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PREFÁCIO
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade do
Contestado (PRPPGE) promoveu no dia 17 de novembro de 2017 o VII 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 possibilitou novas formas assimiláveis de
conhecimento para todos os segmentos da ciência.
Em 2017 o SIPEX contou com 185 trabalhos apresentados na modalidade de
pôster e 30 na modalidade 180 segundos.
O evento permitiu ampla discussão sobre as atividades científicas com vistas a
difusão do conhecimento em prol do ensino, pesquisa e extensão da UnC.
Conheça os trabalhos apresentados no VII Seminário Integrado de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UnC.
Boa Leitura!
Comissão Organizadora
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O PATRIMÔNIO CULTURAL AGRÁRIO DO TERRITÓRIO DO CONTESTADO:
ESTRATÉGIA INOVADORA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Alexandre Assis Tomporoski
Eliete Reichardt
RESUMO
INTRODUÇÃO:É razoável delimitar três fatores vigentes no Território do Contestado
que geram entraves à implementação de estratégias de desenvolvimento territorial
sustentável: o trauma associado ao conflito social e ao genocídio praticado contra os
caboclos, sentimentos de vergonha e consequente silenciamento; a expansão
fundiária, outrora já vivenciada, A mais importante contribuição do conceito de
Patrimônio Cultural Agrário é o fomento e o reconhecimento da preservação dos bens
que compõem este tipo de patrimônio, estimulando a responsabilidade
socioambiental, cultural, econômica e alimentar. Permite reconhecer a relevância
cultural que este tipo de bens possui para a sociedade, por isso, tornam-se patrimônio.
OBJETIVOS: Identificar as potencialidades do Território do Contestado a partir da
utilização da categoria de Patrimônio Cultural Agrário, viabilizando alternativas de
desenvolvimento territorial. Analisar o arcabouço legal exigido pela UNESCO para
requisição do reconhecimento do Patrimônio Cultural Agrário de determinado
território; Promover o levantamento dos bens imóveis singulares (sítios, pomares,
instalações de processamento agrícola, celeiros, cercas), presentes no Território do
Contestado; Localizar os bens imóveis de conjunto ou lineares (paisagens,
assentamentos rurais, irrigação, trilhas, estradas) que compõem o Território do
Contestado; Definir o conjunto do patrimônio imaterial do Território do Contestado
(linguagem, crenças, rituais e eventos festivos, conhecimento, gastronomia e cultura
culinária, técnicas artesanais); Catalogar os bens que compõem o patrimônio natural
e genético (variedades locais de cultivos, raças autóctones de animais, sementes,
solos, vegetação e animais silvestres. MATERIAIS E MÉTODOS: A proposta de
pesquisa apresentada tomará como principal categoria o Patrimônio Cultural Agrário,
que consiste no conjunto de bens naturais e culturais, materiais e imateriais, gerados
e explorados pela atividade agrária ao longo da história. Ele é composto por bens
móveis (utensílios, equipamentos e ferramentas utilizadas para a agricultura,
transporte, armazenagem e produção de colheitas e criação, documentos e objetos
bibliográficos); bens imóveis singulares (sítios, pomares, instalações de
processamento agrícola, celeiros, cercas); bens imóveis de conjunto ou lineares
(paisagens, assentamentos rurais, irrigação, trilhas, estradas; patrimônio imaterial
(linguagem, crenças, rituais e eventos festivos, conhecimento, gastronomia e cultura
culinária, técnicas artesanais; patrimônio natural e genético (variedades locais de
cultivos, raças autóctones de animais, sementes, solos, vegetação e animais
silvestres associados). RESULTADOS: O projeto viabilizará, ainda, a introdução de
um tema de pesquisa praticamente inédito no universo acadêmico brasileiro, o qual
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poderá ser retomado por outros colegas da Universidade do Contestado. O
desenvolvimento da pesquisa permitirá o levantamento do arcabouço jurídico
necessário para a identificação e reconhecimento do Patrimônio Cultural Agrário de
determinado território junto à UNESCO. Do mesmo modo, promoverá o levantamento
e identificação das diferentes potencialidades endógenas do Território do Contestado
que são previstas pela categoria do Patrimônio Cultural Agrário. CONCLUSÕES: Este
trabalho de prospecção permitirá a elaboração de um relatório final que, inclusive,
poderá ser encaminhado aos poderes públicos constituídos enquanto sugestão de
estratégia de desenvolvimento territorial, fomentando a participação da Universidade
do Contestado nos processos de desenvolvimento, tão caros ao território. Por fim, os
resultados da pesquisa e a sua consequente socialização poderão propiciar a
elaboração de estratégias mais sofisticadas relacionadas ao desenvolvimento da
região sob análise, através da colaboração conjunta entre academia, sociedade civil
e poderes públicos. BIBLIOGRAFIA: Lideranças do Contestado. El Patrimônio
Agrário.
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Patrimônio Agrário. Cultura.
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CONCENTRAÇÃO DA BOVINOCULTURA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Eduardo Lando Bernardo1
Cláudio Rocha de Miranda2
Paulo Belli Filho3
RESUMO
INTRODUÇÃO: Com o maior rebanho comercial de bovinos do mundo (209 milhões
de cabeças), o Brasil é destaque na produção e comércio de carne e leite[1]. O estado
de Santa Catarina figura na décima terceira posição do ranking federativo do efetivo
bovino em número de animais, com aproximadamente 4,3 milhões de
cabeças[2].Embora haja grande heterogeneidade quanto à adoção de tecnologias nos
sistemas produtivos adotados no estado, em quase sua totalidade o modelo extensivo
predomina, com o uso de pastagens adaptadas às condições de clima e solo das
regiões, e, na utilização limitada de insumos[3].Por sua vez, a Política Nacional dos
Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº. 9.433 de 08 de Janeiro de 1997 caracteriza a bacia
hidrográfica (nas suas mais diversas escalas) como unidade territorial para a gestão
ambiental, integradora nas suas diversidades físicas, bióticas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais. Assim, reconhecer a distribuição e a concentração
dos rebanhos bovinos nas bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina é o
primeiro passo na discussão dos potenciais impactos da atividade sobre os recursos
naturais e da relevância quanto à gestão e gerenciamento da produção animal em
unidades hidrográficas. OBJETIVOS: Identificar e espacializar aconcentração do
rebanho de bovinos nas bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina.
MATERIAIS E MÉTODOS: A base de dados cartográfica (vetoriais) utilizada foi obtida
da plataforma Geonetwork da Agência Nacional de Águas (ANA), da delimitação das
Unidades Estaduais de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UEPGRH), ano
de 2014, na escala de 1:1.000.000, bem como, os trechos de drenagem e massas
d’água, na escala 1:750.000; na plataforma malhas digitais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a divisão política municipal, ano de 2015, escala 1:
250.000. Os dados referentes ao número de cabeças animais (bovinos total) foram
extraídos da Produção Agropecuária Municipal (PPM 2015). Determinou-se a
composição média dos rebanhos em: 25,9% para vacas em lactação (com peso médio
de 480kg); 6,5% para vacas secas e touros (peso médio de 400kge 900kg);25,7%
para novilhas (peso médio de 290kg); 19,2% para gado de corte (peso médio de
500kg), e 22,7% para novilhos (peso médio de 370kg). Os valores referentes as taxas
médias de excreção de macronutrientes (N, P, K) foram extraídas da ASAE Standard
1Programa

de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. E-mail:eduardolbernardo@gmail.com.
2Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e
Aves - CNPSA. E-mail:claudio.miranda@embrapa.br.
3Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. E-mail: paulo.belli@ufsc.br
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2003 (D384.1). De posse de todas estas informações, construiu-se uma base de
dados geo-relacional, com um ID (identificador) específico para cada município e um
código de união da camada cartográfica vetorial (número de cabeças, excreção de
fósforo (P), nitrogênio (N), potássio (K), malha hidráulica e divisão hidrográfica). Todo
o tratamento dos dados cartográficos foi realizado no software QuantumGIS TM v.
2.18.10. O sistema gerenciador de banco de dados foi o PostgreSQL v. 9.6, com o
módulo PostGIS v. 2.2. Em ambiente computacional foram executados os recortes
dos arquivos vetoriais (municípios, bacias hidrográficas, trechos de drenagem e
massas d’água) para o estado de Santa Catarina, posteriormente, aplicou-se a técnica
de centroide de polígonos para determinação dos pontos correspondentes a
integração dos municípios em cada bacia hidrográfica, unindo-os aos dados de
rebanho e excreção total de macronutrientes (N, P e K) em toneladas por ano,
aplicando assim o método estatístico de estimação de curvas de densidade
(headmap) para identificação da concentração de animais por área de cada unidade
hidrográfica. RESULTADOS: Identificou-se as bacias hidrográficas do rio Chapecó,
rio Itajaí, rio Canoas e rio das Antas com os maiores rebanhos e consequentemente
os maiores quantitativos em relação à excreção de macronutrientes (N, P, K) via
dejetos animais, com representatividade de 16,5%, 12,0%, 11,5% e 10,1%,
respectivamente. Entretanto, ao avaliar a concentração animal por unidade de área
(nº. de cabeças/km²) destacaram-se as bacias do rio Peperi-Guaçú com 130,3, rio das
Antas 120,7, rio Jacutinga 83,5 e rio Chapecó 77,1, contíguas, localizadas na
mesorregião Oeste Catarinense, com concentração animal conjunta de 93,6 cabeça
animal por km². Distribuindo estes quantitativos em termos de macronutrientes via
dejetos animais, tem-se um total anual de 134,1 mil ton. de nitrogênio (N), 12,1 mil
ton. de fósforo (P) e 58,9 mil ton. de potássio (K). Este cenário pode ser avaliado sob
aspectos positivos e/ou negativos quando aos valores encontrados para cada bacia
hidrográfica, tanto em questões da possibilidade de reaproveitamento dos nutrientes
como fertilizante de solo, como também, o seu potencial poluidor. Assim, este trabalho
passa a ser o primeiro passo a uma discussão mais aprofundada quanto à pressão
ambiental da bovinocultura nas bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina.
Além disso, as bases de dados oficiais, bem como, os demais dados de importância
gerencial não são disponibilizadas em nível de bacias hidrográficas, mesmo existindo
uma política nacional (Lei nº. 9.433/97) que contempla essas unidades territoriais para
gestão e manejo dos recursos naturais. CONCLUSÕES: Com apoio das
geotecnologias foi possível à integração das diferentes bases de dados oportunizando
a espacialização e reconhecimento da pressão da bovinocultura nas bacias
hidrográficas do estado de Santa Catarina.
Palavras-Chave: Geoprocessamento. Pecuária. Pressão ambiental.
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PROJETO DE EXTENSÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA DO CONJUNTO
HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO PIEDADE,
CANOINHAS, SC4
Andriele Bail Langer5
Franciele Gmach6
Gabriela Alves de Lima de Souza7
Kauana Melissa Cunha Dickow8
RESUMO
INTRODUÇÃO: Embelezar, fazer sombra, reduzir a amplitude térmica, atrair a fauna,
direcionar o vento, amortecer o som, aumentar a produção de oxigênio, reduzir a
produção de gás carbônico são alguns dos benefícios das árvores (XANXERÊ, 2009
apud PAGLIARI & DORIGON, 2013). E o conjunto de árvores no ambiente urbano,
em ruas, avenidas, jardins, praças e parques é o que se denomina de Arborização
Urbana. As árvores urbanas desempenham funções importantes para os cidadãos e
para o meio ambiente, sendo estes benefícios ecológicos, estéticos, funcionais, de
conforto térmico e bem-estar psicológico, os quais viabilizam os custos de implantação
e manejo da arborização (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015). “O ambiente de rua
é o ambiente tradicional de arborização urbana onde as árvores são plantadas
enfileiradas nas calçadas, em espaçamentos mais ou menos uniformes”
(GONÇALVES; PAIVA, 2004, p. 34). Portanto, uma boa arborização urbana,
principalmente a de calçadas, deve ser bem planejada levando-se em conta aspectos
como espécie a ser plantada, porte da planta, tipo e tamanho de raízes, tipo de copa,
entre outros aspectos. Segundo Lira Filho (2001), “a presença da vegetação na
paisagem urbana eleva consideravelmente a categoria de uma cidade, podendo
beneficiar os aspectos políticos, sociais e econômicos”. Entretanto, para que uma
arborização seja bem-feita e cumpra seu papel, deve haver um planejamento no
sentido de escolher a árvore certa para o lugar certo, adaptando-a aos objetivos e
atendendo o espaço tridimensional disponível e as funções ou o papel que a árvore
desempenha no meio urbano, o qual vem crescendo cada vez mais (TRICHEZ, 2008
apud PAGLIARI; DORIGON, 2013). Neste sentido, pensando no bem-estar dos
cidadãos canoinhenses, acadêmicos do Curso de Engenharia Florestal da
Universidade do Contestado, através de um Projeto de Extensão, propuseram-se a
plantar, manejar e acompanhar o desenvolvimento das árvores que foram plantadas
no Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida, um loteamento de
4Bolsa
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aproximadamente 400 casas dentro do Bairro Piedade, município de Canoinhas, SC.
O conjunto habitacional foi construído por um programa do Governo Federal para a
população de baixa renda e entregue à população cadastrada, no ano de 2016
(JORNALISMO DIGITAL, 2016). A prefeitura realizou a arborização nas calçadas,
sendo colocada uma muda a cada duas casas, porém, quando as casas foram
entregues, muitas das mudas já estavam mortas, danificadas, arrancadas.
