizada em São Mateus do Sul-PR, uma em União da Vitória-PR, e três em Porto 
União-SC, com pessoas que frequentam-as, obtendo a faixa etária de dezoito a 
setenta anos, de ambos os gêneros, as quais responderam um questionário com 
perguntas abertas e fechadas, evidenciando os aspectos que levaram as pessoas a 
praticarem exercícios físicos em academias, propiciando as vantagens e 
desvantagens neste meio. RESULTADOS: Nos resultados obtidos ressalta 24% 
frequentam academia, por bem estar e qualidade de vida; 34% por condicionamento 
físico e estética; 38% gosto pelo esporte, artes marciais, orientação médica, trabalho 
e outros; 84% dos entrevistados encontraram melhoras de concentração com a 
realização de atividades físicas. As desvantagens dos praticantes nas academias 
são ocasionadas por falta de incentivo das pessoas próximas e não manter a 
frequência diária. CONCLUSÕES: Com base nos dados obtidos nas academias 
pode-se concluir, o quão necessário a prática das atividades, traz benefícios ao 
corpo e mente, na concentração, disposição e satisfação no viver, apresentando 
resultados positivos, e contínuo nas frequências das atividades praticadas. 
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ESTUDO DA IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DA ERVA-MATE PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA REGIÃO DA 26ª SDR881 

 

Gabriela Soares de Carvalho Moiron Reigosa Alves Bueno 882 
Gildo Carlos Nogueira Cardoso 883 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A erva-mate foi utilizada inicialmente por índios Guaranis e 
Quíchua, que habitavam a região e tinham como hábito beber infusões com as 
folhas da erva. Com a vinda dos colonizadores, foram aprendendo a usar essas 
infusões passando a ser chamada de chimarrão. Atualmente, a erva-mate não é 
consumida apenas como chimarrão. A inserção da erva-mate, aos poucos, chegou 
na indústria de refrigerantes e chás e passou a ser um produto muito apreciado no 
mercado interno e externo. Este trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida 
para a conclusão do curso de Pós-Graduação MBA em Gestão Empresarial. Para 
alcançar os resultados esperados, nesta pesquisa, buscou-se o aprimoramento dos 
conhecimentos e habilidades em gestão empresarial, identificando os fatores que 
contribuem e dificultam o desenvolvimento do setor ervateiro na região de 
abrangência da 26ª SDR, apresentando alternativas para o aumento da participação 
do setor ervateiro no desenvolvimento regional e utilizando o Planejamento 
estratégico como ferramenta para nortear o crescimento e desenvolvimento da 
cadeia produtiva da erva-mate. OBJETIVO: Estudar a importância socioeconômica 
da erva-mate para o desenvolvimento regional nos municípios de abrangência da 
26ª SDR. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram identificadas as empresas ervateiras 
em funcionamento nos municípios de abrangência da 26ª SDR, sendo que a 
pesquisa de campo se deu através da aplicação de questionários aos principais 
gestores dessas empresas, o que permitiu discutir o tema proposto e apresentar 
contribuições para que as empresas ervateiras melhorem seu desempenho.  
RESULTADOS: Os fatores mais relevantes economicamente para o setor ervateiro, 
na percepção dos entrevistados, está na geração de emprego e renda, no 
desenvolvimento da cadeia produtiva e na agregação de valor. Também destacaram 
a sua importância para a arrecadação de impostos e o fato da erva-mate ser uma 
das poucas fontes de geração de renda para o agricultor no inverno e que pode ser 
retirada da área preservação ou reserva legal. Os principais desafios para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva da erva-mate, segundo os entrevistados, é a 
maior agregação de valor ao produto da erva-mate, a melhoria da tecnologia de 
produção, o desenvolvimento de novos mercados e um maior apoio governamental. 
Sob esse foco algumas sugestões foram apresentadas pelos entrevistados: “A 
melhoria da tecnologia de colheita”; “Não existe cartilha de campo para a erva-mate, 
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com isso não existe fertilizante, adubo ou agrotóxico permitido para ela”; 
“Regulamentação do setor”. CONCLUSÕES: A cadeia produtiva da erva é 
importante para a economia da região, sendo que a produção tem como base os 
agricultores e suas famílias, além de empregarem mão-de-obra familiar vendem para 
as empresas ervateiras para dar sequencia no processo de produção e 
comercialização, com isso agregando valor ao produto. Viu-se que para se fazer o 
cultivo da erva não precisa de grandes extensões de terra e que pode ser 
introduzido em áreas não utilizadas por outras culturas, integrando assim a idéia de 
sustentabilidade ambiental. Neste sentido, é eminente promover a melhoria das 
competências gerenciais dos gestores dos negócios, permitindo o aprimoramento 
das habilidades e competências de gestão, passando a entender a empresa como 
parte de um todo, composto de interesses, que representam as expectativas da 
população da região, pela busca da melhoria das condições e qualidade de vida. É 
preciso incentivar o crescimento do setor com intuito de propagar a cultura não só do 
chimarrão, mas de todos os derivados da erva-mate, para o mercado interno e 
externo. Pode-se dizer que a cadeia produtiva do setor ervateiro tem espaço para 
expandir, mas para isso precisa do apoio e parceria dos órgãos governamentais, e 
do fortalecimento da entidades classistas que atuam na defesa e com o foco de 
promover o crescimento e o desenvolvimento do setor ervateiro. 
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ANIMAÇÃO DA CAMPANHA #ZIKAZERO COMO PRÁTICA DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM ATIVA 

 

Marlon Symczecym884 
André Schlemmer885 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A inclusão da tecnologia digital é uma temática em voga na 
formação acadêmica, pois houve um aumento considerável de utilização de 
dispositivos móveis na sociedade atual. Com esse pretexto, a difusão da tecnologia 
na vida moderna fornece uma oportunidade para elaborar plano de ações em uma 
variedade de contextos, principalmente no âmbito educacional. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O projeto relatado neste resumo, foi correlacionado com mídias digitais, 
sendo o meio mais acessível na atualidade, e sua temática foi idealizada pelos 
esforços no combate ao mosquito Aedes Aegypti e concebido por reflexões 
realizadas em um grupo de estudo no Campus de Rio Negrinho. O site do governo – 
http://combateaedes.saude.gov.br – comporta informações diversas sobre Dengue, 
Chikungunya e Zika. Uma das seções é a “Divulgue”, onde o governo disponibiliza 
materiais para serem divulgados da campanha #ZIKAZERO. Esses materiais foram 
analisados pelo grupo, gerando uma discussão sobre possíveis ações para a 
comunidade, entre elas a animação. Levando em consideração a responsabilidade 
social da UnC, a força tarefa pela sensibilização da comunidade, os mecanismos 
modernos de comunicação e o impacto imediato da mensagem, foi concebido uma 
animação frame by frame. A animação teve por objetivo apoiar a campanha 
#ZIKAZERO, fornecendo instruções para amortizar possíveis criadouros do 
mosquito, assim como, divulgar o acesso para maiores informações sobre o tema. A 
animação é definida como “um processo que cria a ilusão de movimento para um 
público por meio da apresentação de imagens sequenciais em rápida sucessão” 
(CHONG, 2011, p. 10). Assim, o procedimento da concepção visual contou com 
estudos da estrutura representacional, por intermédio de códigos gráficos que 
facilitassem a compreensão visual. Para tanto, foram utilizadas técnicas visuais que 
colaborassem na harmonização do material. Como a animação definida gera uma 
percepção rápida e objetiva, optou-se por técnicas visuais de regularidade, 
simplicidade, unidade, previsibilidade, economia e estabilidade. No que tange os 
conceitos dessas técnicas visuais, Dondis (2003) explica que regularidade é 
representada pelos seguintes critérios: a) uniformidade dos elementos, gerando uma 
ordem constante e invariável; b) técnica de simplicidade, seu manuseio elimina 
complicações ou elaborações secundárias; c) técnica de unidade, os elementos 
diversos precisam em sua totalidade ser vistos como uma única coisa; d) 
previsibilidade, propícia a capacidade de prever como vai ser a mensagem visual; e) 
economia, enfatiza o puro, por presença de unidade mínimas de representação, e a 
estabilidade expressa uma temática uniforme, coerente, que domina a composição 
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visual. Para a composição visual do projeto, foram utilizados arranjos visuais 
compatíveis com o volume de elementos gráficos manipulados através de grid, 
figura/fundo e linguagem informacional figurativa. Para a construção dos vetores 
gráficos foi utilizado o software Adobe Illustrator. Já o tratamento das imagens e 
produção das sequências foi executado no software Adobe Photoshop. 
RESULTADOS: O resultado foi a produção de uma animação com 06 imagens 
sequenciais (efeito frame by frame), com largura do frame de 1280px e altura de 
720px, comprimento de 10 segundos e taxa de frames de 30fps. A animação foi 
entregue na assessoria de comunicação da UnC, após sua aprovação e foi 
publicada na rede social Facebook da instituição. Com a vinculação da animação 
nas mídias digitais, foi obtido, em um curto prazo, 285 visualizações e 2 
compartilhamentos. CONCLUSÃO: Conclui-se que os mecanismos encontrados 
para projetos acadêmicos que visam a rápida transferência da informação, ancorada 
pela progressiva evolução da tecnologia representa a sociedade atual, ou seja, é 
necessário retirar dessas relações ferramentas criativas com propósitos 
educacionais. Na tríade de ensino, pesquisa e extensão, fomenta-se novas 
finalidades, apresentando o uso de tecnologia a favor do ensino/aprendizagem ativa, 
não apenas engajando o acadêmico, ou motivando a práxis dos conhecimentos 
aplicados na situação teórico-prática, mas sim, evoluindo como uma posição de 
apoio, para se tornar uma prática na transmissão de conhecimentos teóricos 
vivenciados por intermédio de metodologias ativas. 

 

Palavras-Chave: Design de interação. Animação. Campanha #ZIKAZERO. 
Metodologia Ativa. 
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RELAÇÃO DE PODER NO PROCESSO JUDICIAL: UMA ANÁLISE DE 
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CIMH – CAMPO DE 