OBJETIVOS: Fazer um levantamento da situação atual da arborização urbana do
Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida; revitalizar e melhorar a arborização
urbana existente; conscientizar os moradores sobre a importância da arborização
urbana; promover ações de extensão do acadêmico junto à comunidade onde a
Universidade está inserida. MATERIAL E MÉTODOS: No conjunto habitacional foram
selecionadas, inicialmente, três ruas para desenvolver o projeto. Primeiramente foi
elaborado um bilhete informativo para cada morador das ruas escolhidas,
antecedendo a ação, explicando brevemente o projeto e marcando uma data para o
início do projeto. Após contato inicial com os moradores, fez-se o levantamento da
situação atual da arborização, anotando quantas plantas havia por rua, a espécie
plantada e a situação em que cada planta se encontrava, para posterior revitalização
das mesmas através do replantio, manutenção, poda, condução da planta com tutor
para um crescimento retilíneo e uniforme, e identificação das mesmas por meio de
etiqueta contendo nome comum e nome científico. O total de casas nas três ruas era
de 120, sendo que haviam 62 mudas ou espaços para mudas, pois a arborização nas
calçadas foi planejada para conter uma árvore a cada duas casas. O trabalho foi
desenvolvido em consenso com os moradores de cada residência, garantindo assim
a sobrevivência das mudas revitalizadas e/ou replantadas. RESULTADOS: O
levantamento realizado em três ruas do conjunto habitacional resultou no seguinte
panorama: de um total de 62 plantas da arborização nas calçadas, 22 plantas estavam
sadias e mostrando bom desenvolvimento (35,5%), 18 estavam ruins, ou seja,
quebradas, secas ou mortas (29%) e em 22 locais havia falha, ou seja, não havia uma
planta (35,5%). As árvores da arborização original eram das espécies Ingaedulis
(Ingá) e Handroanthusalbus (Ipê-amarelo). As árvores que não estavam boas e as
falhas foram replantadas com espécies de Eugenia uniflora (Pitanga) e Schinusmolle
(Aroeira salsa), produzidas no Viveiro de Mudas da Universidade do Contestado. Foi
feito o replantio de 40 mudas, o que significou uma intervenção de replantio de 65%
da arborização. Todas as árvores plantadas e, inclusive as que estavam em boas
condições, receberam tratamentos de adubação, rega e retirada da ervas-daninhas.
O próximo passo foi a conscientização dos moradores da importância das árvores no
ambiente urbano e quais os cuidados deveriam ter com a muda plantada em frente à
sua casa. Neste sentido houve boa adesão dos moradores das 120 casas, os quais
elogiaram a ação e se comprometeram a cuidar da planta em frente à sua casa.
CONCLUSÕES: A situação da arborização urbana do Conjunto Habitacional Nossa
Senhora Aparecida estava precária, mas foi revitalizada e os moradores entenderam
a importância das árvores no ambiente urbano para proporcionar beleza, conforto
térmico, atrativo para a fauna, entre outros benefícios, contribuindo com a
sustentabilidade ambiental. Os morados se demonstraram comprometidos com os
cuidados com as árvores. Os acadêmicos ficaram satisfeitos com o projeto, pois
puderam transmitir à comunidade os conhecimentos adquiridos na Universidade e
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contribuir para a formação de um ambiente mais arborizado. O Projeto de Extensão
terá continuidade e serão atendidas mais ruas do loteamento.
Palavras-Chave: Revitalização. Árvores no ambiente urbano. Projeto de extensão.
Conscientização ambiental.
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SOROPREVALÊNCIA DE LEPTOSPIRA EM RATTUS RATTUS DO DISTRITO DE
SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, SANTA CATARINA9
Ana Elisa Ruppel10
Letícia Trevisani11
Giane Helenita Pontarolo12
Daniela Pedrassani13
Ivan Roque de Barros Filho14
Rafael Felipe da Costa Vieira15
RESUMO
INTRODUÇÃO: A leptospirose é uma doença zoonótica ocasionada por bactérias do
gênero Leptospira. É endêmica no Brasil e acomete diversos animais domésticos e
silvestres sendo foco de constante preocupação nas áreas de saúde pública e saúde
animal. Quando os animais são infectados geralmente desenvolvem infecções
subclínicas e tornam-se portadores renais, mantendo a Leptospira no organismo e
eliminando-a pela urina (LUCHEIS, 2010). A Leptospira pode ser transmitida pelo
contato direto de mucosas ou pele lesionada com urina, sangue ou secreção uterina
e espermática de animais infectados, ou, de forma indireta mediante a contaminação
do ambiente externo principalmente com a urina de animais infectados. Surtos da
doença são correlacionados a altos índices pluviométricos e condições sanitárias
inadequadas ampliando as chances de contato do ser humano com o agente causal.
Quando ratazanas (Rattus norvegicus) e ratos pretos (Rattus rattus) estão em áreas
urbanas há um considerável e provável risco subestimado para que ocorra a
transmissão do agente ao ser humano (KROJGAARD et al., 2009). OBJETIVOS:
Determinar a soroprevalência de sorovares de Leptospira em Rattus rattus no Distrito
de São Cristóvão, Três Barras, Santa Catarina. MATERIAL E MÉTODOS: O local foi
selecionado por possuir significativo percentual de moradias com uso de fossas
sépticas e/ou rudimentares, o que indica precariedade de saneamento básico,
9Financiamento:
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favorecendo com que animais tenham acesso, e também pelo fato de que é banhado
pelo rio Canoinhas, propiciando a ocorrência de enchentes quando em épocas de
precipitação pluviométrica alta, devido a isso o local é propício para que sejam
encontrados roedores. No período de outubro de 2016 a junho de 2017 foram
capturados em peridomicílio, com armadilhas tipo tomahawk de aço e iscas
alimentares, 31 Rattus rattus. Os animais foram anestesiados com Isoflurano e em
seguida mortos por deslocamento cervical conforme Resolução CFMV nº 1000/2012.
Após toracotomia intercostal foi realizada a punção intracardíaca de 1,5 mL de sangue
que, para obtenção do soro sanguíneo, foi centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos. A
pesquisa de Leptospira foi realizada por Soroaglutinação Microscópica (MAT), com
avaliação dos sorovares Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Canicola, Pyrogenes,
Autumnalis, Pomona, Grippotyphosa, Hebdomadis, Wolffi, Tarassovi, Hardjo,
Bratislava, Cynopterie Castellonis. Foi considerado reagente o soro com aglutinação
de50% ou mais de microrganismos avaliados, na diluição de 1:100 na triagem,
reagindo a essa diluição as amostras foram testadas em outras diluições. Este projeto
obteve Certificado de conduta ética da CEUA/UnC (no 15/16). RESULTADOS: No
teste de Soroaglutinação Microscópica (MAT), das 31 amostras de soro sanguíneo
analisados dos R. rattus, não se obteve nenhum resultado positivo. Apesar do Distrito
do São Cristóvão apresentar vários problemas de saneamento básico, diversas áreas
sujeitas a inundações, acúmulo de lixo em terrenos e às margens de rios, das quais
são condições consideradas favoráveis para que ocorra a proliferação de roedores
propiciando a sobrevivência de Leptospira no meio ambiente, não foram encontrados
soros reagentes nos exames realizados. CONCLUSÕES: A espécie Rattus rattus
continua mostrando baixa importância na cadeia de transmissão da leptospirose.
Entretanto, apesar da transmissão da doença aos seres humanos ser atribuída a
espécie Rattus norvegicus não se pode descartar a possibilidade da espécie Rattus
rattus se infectar com a Leptospira e tornar-se reservatório.
Palavras-Chave: Leptospirose. Rato do telhado. Zoonose. Soroaglutinação
Microscópica.
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ISOLAMENTO DE PROTEUS SP. MULTIRESSITENTE EM SECREÇÃO PENIANA
DE CÃO
Rubiana Carvalho dos Santos16
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Simone Balão Taques Wendt19
Ivan Roque de Barros Filho20
Rafael Felipe da Costa Vieira21
RESUMO
INTRODUÇÃO: Enterobacteriacea é uma família de bactérias Gram negativas de
importância clínica, sendo responsável por 70% de infecções urinárias e 50% de
septicemias, destacando-se o gênero Proteus (ANVISA, 2004). Bactérias do gênero
Proteus pertencem à microbiota entérica de diversos animais domésticos, selvagens
e também dos humanos, algumas espécies são habitantes do solo, podendo
desempenhar seu papel patogênico de forma oportunista, causando infecções do trato
urinário (RIBEIRO, et al., 2015). As infecções por espécies de Proteus são crescentes
nas últimas décadas e vem demonstrando cepas resistentes aos antimicrobianos.
Bactérias resistentes são isoladas no âmbito hospitalar, e este favorece infecções
oportunistas (ZAPPA, 2015). A resistência bacteriana é um fator preocupante para a
área da saúde, ressaltando a importância da escolha do tratamento adequado. As
infecções nosocomiais têm se tornando preocupantes podendo evoluir ao óbito. Os
locais mais acometidos pelas infecções são as feridas cirúrgicas, trato respiratório e o
trato urinário (LEVY, 2004). OBJETIVOS: Relatar infecção por cepa de Proteus
multirresistente em cão atendido no Hospital Veterinário da UnC. MATERIAL E
MÉTODOS: Foi atendido no Hospital Veterinário da UnC, um animal macho, da
espécie canina com seis meses de idade, apresentando prolapso retal. Após
intervenção cirúrgica e cuidados pós-operatórios, o animal recebeu alta clínica, sendo
indicado o retorno para avaliação. No retorno o animal apresentou secreção peniana
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purulenta. Foi coletada amostra e encaminhada para análise microbiológica no
laboratório de Microbiologia da UnC. Os isolados bacterianos foram identificados por
observação das características culturais, morfológicas, tintoriais e bioquímicas,
conforme Anvisa (2013), e submetidos a teste de sensibilidade antimicrobiana (TSA)
por teste Disco-Difusão (CLSI, 2008). Os antimicrobianos testados foram
Enrofloxacina (5µg), Azitromicina (15µg), Amoxicilina (20µg), Amoxicilina com ácido
Clavulânico (20/10µg), Cefovecina (30µg), Ceftriaxona (30µg), Vancomicina (30µg),
Meropenem (10µg), Norfloxacina (10µg). Logo após os procedimentos, foi calculado
o índice de múltipla resistência a antimicrobianos (MAR ≥ 0,2 = Multirresistência)
considerando o número de resultados resistentes sobre o número total de
antimicrobianos testados. RESULTADOS: Na amostra analisada, houve crescimento
de Staphylococcus sp., Streptococcus sp. eProteus spp. A cepa de Proteus sp,
apresentou resistência a todos os antimicrobianos testados (n= 9/9) e MRA de 1,0. As
cepas de Staphylococcus sp. e Streptococcus sp. apresentaram resistência a quatro
antimicrobianos testados (Enrofloxacina, Azitromicina, Amoxicilina e Amoxilicina com
Ácido Clavulânico) e MRA de 0,44. CONCLUSÕES: O isolamento de bactérias
oportunistas multirresistentes demonstra a importância dos exames laboratoriais
complementares para escolha do medicamento para eficácia no tratamento. Além de
dificultar o tratamento, cepas bacterianas presentes no âmbito hospitalar, podem
disseminar infecções nosocomiais e resistência aos antimicrobianos utilizados na
rotina clínica.
Palavras-chaves: Microbiologia. Resistência bacteriana. Infecções nosocomiais.
Antimicrobianos.
REFERÊNCIAS
ANVISA. Detecção e Identificação de Bactérias de Importância Médica - Mod V.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília: ANVISA, 2004.
ANVISA. Manual de microbiologia clínica para o controle de infecção
relacionada à assistência à saúde. 2.ed. Brasília: ANVISA, 2013.
CLSI – Clinicaland Laboratory Standards Institute. Performance Standards for
Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Test for Bacteria Isolated From Animals.
Approved Standard. 3th ed. M31-A3. v.28, n.8, 2008.
LEVY, Emilio Carlos. Manual de microbiologia clínica para o controle de
infecção em serviços de saúde. 1.ed. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária,
Salvador, ANVISA, 2004.

29
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

RIBEIRO, M. G. et al. Estudo retrospectivo de 267 afecções por Proteus mirabilis e
Proteus vulgaris em cães (2003 A 2013). In: CONGRESSO BRAS. DE MEDICINA
VETERINÁRIA; 42º; CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DA ANCLIVEPA; 1. Curitiba
– PR. 2015. Anais... Curitiba, 2015. p. 0435- 0439.
ZAPPA, Vanessa. Índice de resistência múltipla aos antimicrobianos,
concentração inibitória mínima e beta-lactamases de espectro estendido em
linhagens de Proteus mirabilis E Proteus vulgaris isoladas de diferentes
afecções em animais domésticos. Botucatu, SP. 2015. 96 f. Universidade
Estadual Paulista, Programa de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia.
São Paulo, Botucatu, 2015.