INSTRUÇÃO MARECHAL HERMES NO PLANALTO NORTE CATARINENSE886 
 

Vinícius Correia Trojan887 
Soeli Regina Lima888 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desapropriar transfere do particular ao Estado a posse de um 
imóvel. Para Rocha (1992, p. 50), a desapropriação “é o ato através do qual a 
autoridade pública competente, nos casos prefigurados em lei e mediante 
indenização, determina a transferência da propriedade particular a quem dela vá se 
utilizar em função da necessidade pública, da utilidade púbica, do interesse social e 
da reforma agrária”. O trabalho analisa a questão litigiosa, decorrente do ato de 
desapropriação de terras, ocorrido em 1956, para implantação do CIMH-Campo de 
Instrução Marechal Hermes, pertencente ao Ministério do Exército. A base territorial, 
da área militar, se deu com a transferência do patrimônio da Southern Brasil Lumber 
and Colonization Company Lumber para o Ministério da Guerra, no ano de 1952. 
Visando dar operacionalidade ao campo militar, foi desapropriado 7.595 ha., 
pertencentes a 89 propriedades, distribuídas entre 68 proprietários rurais pelo 
Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956, retificado pelo Decreto nº. 44.458 de 03.09.1958, 
perante o Juízo de Direito dos Feitos da Fazenda Pública, localizadas no município 
de Papanduva, Canoinhas e Três Barras. O ato foi realizado de maneira violenta 
contra pequenos proprietários de imóveis rurais em sua maioria humildes, os quais 
não tinham maneira de conseguir compreender como poderiam obter justa 
indenização por suas propriedades. A forma de distribuição de terras, dos 
desapropriados, era basicamente a de heranças. Sendo que no momento da 
desapropriação algumas propriedades já haviam passado pelo processo, o que 
gerou grande número de herdeiros, reivindicando a indenização devida. Mesmo 
sobre a luz de três ordens constitucionais diferentes, entre elas a atual – 
Constituição Cidadã e Democrática, consagradora da função social da propriedade, 
consistindo esta na impossibilidade de desapropriação sem a contraparte, ou seja, 
sem indenização proporcional, a maioria dos desapropriados não conseguiu obter o 
quantum devido. O presente trabalho traz, além das características da 
desapropriação, informações sobre como se deu o procedimento, e as violações 
ocorridas, principalmente no período da Ditadura Civil Militar (1964-1985). 
OBJETIVOS: Compreender as relações de poder no ato desapropriatório do 
Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956 para implantação do CIMH- Campo de Instrução 
Marechal Hermes no planalto Norte catarinense. Identificar o tramite no processo 
judicial do ato desapropriatório do Decreto nº. 40.570 de 18.12.1956 e sua 
implicância no cotidiano, nas relações sociais e de ordem econômica dos 
desapropriados. MATERIAIS E MÉTODOS: A análise partiu dos objetos dogmáticos 
da desapropriação: legislação e doutrina sobre o assunto e correlacionados, como a 
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função social da propriedade, aspectos das Constituições que regeram os 
procedimentos, o decreto ordenando a desapropriação. Compreendido o instituto da 
desapropriação, passamos a considerar como se deu a desapropriação das terras 
do atual Capo de Instrução Marechal Hermes. Iniciamos com a leitura sobre a 
Ditadura Militar, e então passamos à análise documental de registros da época. 
Nesta fase, foi de suma importância as entrevistas realizadas com os herdeiros dos 
desapropriados, os quais deram seus relatos sobre o processo. Somada as 
entrevistas nos pautamos em noticias de época de jornais, correspondências, 
manifestos e no Relatório da Comissão da Verdade Teresa Urban. RESULTADOS: 
A documentação revelou que os proprietários das terras tornadas de utilidade 
pública acabaram ficando a mercê dos tramites burocráticos do poder judiciário, 
muito moroso. Os valores ofertados estavam aquém das expectativas do indenizado. 
De acordo com as memórias reveladas, constatou-se que o ato desapropriatório 
criou entre as famílias a dificuldade de adaptação à nova situação de vida, bem 
como, a mudança de ordem econômica e social na região. A maioria dos 
desapropriados, não possuindo outras terras e nem condições para adquiri-las, 
acabou desfazendo-se dos rebanhos, a preços irrisórios, em alguns casos, pagando 
pelo arrendamento de suas próprias terras ao exército. A migração de famílias 
desapropriadas foi outra realidade observada. Na década de 1980, os 
desapropriados realizaram movimentos sociais de protesto com apoio da Pastoral da 
Terra e do MST. No inicio da década de 1960, a pressão realizada por militares com 
a ordem de despejo dos desapropriados para ocupação efetiva da área, a realização 
de manobras militares no entorno da área, foi decisiva para o recuo dos 
desapropriados frente ao processo indenizatório. Os trâmites judiciais realizados ao 
longo dos anos foram marcados pela pouca organização coletiva dos 
desapropriados, no processo reivindicatório, o que gerou frustração nos resultados 
obtidos. CONCLUSÕES: o ato desapropriatório é um marco histórico judicial no 
planalto Norte catarinense comprovado em relatório da Comissão da Verdade 
Teresa Urban que  no mês de outubro de 2014, no município de Papanduva-SC, 
ouviu em audiência publica desapropriados e/ou herdeiros de terras, sobre a 
questão. A análise demonstrou que os desapropriados foram obrigados a criar novas 
alternativas econômicas de sobrevivência. A linguagem do silêncio foi praticada na 
época, devido à situação política vigente, a confiança de que o governo traria uma 
solução.  Os desapropriados sofreram o impacto do estranho, que além de invadir 
seu espaço territorial, quebrou linhagens de famílias, alterando as relações sociais, 
incluindo novos valores, novas concepções culturais. Ficaram evidentes as 
adaptações nas formas de reivindicação dos desapropriados de acordo com o 
contexto histórico em que estavam inseridos. Organizando-se em movimentos 
sociais, tentando negociar diretamente com representantes do Exército e da União. 
As memórias trazem as marcas de uma vida usurpada, dos direitos aniquilados e da 
esperança de uma solução para a recuperação de suas terras. 

 

Palavras-Chave: Desapropriação. Memória histórica. Campo de manobras militares. 
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LATROCÍNIO: A VIDA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI 

 