30
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

REPARO DE CARAPAÇA E PLASTRÃO EM QUELÔNIO DE ORDEM TESTUDINE
EMPREGANDO RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL E FIO DE
CERCLAGEM
Djalmo Gervasio Rodrigues22
Juliano Biolchi23
Hamilton Wendt24
Rafael Sachet Rodrigues25
RESUMO
INTRODUÇÃO: Répteis da família chelidae, pertencente ao grupo dos cágados, é
comumente encontrada na América do Sul, sendo muito suscetível a acidentes, tais
quais fraturas de carapaça e plastrão estão entre as mais comuns na casuística
médica de clinicas especializadas e de ambulatórios de parques zoológicos (SANTOS
et al., 2009). Dentre as alterações mais ocorridas nestas espécies em clínica a mais
comum é o trauma de carapaça e plastrão. As placas córneas dos quelônios possuem
a mesma função que a pele nos humanos, portanto, o casco fraturado deve ser tratado
com os mesmos cuidados que uma pele lesionada. Ao se receber um animal com
suspeita de fratura, em primeiro momento estabiliza-se o paciente antes de se adotar
qualquer conduta. Os procedimentos para o reparo de um escudo dependem de
fatores como idade, extensão da lesão e condição física do paciente. Vários materiais
podem ser empregados no reparo do casco, tais quais podem envolver fibra de vidro,
resina de epóxi, resinas de poliéster, acrílicos dentais, fita de acetato de celulose
associado ao adesivo tecidual cianoacrilato, cintas plásticas e fios de sutura
associados a furos no casco ou parafusos (PACHALY et al., 2007). OBJETIVOS:
Relatar caso clínico de um cágado da espécie Hydromedusa tectifera atendido no
hospital veterinário da Universidade do Contestado com fratura de casco. MATERIAIS
E MÉTODOS: Foi encaminhado no HV da UnC no dia 30/03/2017 um cágado macho
com1,385 quilos trazido pela Policia Ambiental de Canoinhas, com fraturas de
carapaça e plastrão por motivos desconhecidos. O animal devidamente estabilizado,
realizou-se um raio –x, onde se teve não só a comprovação como a extensão das
fraturas, sendo neste caso recomendado cirurgia para redução, na qual como
tratamento de eleição foi considerada essencial. O procedimento foi realizado com
todos os cuidados necessários, sendo sua anestesia realizada com zolazepan
(ZOLETIL® 50). Para a redução da fratura usou-se fios de cerclagem com pontos
isolados e espaços de aproximadamente 1,5 cm entre eles. Realizou vedação para
evitar a entrada de água pela fratura, pelo mesmo ser de um habitat alagado. Assim,
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optou- se pelo acrílico auto polimerizante pois este auxilia tanto na vedação, quanto
na imobilização após sua secagem. RESULTADOS: As correções de fratura foram
bem sucedidas alcançando resultados positivos quanto a sua recuperação. Verificouse uma estabilização entre os bordos do casco, sendo liberado para soltura após 1
mês. Não houve a retirada da sutura de cerclagem pois a cicatrização deste tecido
por serlenta, tem início aproximadamente a partir de 2 meses, e a resina que neste
caso auxiliou em uma melhor proteção e fixação da cerclagem permaneceu da mesma
forma, pois a mesma na maioria dos relatos revisados demonstra que cai
naturalmente entre dois e seis meses. CONCLUSÕES: O trauma de carapaça é
caracterizado entre os atendimentos mais comuns na clínica de animais silvestres
sendo que sem exceções necessita de intervenção médico-veterinário para correção
urgente, sendo que há grandes possibilidades de o mesmo vir a óbito sem uma
intervenção.
Palavras-Chave: Fratura. Cágado. Casco.
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VARIAÇÃO AO LONGO DO FUSTE DA DENSIDADE BÁSICA DE ESPÉCIES DE
Eucalyptus spp.26
Bruna Vatras27
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O alívio da pressão sobre espécies nativas brasileiras ocorreu devido
aos plantios florestais de espécies exóticas. Essas espécies fornecem matéria-prima
para diversos elementos da cadeia produtiva de base florestal em um espaço de
tempo relativamente pequeno, sendo as espécies pertencentes ao gênero Eucalyptus
as mais cultivadas no país (ABRAF, 2013). A madeira de Eucalyptus spp. apresenta
uma grande versatilidade quanto as aplicações (PEREIRA et al., 2000). Além dos usos
tradicionais, como lenha, estacas, moirões, dormentes, carvão vegetal, celulose e
papel, chapas de fibras e de partículas, há uma forte tendência em utilizá-la, também,
para usos mais nobres, como fabricação de casas, móveis e estruturas,
especialmente nas regiões Sudeste e Sul, carentes de florestas naturais. Dentre as
diversas propriedades que a madeira possui, a densidade básica da madeira é
considera um dos parâmetros mais importantes na avaliação de sua qualidade para
finalidade de uso, uma vez que apresenta relação com outras características da
madeira (BURGER; RICHER, 1991; PEREIRA et al., 2000). De Santos (2005) a
densidade básica da madeira apresenta correlação com as propriedades físicas,
mecânicas, químicas e anatômicas da madeira, sendo que variação deste parâmetro
ocorre entre espécies e também dentro da própria árvore (MILAGRES, 2009).
OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho foi caracterizar a variação da densidade ao
longo do fuste de quatro espécies de Eucalyptus spp. MATERIAIS E MÉTODOS: A
madeira utilizada foi proveniente de um plantio experimental das espécies de
Eucalyptus benthamii, E. dunnii, E. saligna e E. cloesiana localizados no município de
Canoinhas. Foram abatidas quatro árvores, sendo uma para cada espécie. A seleção
da árvore foi realizada em função de inventário prévio da área de estudo sendo
selecionada a árvore com a maior classe diamétrica e livre de tortuosidade e
bifurcações ao longo do fuste. Foram retirados discos nas alturas 0%, 25%, 50% 75%
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e 100% da altura comercial. A partir desses discos, foram retiradas amostras de
acordo com a NBR 11941 para determinação da densidade básica. Os resultados
foram comparados pelo teste Tukey a nível de confiança de 95%. RESULTADOS: As
médias das densidades das cinco alturas estudadas as árvores de E. benthammii são
em ordem de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente 0,504; 0,475; 0,479;
0,476 e 0,461 g.cm-3. Para as árvores de E. cloesiana, os valores da densidade foram
respectivamente 0,486; 0,499; 0,487; 0,461 e 0,496g.cm -3. Ambas espécies não
apresentaram diferença estatística para densidade básica entre as diferentes
posições do disco. Já médias das densidades das cinco alturas estudadas as árvores
de E. dunnii, foram respectivamente 0,538; 0,494; 0,539; 0,337; 0,437 g.cm -3. Para as
árvores de E. saligna, os valores foram 0,401; 0,440; 0,472; 0,465; 0,497. Ambas
espécies apresentaram diferença estatística para densidade básica entre as
diferentes posições do disco. O comportamento da variação da densidade ao longo
do tronco encontrado foi de decréscimo para 0 a 25%, seguido de aumento de 25 a
50% e posterior decréscimo de 50 a 75% e posterior aumento de 75 a 100% da altura
comercial para espécie de E. dunnii. Já a espécie de E. saligna apresentou um
aumento de 0 a 50%, um decréscimo de 50 a 75% e posterior aumento de 75 a 100%
da altura comercial. A idiossincrasia de decréscimo/estabilização de 0 - 25%, seguido
de aumento na posição 25 - 75% e decréscimo/estabilização na porção final da altura
comercial constitui um modelo comum de variação longitudinal da densidade básica
da madeira de árvores do gênero Eucalyptus, em linha com resultados de Barrichelo,
Brito e Migliorini (1983); Alzate, Tomazello Filho e Piedade (2005); Sette Junior et al.
(2012); e Segura (2015). CONCLUSÕES: As espécies E. dunnii e E. saligna
apresentaram variação significativa de densidade básica ao longo da posição do fuste.
Palavras-Chave: Qualidade da madeira. Espécies exóticas. Densidade.
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APLICAÇÃO DA ROBÓTICA NA DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NO MEIO
AMBIENTE31
Alejandro Rafael Garcia Ramirez32
Jefferson Garcia de Oliveira33
José Ricardo Maciel Pereira34
RESUMO
A monitoração ambiental é um tema de intensa pesquisa na atualidade. Problemas
como o efeito estuda e a emissão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) estão na
agenda dos países. No Brasil, em particular, o destino final dos resíduos sólidos
urbanos (RSU) encontra-se associado a diversos problemas ambientais, estando
relacionado ao incremento no consumo de bens descartáveis e ao aumento da renda
pela população, o que propicia o crescimento no volume de resíduos. A monitoração,
torna-se então uma atividade fundamental para mitigar os efeitos adversos à natureza,
economia, e fundamentalmente, na saúde humana. Uma valiosa fonte de informação
sobre as propriedades de um dado odor pode ser obtida a partir da análise de
compostos voláteis, a qual pode ser realizada utilizando o sentido do olfato humano
ou através de técnicas instrumentais - cromatográficas e o nariz eletrônico.
Considerando que a robótica pode auxiliar ao homem em tarefas que envolvem riscos
à saúde, esta pesquisa se propõe o desenvolvimento de um robô móvel, controlado
remotamente, capaz de identificar e quantificar os níveis de Amônia (NH3) e Metano
(CH4) presentes no meio ambiente. A pesquisa baseia-se em trabalhos correlatos e
utiliza os princípios dos NE e da robótica. Um aterro sanitário da região será o foco do
estudo. Para tanto, a pesquisa busca verificar se os robôs poderiam substituir seres
humanos, de forma eficaz, na identificação de gases tóxicos no meio ambiente, de
forma a proteger sua integridade, contribuindo à monitoração de substâncias gasosas
no meio ambiente. INTRODUÇÃO: Conforme Morais et al. (2012) a partir da revolução
industrial houve aumento significativo na emissão de poluentes atmosféricos pela
maior utilização de carvão mineral como fonte de energia. Na atualidade, além do
carvão mineral, pode-se mencionar a queima de combustíveis fósseis e derivados do
petróleo. Para Barbosa e Ibrahin (2014), a poluição atmosférica dá-se também pela
decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, onde ocorre a geração de
gás metano (CH4), 21 vezes mais prejudicial ao aquecimento global, se comparado
ao gás carbônico (CO2). Morais et al. (2012), alertam que a poluição também ocasiona
o efeito estufa, contribuindo para o aumento da temperatura do planeta e acarretando
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em mudanças climáticas e suas consequências para o meio ambiente, a exemplo do
derretimento das geleiras polares, aumento dos níveis oceânicos, incidência de
tempestades, furacões e maremotos. Além disso, Barsano e Barbosa (2013) abordam
a contaminação do solo e das águas através de chuvas ácidas, consubstanciando em
problemas de grande escala para a natureza. De forma complementar, assinalam que
a poluição do ar está diretamente ligada a problemas respiratórios, alergias, e diversas
outras doenças, inclusive cancerígenas. Para monitorar a qualidade do ar são
usualmente empregadas técnicas manuais, que dependem da percepção de um
especialista humano. Embora possam ser coletadas as amostras gasosas in situ e
empregados equipamentos de laboratório para sua análise, tal opção se mostra
restrita, pelos custos envolvidos. Considerando que Pereira (2016) e Lorena (2017)
alertam que as pessoas podem ficar doentes ao entrarem em contato com ar
contaminado, já que o (NH3) é tóxico e o (CH4) também é asfixiante, a utilização de
um robô para aquisição de informações sobre os níveis de concentração dessesem
aterros sanitários, mostra-se de suma importância. No meio tecnológico e científico a
utilização de Nariz Eletrônico (NE) tem se mostrado uma importante alternativa.
Narizes eletrônicos são instrumentos utilizados para monitorar a qualidade do ar e
detectar emissões de gases, fabricados normalmente com até 32 sensores químicos
e com inteligência artificial para reconhecimento de padrões em substituição ao olfato
humano (LISBOA; PAGE; GUY, 2009). O presente estudo propõe o desenvolvimento
de um robô com arquitetura diferencial, controlado remotamente por um dispositivo
móvel, que seja capaz de identificar e quantificar os níveis de (NH3) e (CH4) presentes
no meio ambiente, baseando-se nos princípios dos NE e da robótica justifica-se para
evitar que seres humanos se contaminem ao entrarem em contato com esses gases,
presentes no ambiente em estudo: aterros sanitários. Para tanto, a problemática a ser
investigada consiste em buscar responder ao seguinte questionamento: Os robôs
poderiam substituir seres humanos, de forma eficaz, na identificação de gases tóxicos
no meio ambiente e em empresas, de forma a proteger sua integridade? OBJETIVOS:
Detectar e monitorar e níveis de (NH3) e (CH4) em um ambiente real, integrando a
técnica de NE, com auxílio de sensores químicos, embarcados em um robô móvel.
Sendo objetivos específicos: Analisar os trabalhos correlatos; Projetar o robô móvel,
dotado de sensores químicos; Obteros dados dos sensores; Implementar o controle
remoto dos movimentos do robô; Validar as técnicas desenvolvidas. MATERIAIS E
MÉTODOS: Embora não seja incorporado ao robô, de fato, um NE, posto que não
sejam desenvolvidas técnicas de pré-processamento nem de inteligência artificial, as
ferramentas poderão atuar como bases de um NE para as substâncias detectadas
pelos sensores de gases selecionados. Para tanto, o robô conta com Sensor de Gás
Amônia MQ-135 e um Sensor de Gás Metano MQ-4 para Identificar e quantificar
esses gases, ademais de um Sensor de Temperatura e Umidade DHT11. O robô
projetado possui tração diferencial com Motores elétricos de corrente contínua
200RPM, responsável pela movimentação do robô, alimentado por Baterias Turnigy
2200mAH. Para controlar a velocidade e o sentido de rotação dos motores conta com
uma Ponte H HG7881 e Protoboards 170 pontos para a colocação de componentes
e facilitação de conexão, bem como Buzzer: Dispositivo elétrico que libera sinal
sonoro, avisando que esses gases foram detectados. O robô é controlado
remotamente através de um dispositivo móvel, que se conecta por Bluetooth ao
37
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

Arduino, este utiliza o Módulo Bluetooth HC-05. RESULTADOS: O robô ainda não
foi testado em campo, mais o projeto foi concluído, assim como os testes de seus
componentes e dos movimentos. O aplicativo para o dispositivo móvel capaz de
controlar o robô também já está concluído. CONCLUSÕES: Após testes realizados
no laboratório, concluiu-se que para o robô informar a concentração dos gases amônia
e metano será necessária a calibração do instrumento. Alternativa mais custosa seria
implantar sensores específicos que detectem somente esses tipos de gases.
Atualmente estão sendo realizadas leituras nas proximidades de um aterro sanitário.
A combinação do sensoriamento químico e a robótica criam novas oportunidades para
monitoramento ambiental, pela flexibilidade e robustez desses sistemas que,
inclusive, poderá substituir o homem nessa atividade.
Palavras-Chave: Robótica. Nariz Eletrônico. Gases Poluentes. Poluição Atmosférica.