Samalia Iolanda Barcelos Koslovski de Lara889 
Jorge Rafael de Matos890 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A vida humana ocorre entre o nascimento com vida e a morte. A 
maneira de viver, que proporciona um conjunto de condições socialmente 
necessárias à preservação do homem, é valiosa e querida. Assim torna-se um bem 
e cria-se então o interesse em protegê-la. Esta tutela no direito é feita por meio da 
lei, observando-se o princípio da legalidade. Desta feita apresenta-se como um bem 
jurídico e vem a ser protegido pelo legislador penal, na qual, a doutrina considera-o 
como bem jurídico penalmente tutelado. OBJETIVO: A pesquisa acadêmica tem por 
objetivo analisar a importância da vida como bem jurídico tutelado pelo Estado, ou 
seja, protegendo-lhe de todas as formas possíveis. Também pesquisou-se sobre a 
possibilidade do crime de latrocínio ser julgado pelo Tribunal do Júri. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Para a realização da pesquisa foi utilizado o método indutivo, adotando-
se a pesquisa bibliográfica como procedimento para a coleta de dados, bem como 
abrangendo a pesquisa na legislação e jurisprudência pertinente. Inicialmente cabe 
mencionar que para Paul Michel Foucault seria necessário falar de biopoder para 
designar aquilo que faz entrar a vida e seus mecanismos como um agente de 
transformação da vida humana. Ele retrata o homem moderno como um animal em 
cuja política sua vida, como ser vivo está em questão.Ainda em sua visão as 
pessoas são vistas como seres viventes que tem como característica a força 
produtiva, a força de trabalho, a capacidade de produzir riquezas. Por outro lado, 
Hannah Arendt diz que há três atividades humanas que são fundamentais para a 
condição de vida ao homem. O trabalho, a ação e a obra. CONCLUSÕES: Conclui 
que essas três atividades estão relacionadas com a condição humana mais 
importante da existência humana, ou seja, o nascimento e a morte. Ainda menciona 
que a condição humana pode estar ligada com a política uma vez que esta é uma 
necessidade tanto para a vida do indivíduo como da sociedade.Posto que o homem 
não é autárquico, este dependerá de outros para sua existência, tarefa essa da 
política que tem como objetivo garantir a vida no sentido mais amplo. A Constituição 
é entendida como lei fundamental, sendo que o direito à vida elencada no caput do 
artigo 5° da carta é o mais fundamental dos direitos, uma vez que constitui em pré-
requisito à existência e exercício para os demais direitos, cabendo ao estado 
assegurá-lo em sua dupla acepção.Sendo que a primeira está relacionada ao direito 
de continuar vivo e a segunda de ter uma vida digna. Ainda, a Carta Magna em seu 
inciso XXXVIII do caput do artigo 5°, ampara a inviolabilidade à vida. Da mesma 
forma, se “reconhece a instituição do júri”, mundialmente utilizada, como meio formal 
de preservação do bem jurídico vida. Ao longo dos anos aperfeiçoou-se a instituição 
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conforme a necessidade da evolução humana. No Brasil os crimes que competem 
ao Tribunal do Júri são: aborto; homicídio; infanticídio e o induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio. Por outro lado, merece atenção o artigo 157, § 3° do Código 
Penal Brasileiro, que trata do crime de latrocínio, no qual além de estar presente o 
crime contra o patrimônio, encontra-se também proteção do crime contra a vida. 
Todavia este é julgado apenas pelo juiz togado. Desta forma, decorrendo da lógica, 
o latrocínio poderia ser de competência do Tribunal do Júri, visto tutelar um bem 
maior que o patrimônio. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ao criar e editar as 
súmulas 603 e 610 entendeu que o crime de latrocínio é de competência do juiz 
singular, e que mesmo que o homicídio seja consumado sem haver a subtração do 
bem, este será considerado crime de latrocínio. Contudo, a vida apresenta caráter 
mais valioso do que o patrimônio, inclusive assegurado na lei máxima. Sendo assim, 
caberá ao Poder Judiciário a função de proteger esses bens jurídicos, sendo os 
interesses reconhecidos e imprescindíveis à satisfação da sociedade e do individuo, 
refletindo melhor acerca de suas decisões, visto estar amparada na Constituição 
Federal à inviolabilidade à vida. Assim, deve ser trazido à baila e debatido, afinal a 
vida apresenta caráter mais valioso, inclusive assegurado na Lei Máxima. Uma vez 
que nas palavras de José Afonso da Silva, o direito à vida deve ser compreendido 
de forma extremamente abrangente, incluindo o direito de nascer, permanecer vivo, 
de defender a própria vida, enfim de não ter o processo vital interrompido senão pela 
morte espontânea e inevitável. 

 

Palavras-Chave: Vida. Estado. Política. Tutelado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



450 
 

Anais do VI Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Contestado, 2016. 

ISBN: 978-85-63671-34-9 

INSTALAÇÃO DA COMARCA DE CURITIBANOS COMO POLÍTICA PÚBLICA 
DESENVOLVIMENTISTA DO GOVERNO IMPERIAL 

 

Fabiola Gatner Wollinger891 
Jean Carlos Machado892 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os estudos serão voltados a instalação da Comarca em 
Curitibanos, em seus diversos aspectos, regional, cultura, logo o conhecimento em 
um todo de seu desenvolvimento, e também os desdobramentos que envolve a 
região. A pesquisa está voltada para a Comarca de Curitibanos, a qual surpreende 
por tratar-se de uma das Comarcas mais antigas do Estado, sendo instalada em 
1877. É de grande orgulho para a região de Curitibanos saber que há tanto tempo, 
se possuí uma estrutura de desenvolvimento. Com ela pode-se obter benefícios, não 
apenas de mobilidade, praticidade e sim de habitação, entende-se que na época de 
1870 não tínhamos um grande desenvolvimento na região, e apenas algumas 
famílias estariam instaladas, a maioria vindas de outros países que por algum 
motivo, escolheram o Planalto Serrano como moradia. Não se pode deixar de 
mencionar que nessa região já estavam instalados grandes fazendeiros (coronéis), 
que tinham grandes influencias na região. No mesmo tempo, em que existiam 
grandes fazendeiros e uma pecuária de acordo com as condições da época, a 
economia era voltada para a madeira, a qual as condições regionais eram 
favoráveis. Como hoje, em 1877 não era diferente, as classes sociais elevadas 
dominavam o controle, os quais tomavam decisões pela maioria, os coronéis 
possuíam caráter e titularidades superiores. OBJETIVOS: Pretende-se com a 
pesquisa analisar, a partir da formação histórico-cultural, se a instalação da 
Comarca de Curitibanos em 1877, na época do Império, se constituiu em uma 
política pública para o desenvolvimento da região. Descrever como foi o processo de 
instalação da Comarca de Curitibanos, e quais forças sociais agiram de modo 
preponderante para este fim. Identificar se haviam previsões normativas de 
intervenção do Governo através das políticas públicas na Constituição de 1824, e na 
legislação da província catarinense. Interpretar se a instalação da Comarca consistiu 
em uma política pública para o desenvolvimento da região. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A metodologia utilizada se configura em uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, para conceber conhecimentos úteis para o estudo do tema, que é a 
instalação da Comarca de Curitibanos, como uma política pública do Governo 
Imperial para o desenvolvimento do município. A concepção filosófica de 
investigação usada na pesquisa é o materialismo dialético, porque serão estudados 
os temas confrontando-os entre si. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e 
explicativa, porque parte de pesquisas bibliográficas para explicar o objeto de estudo 
do artigo, sendo de abordagem predominantemente qualitativa. Serão realizadas 
consultas na Constituição de 1824, e como o tema em grande medida se relaciona 
com cidadania, será utilizada como obra base para contextualização histórica a 
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"Cidadania no Brasil", de José Murilo de Carvalho, especificamente nos capítulos 
que fazem reflexões sobre a época aqui objeto do estudo. Também se buscará 
suporte teórico histórico na obra de Raymundo Faoro "Os Donos do Poder". Para 
suporte filosófico, é utilizada como base a obra de Norberto Bobbio, "A era dos 
Direitos", a obra de crítica "Estado e Burguesia no Brasil", de Antonio Carlos 
Mazzeo. Ainda como suporte ao contexto histórico, o livro "História do Direito no 
Brasil" de Antonio Carlos Wolkmer, e José Fábio Rodrigues Maciel e Renan Aguiar 
na obra "História do Direito", além de diversos sites governamentais que serão 
devidamente referenciados. Por fim contribuirão para pesquisa aportes teóricos de 
Leonardo Secchi e Rosana de Freitas Boullosa, no Dicionário para formação em 
gestão social, e Amélia Cohn, "Planejamento e Políticas Públicas". RESULTADOS: 
Este estudo poderá servir de base para futuras pesquisas sobre o tema, no sentido 
de identificar se a partir da formação histórico-cultural, a implantação do Judiciário 
em Curitibanos representou uma intervenção estatal para o desenvolvimento da 
região, ou se serviu como mero instrumento de dominação da população, garantindo 
a aplicação da leis do Império a favor de uma determinada classe social. 
CONCLUSÕES: A surpresa que desde 1864 já possuía cartório em Curitibanos, 
com a instalação da freguesia, as quais, as funções eram exercidas pelos juízes 
Municipais, ou juízes de paz, eleito pelo povo a cada quatro anos, mesmo após a 
Republica os juízes de paz continuaram exercendo essas funções na ausência de 
Juízes de Direito.De modo afirmativo as pesquisas, temos nota do Jornal Republica, 
no dia 11 de Julho de 1926 o qual discorre o seguinte texto: “Completa hoje 51 anos 
que foi Curitibanos elevada á categoria de Município com foros de Villa pela lei 
provincial n. 626 de Junho de 1859. A nova Comarca foi eleita a 23 de abril de 1872 
sendo instalada a nova comarca em 1873.Os novos eleitos escolheram para o cargo 
de Presidente o Sr. Theodoro Ferreira de Souza que não completou o seu 
quadriênio, devido ter expirado no mesmo ano”. Curitibanos vivia uma época de 
coronelismo o qual trata-se de um sistema político nacional, baseado em barganhas 
entre os governos e coronéis, assim o governo garante poderes aos coronéis sobre 
seus dependentes e rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, 
desde delegados de policia até professora primaria.Depois da Proclamação da 
República, quando as patentes de oficiais da Guarda Nacional passaram a ser 
expedidas pelos governadores estaduais, os mandatários do Paraná e de Santa 
Catarina passaram a expedir dezenas de cartas-patentes a fazendeiros de suas 
simpatias, como maneira de firmar domínio territorial nas terras contestadas pelos 
dois Estados. Estas concessões eram associadas ao favorecimento na transmissão 
de propriedades de terras, nem sempre para ocupação e desenvolvimento, e, muitas 
vezes, por pura especulação imobiliária, a troco de comprometimento político-
eleitoral.O Coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Os 
governadores dão seu apoio ao Presidente da Republica em troca de 
reconhecimento, a título de conhecimento o coronelismo é a fase do processo mais 
longa e duradoura de relacionamento entre fazendeiros e o governo. O coronel 
como individuo, é aquele que, em função de controle de algum recurso estratégico, 
em geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário 
que a impede de ter livre ao mercado e a sociedade política. Com a chegada de 
vários imigrantes, os coronéis que possuíam o domínio da região buscaram no 
estado o apoio para se manterem no poder, em troca de benefícios para as partes. 
Em outras palavras,era moeda de troca que beneficiavam apenas os que dela 
faziam parte. Produzindo a falsa sensação de desenvolvimento, onde na verdade 
temos apenas a troca de favores, entre classes superiores, tristes condições que 
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não favoreceram o crescimento e o desenvolvimento da região.  Diante os fatos 
apresentados, podemos refletir que desde os primórdios, já existiam o interesse 
político envolvido, e a limitação de poderes em pró de determinadas classes. Com a 
chegada de novos moradores, e com a ameaça de novas estruturas políticas e um 
povo com grandes ideais, a insegurança de comando crescia por parte dos 
moradores da Vila Curitibanos, a única saída seria se aliar, com o governo do 
Estado, a moeda de troca era o voto, para não perder o território e domínio sobre os 
camponeses que estavam se estabelecendo na região. Assim o poder ficou 
centralizado na mesma classe social. Em tese, desde 1870 temos a mesma moeda 
de troca, centralizando o poder a determinadas pessoas, na época o domínio era 
territorial e hierárquico, nas condições atuais temos grandes empresas que são 
vinculadas a partidos políticos, como garantia aprovações e licitações e etc. O que 
lembra essas condições vinculantes com efeito erva daninha, o qual temos a mais 
linda árvore, que possui o cipó parasita, onde se faz crescer o mesmo e secar a 
árvore, o que aconteceu com a região, o qual perante os fatos possuía as maiores 
condições de desenvolvimento porém paralisou-se essas estruturas para benefícios 
de terceiros. 