Meio Ambiente.
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RELAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA DE PROJETO, DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE
DE UM CONVERSOR CC-CC BOOST EM MCC NA DISCIPLINA DE ELETRÔNICA
DE POTÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC
Rodrigo dos Passos35
Luciano Salvi36
Leandro Nunes37
Roberto Mathias Susin38
Marcos Paulo Hirth39
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente artigo apresenta a análise de um conversor de tensão
CC-CC tipo Boost, que foi realizado na instituição de ensino Universidade do
Contestado (UnC) no primeiro semestre de 2016. Este trabalho alia a teoria e prática
e tem embasamento em aula e teoria prevista na matéria de Eletrônica de Potência I.
A execução do trabalho só foi possível depois de consolidada a mencionada disciplina,
visando consolidar a teoria apreendida e adquirida em sala de aula, uma vez que o
protótipo produzido mantém relação direta ao conteúdo ministrado em aula,
corroborando-o. Apresenta-se, neste trabalho, uma série de tópicos e indicadores que
são específicos e que demonstram passo a passo o processo de criação do conversor
CC-CC Boost elevador de tensão, e também o estudo do funcionamento do CI 3524
PWM montado em malha aberta, onde é o comando do conversor. O conversor utilizase de componentes eletrônicos e o artigo demonstra todas as correntes e tensões de
simulação e correntes e tensões reais retiradas do conversor, e também demonstram
os cálculos para dimensionamento de componentes. PROJETO: O conversor CC-CC
elevador de tensão, ou conversor Boost, trata-se de forma trivial de um circuito
eletrônico que é largamente utilizado para elevar uma tensão CC (corrente continua),
ou seja, a tensão de saída é maior que a tensão de entrada. Sua denominação CCCC trata-se por ser um dispositivo que converte energia de um nível de tensão elétrica
continua em outra continua. Um conversor CC-CC é um conversor que é largamente
utilizado em nosso cotidiano e que passa muitas vezes despercebido, por conta de
tornar-se comum, como nos carregadores de celular. TOPOLOGIA DO
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CONVERSOR: Um conversor tipo Boost (ou também conhecido por step-up ou
conversor elevador de tensão) trata-se de uma fonte que tem como principal função a
de levar a tensão de saída a um nível igual ou superior a tensão de entrada.
RESULTADOS EXPERIMENTAIS: Após as etapas anteriores, o projeto é realizado.
Os componentes são projetados para a confecção do protótipo. A PCB do conversor
só foi possível sua realização após os estudos acima apresentados. CONCLUSÃO:
Neste artigo observou-se uma metodologia de projeto resumida de um conversor CCCC Boost. A implementação da topologia mostrou-se uma ótima opção para os
acadêmicos entenderem não só o funcionamento teórico, mas também prático, de
forma a melhorar a compreensão da disciplina de Eletrônica de Potência. A razão
cíclica pode ainda ser ajustada a modo de obter-se a tensão de saída desejada do
conversor.
Palavras-chave: Conversor. Boost. Eletrônica de Potência.
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PROTÓTIPO II: CESTA DE BASQUETE AUTOMATIZADA UTILIZANDO
ARDUÍNO E PROGRAMAÇÃO LABVIEW
Rodrigo dos Passos40
Luciano Salvi41
Leandro Nunes42
Roberto Mathias Susin43
Luis Eduardo Palomino Bolivar44
RESUMO
INTRODUÇÂO: Este trabalho apresenta os resultados do projeto da cesta de
basquete que foi realizado na instituição de ensino Universidade do Contestado
(UnC), contendo um diagnóstico, demonstrando os passos realizados com problemas
e soluções abordadas ao longo deste empreendimento. Cada tópico contém uma série
de indicadores específicos que formam a base para análise. O artigo identifica
também os pontos positivos do projeto e aqueles que ainda podem ser aperfeiçoados,
visa também servir como modelo para outras equipes que podem ver os problemas
enfrentados e tomar como exemplo para que possam ter uma ação facilitada. O
projeto utiliza-se de componentes eletrônicos e em todas as práticas de programação
em LabView. Este artigo demonstra também as tensões e correntes retiradas do
projeto. Como os demais cálculos para a instalação dos componentes. Além de suas
programações. OBJETIVOS: Tem como objetivo o de transmitir o conhecimento e
experiência dos acadêmicos ao longo do desenvolvimento do projeto. MÉTODOS: O
projeto parte de uma ideia inicial nos semestres 2/2013 e 1/2014 do curso de
engenharia elétrica, onde o professor de programação I do curso de Engenharia
Elétrica propôs a implementação de um trabalho conjunto com circuitos elétricos e que
fizesse a comunicação junto ao computador. Após ser proposto a equipe foi montada
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e a ideia colocada no papel, onde seu principal objetivo é o de trazer divertimento ao
jogador, o aro de basquete traria consigo um sensor que captaria a bola passando por
ele e em seguida repassasse através do Arduíno um sinal para o computador que,
inicialmente, teria um programa em C++ onde esse, por sua vez, marcaria sua
pontuação e fizesse ao menos um LED acender na tabela de basquete. Após decidida
a ideia do projeto o próximo passo foi coloca-la no papel, preparar os cálculos e os
circuitos com todos os componentes eletrônicos e o desenvolvimento físico da tabela
e aro. Para colocar a ideia no papel tem-se que saber todas as peças quais comprar
para que não se danifique nenhuma peça, para isso é preciso fazer todos os cálculos
e dimensionamentos de peças corretamente. A comunicação foi decidida pelo
Arduíno, que tem sua placa com um microcontrolador de 8 bits e que tem
componentes que facilitam a programação e a implementação de circuitos, trabalha
com um regulador linear de 5 Volts (que foi dado para os cálculos) basicamente ele é
o responsável por todo o funcionamento do projeto. Este trabalha com sinais B0 e B1,
quando seu sinal é B0 nada acontece, ao contrário, quando é B1 envia um sinal para
o computador e libera a tensão para os circuitos de Led e da sirene. A programação
foi trabalhada inicialmente em C++, mas rapidamente substituída pela linguagem de
programação gráfica LabVIEW, que tem suas vantagens comparado a linguagem em
C. Dentre elas que o programador não necessita escrever nenhuma linha de código.
O painel frontal do LabVIEW é um meio confortável de criar um programa com
optimização da interface gráfica. Sua apresentação gráfica dos processos, por sua
vez facilitam a leitura e utilização. Em relação as linguagens baseadas em texto é a
facilidade de se criar componentes e executa-los paralelamente. Em grandes projetos
de suma importância o planejamento da sua estrutura desde o início. CONCLUSÃO:
Neste artigo, um conjunto de itens foi descrito a fim de demonstrar as dificuldades que
o grupo teve ao longo de dois semestres. Este artigo também tem grande importância,
pois traz consigo a experiência e a didática que pode vir a auxiliar outros acadêmicos.