 

Palavras-Chave: Comarca, Desenvolvimento, Evolução. 
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A APLICAÇÃO DA LEI DO FEMINICÍDIO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 
TRANSEXUAIS E TRAVESTIS, A CONDIÇÃO DE GÊNERO NA APLICAÇÃO 

CONCRETA DA LEI 
 

Angélica Cardoso Lima893 
 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho vem debater o significado sociológico do conceito 
condição de gênero feminino para aplicação da qualificadora do feminicídio nos 
crimes praticados contra transexuais, indivíduos que fisicamente possuem uma 
identidade de gênero diversa, ou seja, nascem com um físico determinado e possui 
psicologicamente sexo oposto. Ainda envolve conceitos sobre gênero, violência 
doméstica, o menosprezo da condição do feminino, da diferença entre o transexual e 
o travesti. Aborda sobre a aplicação da qualificadora nos casos concretos que 
envolvem a condição do feminino e crime contra a mulher nos homicídios e na 
leitura das ações das instituições do judiciário referente à aplicação desta norma no 
casa de transexuais e travesti, como está sendo a leitura da relação de gênero. A 
discussão sobre a nova qualificadora é extensa e diversa, principalmente na 
conceituação da condição de gênero, da igualdade entre homens e mulheres, na 
sua condição como objetiva e subjetiva e na sua aplicação no caso concreto 
referente aos pontos antes enunciados. Frente a esta problemática este artigo vem 
questionar: Qual a leitura sobre a condição do gênero feminino e sua aplicação no 
caso concreto? Será que a lei fere realmente o conceito e o principio da isonomia 
constitucional? Qual a diferença dos transexuais e travesti e em qual caso a 
qualificadora se aplica melhor? Que efeitos sociais e processuais esta leitura pode 
trazer a sociedade para resolução de casos concretos? Para suprir 
momentaneamente esta inquietação descrita neste artigo serão descritos neste 
trabalho o conceito de gênero, o conceito de transexual e travesti, qualificadora 
feminicídio como objetiva e subjetiva, analisar os julgados dos tribunais sobre a 
aplicação da qualificadora em casos concretos. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-
se como método a pesquisa bibliográfica e documental, onde foram realizadas 
buscas nas bases Scielo, artigos do Conpedi e autores renomados do Direito 
Constitucional, Direito Processual Penal, Direito Penal e decisões dos tribunais 
sobre a lei do feminicídio. CONCLUSÕES: Contudo, conclui-se que a qualificadora 
do feminicídio é uma ferramenta contra os altos índices de violência contra a mulher 
na sua condição de gênero feminino e os abusos contra a mulher no seu ambiente 
de proteção e confiança que é o meio familiar. Percebe-se a diferença entre os 
conceitos de transexual e travesti, que se confundem e tornam o conceito de gênero 
superficial na leitura dos casos e sua aplicação, no caráter biológico o transexual é 
geneticamente mulher, no psicológico não aceita a condição do gênero masculino se 
identificando feminino e deste modo juridicamente basta ter as alterações 
hormonais, físicas e civis paraser reconhecida como mulher e se enquadrar nas 
condições que exige a qualificadora. Deste modo o transexual que sofre a violência 
doméstica traz a tona o estado de submissão que encontramos na relação de 
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gênero, entre mulheres e homens que mesmo em pleno século XXI é existente, que 
a lei não vem proteger apenas as diferenças físicas, e sim a condição do poder 
dominante do gênero masculino em relação ao gênero feminino, vem lutar contra 
uma imposição cultural machista, que poda as manifestações do feminino, o desejo 
de falar, agir socialmente, que impõe uma figura submissa que deve estar sempre a 
disposição dos desejos masculinos.  

 

Palavras-Chaves: Feminicídio. Condição do gênero feminino. Transexuais e 
travestis. 
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE FERRAMENTAS E TÉCNICAS DO 
DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO (DCU)894 

 

Kassiane Gonsalves Batista895 

Malis Maria Liebl Keil896 

Ágatha Cristina Maciel897 
André Schlemmer898 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Correlacionar design ao usuário implica no entendimento de 
necessidades, desejos e/ou limitações do ser humano em todas as fases de 
concepção e desenvolvimento de um projeto. Isso porque os produtos servem como 
uma plataforma para experiências, funcionalidades e oferta de serviços, cujo foco 
está na interação entre pessoas e tecnologia (BUCHANAN, 2001). Muitos usuários 
sentem dificuldade em interagir com funções em aparelhos eletrônicos, em utilizar 
eletrodomésticos, de se localizar em ambientes urbanos, ou diante de placas de 
indicação turística das cidades, etc. Por isso, a interação design x usuário precisa 
ser considerada durante o desenvolvimento de produtos e serviços destinados ao 
ser humano. Nesse sentido, o design segue a linha defendida por Fridja (1986), que 
os usuários têm capacidade de discernir os bons produtos/serviços daqueles que 
não satisfazem as suas necessidades. Para efetivar esses objetivos inseridos no 
design centrado no usuário (DCU), existem técnicas e ferramentas de pesquisa que 
devem ser implementadas no desenvolvimento de produtos ou ambientes 
interativos, pois relatam a experiência do usuário. Para avaliar as experiências dos 
usuários, podemos aplicar diversas metodologias, como entrevistas, questionários, 
Focus Group, modelos mentais, etnografia e atividades de observação. Cada uma 
dessas ferramentas poderá ser introduzida no projeto em que melhor se adequar. 
OBJETIVO: O objetivo do nosso estudo foi identificar, analisar, comparar e 
especificar características de ferramentas e técnicas do DCU, e que sejam aplicáveis 
às demandas de projetos de design para espaços urbanos. Além disso, fornecer 
apoio técnico científico para pesquisas em territórios urbanos na elaboração de 
condução dessas para resultados mais eficazes; sistematização e disponibilização 
de várias técnicas e ferramentas em um único documento e disseminar por meio de 
encontros temáticos, conhecimentos relacionados ao DCU e Design de 
equipamentos e serviços. MATERIAIS E MÉTODOS: Este material resulta de uma 
pesquisa desenvolvida a partir da revisão bibliográfica de autores reconhecidos nas 
áreas de design, marketing e comunicação social, a fim de elencar um conjunto de 
ferramentas capazes de resolver as necessidades das pessoas quando se trata da 
formulação de soluções de DCU. A escolha dos autores se deu em função do 
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acesso aos exemplares, e também porque são utilizados por docentes e discentes 
do curso de design na UnC, onde foi desenvolvida a pesquisa. Os autores 
analisados foram Roogers, Sharp e Preece (2013), design de interação; IDEO kit de 
ferramentas (s/d), design; Lowdermilk (2013), design de aplicativos; Markoni e 
Lakatos, (2010), metodologia científica e Schiffman e Kanuk (2000), comportamento 
do consumidor. RESULTADOS: Após a análise e comparação foi possível apontar 
similaridades e divergências nas aplicações e resultados possibilitando uma 
avaliação crítica acerca do tema. Neste estudo as alternativas metodologias foram 
classificadas em 6 grupos, a serem apresentados a seguir: Entrevistas: As 
entrevistas permitem ouvir com mais informalidade e receber um feedback do 
usuário. Conforme entendimento de Lowdermilk (2013, p. 25), “existem três tipos de 
entrevistas: estruturada, não estruturada e contextual, conhecidas respectivamente 
como entrevistas formais, informais e investigações contextuais”. Questionários: 
Diferente das entrevistas, segundo Farias (2002, p. 04), o “questionário nada mais é 
do que instrumento de coleta de dados, constituindo uma série ordenada de 
perguntas, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador”. Citam-se três 
tipos de questionários: questionário aberto, fechado e o questionário misto. Focous 
Group: é uma técnica que visa o controle da discussão de um grupo de pessoas, 
assim como permite a observação e o registo de experiências e reações dos 
indivíduos participantes do grupo (GALEGO e GOMES, 2005). Modelo Mental: o 
pesquisador utiliza imagens para estimular as opiniões dos sujeitos sobre 
determinadas questões. Modelos mentais são definidos analogamente como “blocos 
de construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme 
necessário” (MOREIRA, 1996, P. 195). Etnografia: é o trabalho de descrever uma 
cultura, ou seja, o “objetivo do investigador etnográfico é compreender a maneira de 
viver do ponto de vista dos nativos de determinada cultura” (SPRADLEY, 1979, apud 
FINO, 2003, p. 03). Observação Participante: é dividida em três tipos: observação 
participante periférica, observação participante ativa e a observação participante 
completa (FINO, 2003). De acordo com o autor, é um tipo de investigação que se 
caracteriza por um período de interações sociais intensas entre o investigador e os 
sujeitos, no ambiente destes, sendo os dados recolhidos sistematicamente durante 
esse período de tempo, e mergulhando o observador pessoalmente na vida das 
pessoas, de modo a partilhar as suas experiências. Em suma, conforme a área de 
atuação, as ferramentas e técnicas metodológicas do DCU são aplicadas com nível 
diferenciado de aprofundamento. CONCLUSÕES: Com essa pesquisa, esperamos 
auxiliar designers na orientação da escolha e aplicação das técnicas e ferramentas 
mais adequadas a cada etapa de projeto, e assim, melhorar as relações com o 
usuário do produto ou serviço. Ao utilizar o instrumento adequado, o design pode 
auxiliar na resolução de problemas e desempenhar um papel fundamental na 
criação de novos produtos/serviços adequados ao usuário. Diante do estudo 
apresentado, salientamos a preocupação em identificar as reações dos usuários, 
perante os produtos com os quais entram em contato. Assegurar que o usuário 
apresente reações positivas, sinta-se motivado e confortável para aproveitar a 
experiência de usar o produto. 

 

Palavras-Chave: Design Centrado no Usuário. Análise de Técnicas e Ferramentas. 
Espaços Urbanos. 
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REPASSES DA UNIÃO NA CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLIFICAÇÃO COMO 
PRINCÍPIO INFORMADOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA PARA A 

GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PELO ESTADO: AS DIFICULDADES 
DA TRIBUTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA PLANALTO NORTE CATARINENSE899 

 

Thais de Araujo Pinto 900 
Clayton Gomes Medeiros901 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em estudo realizado pelo Ministério da Fazenda no ano de 2002, 
relata-se que os debates acerca de uma reforma tributária no Brasil voltaram à tona 
em razão do favorável cenário macroeconômico e do governo em início de gestão. 
Com a Proposta de Emenda Constitucional 175-A foi instituída a Comissão Especial 
de Reforma Tributária da Câmara dos Deputados (Cerf), tal proposta tinha um 
escopo mais restrito, objetivando repensar a reforma da tributação que recaia sobre 
o consumo, o que era bastante polêmico e poderia gerar um retardamento dos 
debates de outras relevantes questões tributárias se tratadas conjuntamente, tal 
discussão demonstrou os conflitos federativos brasileiros, o que terminou por 
possibilitar uma reforma infraconstitucional e gradual da tributação que recaia sobre 
a renda. Neste relatório o Ministério da Fazenda considera que este processo de 
reforma da tributação da renda que durou aproximadamente 6 anos “[...] transformou 
a tributação brasileira da renda, que era ineficaz e obsoleta em 1994, em uma das 
mais modernas do mundo no início do ano 2000.”, ocorre que tal reforma ainda é 
incipiente se considerada a vastidão e complexidade do sistema tributário nacional. 
Assim, a tributação sob o prisma do dever fundamental de recolher tributos 
(CARDOSO, 2014, p. 200), do princípio da solidariedade social e da cidadania, é 
elemento não apenas necessário ao Estado Democrático, por ser a forma como este 
custeia suas principais políticas e atividades, como também necessária para uma 
tentativa de pacificação social, com a garantia de acesso às políticas públicas e 
concretização de direitos fundamentais, razão pela qual deve ser um instrumento 
socialmente hábil para realização da justiça fiscal. Por outro lado o cidadão vem 
sendo onerado sob o argumento estatal da garantia dos direitos fundamentais e do 
exercício da cidadania o que notadamente se distancia e muito da plenitude da 
concretização. É indiscutível o fato de que a evolução do Estado e a consequente 
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evolução dos Direitos Fundamentais mudaram a forma com que a efetivação destes 
poderiam ser oponíveis aquele. A observância dos referidos direitos, se configura 
em uma das mais significativas conquistas do atual modelo estatal. Alcança o 
entendimento do Estado figurando como sujeito ativo na efetivação dos direitos ora 
referidos, sendo a oposição destes perante aquele objeto de cunhoobrigacional. 
Considerável o entendimento de que os referidos direitos se vestem de um custo, e 
que o Estado seria a máquina gerenciadora capaz de arrecadar e redistribuir as 
riquezas. Os elementos acima descritos amparam também as justificativas do dever 
fundamental de pagar tributos, como forma de cidadania e solidariedade fiscal. Eis 
que não se pode mais enxergar a tributação apenas como combustível de 
manutenção da máquina estatal, mais sim como instrumento de efetivação dos 
direitos fundamentais. Razão pela qual se deve analisar um modelo teórico e prático 
de reforma tributária, para que este dever, o de recolher tributos, se enquadre em 
sua função de concretizar direitos fundamentais e promover a cidadania com uma 
ideia de justa tributação. Para tanto uma análise do modelo político, principalmente 
quanto ao Federalismo, as atribuições e deveres de cada esfera política, bem como 
um a análise crítica quanto aos modelos de tributação complexos e 
procedimentalmente onerosos para se chegar à justa tributação. O sistema tributário 
brasileiro encontra-se em estágio de irracionalidade e ineficiência, na medida em 
que a carga tributária excessiva, mal distribuída, onerando trabalhadores e 
empresas formais, prestigiando os evasores e sonegadores. O vasto volume 
legislativo desordenado, confuso e desqualificado tecnicamente, corrompem o 
sistema tributário. Tributos mal desenhados e com profundas dificuldades na sua 
implementação, trazem ao sistema atual, o anseio por mais simplicidade, moderno e 
com menores custos de gestão fiscal. Apresenta-se o desafio por debates e 
aprofundamento quanto a possibilidade da reforma tributária possível. A Proposta de 
Emenda a Constituição – PEC 233/2008, poderia operar como o referencial teórico 
na medida em que dispõe sobre a Reforma Tributária e simplifica o sistema tributário 
federal, criando o imposto sobre o valor adicionado federal (IVA-F), unifica as 
contribuições sociais: Cofins, Pis e Cide-combustível; extingue e incorpora a 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) ao imposto de renda das pessoas 
jurídicas (IRPJ); estabelece mecanismos para repartição da receita tributária; institui 
um novo ICMS que passará a ter uma legislação única, com alíquotas uniformes, e 
será cobrado no Estado de destino do produto; desonera a folha de pagamento das 
empresas, acaba com a contribuição do salário-educação e parte da contribuição 
patronal para a Previdência Social, porém, tal referencial é digno de severas críticas, 
principalmente no que se refere a implementação valendo-se de sistemas mais 
modernos e revisão das competências tributárias na busca por simplificação do 
sistema. OBJETIVOS: Demonstrar o nível de tributação em município do planalto 
norte catarinense e a sobrecargaem razão do ônus da complexidade e ausência de 
Simplificação, correlacionando-os com aredução dos recursos públicos e a não 
concretização de direitos fundamentais.Elaborar, analisando um tributo 
especificamente à análise da complexidade e possibilidadede Simplificação 
tecnológica é capaz de contribuir com a redução dos custos operacionais 
datributação. MATERIAIS E MÉTODOS: O método de trabalho se valeda presente 
pesquisa, baseia-se método indutivo partindo-se das premissas analisadas e 
estudadas pela doutrina pátria e estrangeira, valendo-se da técnica de pesquisa a 
documentação indireta bem, sob a forma consulta bibliográfica de livros, artigos 
científicos e textos de lei, bem como fazer uso do levantamento de dados realizados 
por instituições e organizações que atuem cientificamente com pesquisas na área de 
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interesse do trabalho. Para buscar a compreensão dos meios de Simplificação e 
simplificação a pesquisa poderá se valer da análise do direito de forma comparada, 
assim observando os debates internacionais e pesquisas já realizadas.Em uma 
segunda etapa o trabalho analisará sob o enfoque do método dedutivo, onde será 
escolhido um município da Planalto Norte Catarinense e buscara demonstrar a 
complexidade utilizada para instituição de determinado tributo a escolher, bem como 
a falta de utilização de ferramentas tecnológicas inovadoras que poderiam auxiliar o 
processo da tributação, bem como o custo gerado por este modelo. RESULTADOS: 
Dentre os resultados obtidos estão à interiorização de conteúdos básicos do Direito 
Tributário, a assimilação do problema, o aprofundamento bibliográfico. 
Contextualização da origem dos Direitos Fundamentais ou Direitos Humanos e sua 
finalidade. O aprofundamento do Código Tributário do Município de Mafra/SC, 
relacionado com os dados obtidos até o presente momento das legislações federais 
e estaduais. CONCLUSÕES: A hipótese de trabalho que se apresenta, em linhas 
gerais, que poderá ser confirmada ou não ao final da presente pesquisa, está na 
possibilidade da reforma tributária esperada se fundar na simplificação e 
Simplificação do sistema tributário nacional, devendo passar pela análise do custo 
operacional da administração tributária e o oferecimento de mecanismos de 
simplificação e possibilidades de parametrização de métodos. O atual sistema 
tributário afasta o cidadão do exercício da cidadania e da concretização de direitos 
fundamentais na medida em que o onera demasiadamente com elevada carga 
tributária, não havendo correspondência entre a tributação efetivamente praticada e 
os direitos de cidadania alicerçados no Estado Democrático. Partindo desta dupla 
análise será avaliada e justificada a possibilidade de reforma tributária sob o prisma 
destes dois princípios informadores, e apresentado o resultado esperado a pesquisa 
poderá auxiliar os municípios na desoneração de exações tributárias das pessoas 
físicas e jurídicas nos municípios, o que poderá auxiliar na instalação de novas 
empresas e atividades econômicas, permitindo a geração gerando renda e 
empregos, por ser uma região onde a exação tributária é mais vantajosa e 
competitiva para os investidores. 
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