Este trabalho também surge para demonstrar quanto a interdisciplinaridade tem
caminhos propícios para romper barreiras, assim aprende-se tanto no teórico quanto
na pratica. A interdisciplinaridade, no curso de Engenharia Elétrica na Universidade
do Contestado vem sendo implantada de forma a reduzir aprendizados e
conhecimentos isolados de forma a integrar e maximizar o aprendizado. Vale salientar
também que o projeto aceita a flexibilidade para melhorias, tanto em hardware quanto
em software.
Palavras-Chave: Basquete. Eletrônica. C++
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE DEJETOS DE SUÍNOS PARA A
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO
DE CANOINHAS-SC
Bruna Weinhardt da Silveira45
Leila Cardoso46
Olaf Graupmann47
RESUMO
INTRODUÇÃO: As mudanças climáticas fazem parte dos problemas atuais, pois
ameaçam a qualidade de vida da população mundial e o equilíbrio natural da biosfera.
Com isso, a produtividade das lavouras é afetada nas propriedades rurais, e a
infraestrutura das áreas urbanas é colocada em risco. Há uma forte ligação entre as
mudanças climáticas e o setor energético, incluindo as energias renováveis, que
mesmo contribuindo para a redução nas alterações climáticas, dependem muito da
dotação de recursos naturais (SCHAEFFER et al., 2012). No Brasil, o emprego de
fontes renováveis de energia não é novidade, pois a energia elétrica é responsável
por mais de 80% de toda a eletricidade consumida no país (SOUZA et al, 2004). No
entanto, o elevado custo de energia atinge com maior intensidade a população rural
menos capitalizada, seja no uso doméstico ou na produção. Haja vista que
Canoinhas/SC é uma das cidades que mais produz suínos na região e os impactos
ambientais que podem ser causados por essa atividade, tais como; a contaminação
de rios e solos devido a alta concentração de dejetos de produção animal, o
desconforto com os fortes odores e o agravamento do efeito estufa e, a diminuição na
capacidade produtiva dos solos; desenvolveu-se uma necessidade de aproveitamento
dos dejetos desses animais. Desse modo, como alternativa para a resolução desse
problema optou-se pelo estudo do processo de biodigestão anaeróbica para a
produção de biogás como fonte de energia nas propriedades rurais. OBJETIVOS:
Estudar a possibilidade de uso do biogás produzido a partir dos dejetos de suínos para
a geração de energia elétrica às propriedades rurais da região de Canoinhas/SC.
MATERIAIS E MÉTODOS: Caracteriza-se pela modalidade bibliográfica por meio de
análise da literatura referente ao aproveitamento de dejetos de suínos na geração de
energia elétrica às propriedades rurais e de dados estatísticos da produção de suínos
na região de Canoinhas/SC. RESULTADOS: De acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, a cidade de Canoinhas/SC
possui um rebanho de suínos de 62.969 cabeças, sendo 846 matrizes. Em termos
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regionais, caracteriza-se por ser o segundo maior produtor de suínos. Visando a
redução dos impactos ambientais causados pelos dejetos de suínos e o seu
aproveitamento nas propriedades rurais, sugere-se a implantação de um biodigestor
anaeróbico para o tratamento dos dejetos, obtenção de biogás e conservação do
efeito fertilizante do produto final. Biodigestores são equipamentos construídos para
produzir a degradação da biomassa residual sem contato com o ar, fazendo com que
as bactérias passem a acelerar o processo de degradação. Com a ação dos
microrganismos, a matéria decomposta causa um gás chamado biogás, que fica retido
na parte livre do biodigestor. Em seguida, o biogás passa a ser canalizado e pode ser
utilizado para a geração de energia elétrica ou em processos de aquecimento ou
resfriamento (JÚNIOR, 2009). De acordo com Oliveira (1993), as operações de
manejo que devem ser realizadas diariamente pelo produtor rural são: manter os
animais presos durante parte do dia; coletar o esterco e depositá-lo na caixa de
entrada; adicionar água em quantidade correta; misturar e liberar para o biodigestor;
utilizar o biofertilizante nas hortas e; utilizar o biogás como gás de cozinha, geração
de eletricidade, etc. Para gerar a energia elétrica através do biogás deve-se analisar
as tecnologias dispostas para esse fim, como: o conjunto gerador de eletricidade, que
consiste em um motor de combustão interna ciclo Otto (álcool, gasolina ou diesel)
adaptado para o uso do biogás, acoplado a um gerador de eletricidade, que independe
da rede de energia elétrica da concessionária ou; o conjunto gerador economizador
de eletricidade, que consiste num motor de combustão interna ciclo Otto adaptado ao
uso do biogás acoplado a um motor assíncrono, com dois ou quatro pólos, que gera
energia quando conectado à rede de energia elétrica da concessionária (OLIVEIRA,
2004). A avaliação de La Farge (1995, apud KUNZ; OLIVEIRA, 2006) sobre a geração
de energia elétrica com o uso do biogás em propriedades produtoras de suínos
concluiu a viabilidade técnica e econômica deste tipo de geração de energia. Para
Salomon e Lora (2005), as vantagens da produção de energia elétrica a partir do
biogás são claras: geração próxima aos pontos de carga por uma fonte renovável
tratada como resíduo, possibilidade de renda extra, redução de emissão de metano
na atmosfera, entre outros. CONCLUSÕES: É evidente a necessidade de tratamento
e aproveitamento dos dejetos de suínos nas propriedades rurais amenizando o
impacto causado ao meio ambiente e, desse modo, a aplicabilidade do biogás
originado para a geração de energia elétrica torna-se uma opção que, de acordo com
o que foi exposto, apresenta inúmeras vantagens ao produtor rural. Assim, na região
de Canoinhas/SC, essa alternativa pode ser muito proveitosa devido à grande
produção de suínos.
Palavras-Chave: Biogás. Energia elétrica. Suínos.
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APLICAÇÃO DO TESTE DE IDENTIDADE NO AJUSTE DE MODELO
HISPOMÉTRICO EM UM POVOAMENTO DE Pinus taeda COM DIFERENTES
INTENSIDADES DE PODA48
Everton Marques dos Santos49
Kaio Fanes2
Silvio Carolo Junior50
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os reflorestamentos de Pinus apresentam-se como uma das mais
importantes fontes de matéria-prima para indústrias de base madeireira. No Brasil o
gênero Pinus foi introduzido em 1936 pelo Serviço Florestal do Estado de São Paulo,
e deste então foi amplamente utilizado em programas de reflorestamento no país
(KRONKA et al., 2005). Porém somente a partir de 1950 com a introdução de espécies
americanas, com destaque para espécie de P. elliottii e do P. taeda, é que se iniciou
o plantio comercial dessas espécies como fonte de matéria-prima para indústria de
madeira serrada, lâminas, chapas, resina e celulose e papel, principalmente no sul e
no sudeste do Brasil, devido a adaptação, facilidade nos tratos culturais, rápido
crescimento e reprodução intensa (COELHO, 2008). Segundo IBÁ (2017), o Brasil
possui uma área com 7,84 milhões de hectares de florestas plantadas, dos quais os
plantios de Pinus ocupam 1,6 milhões de hectares, sendo seus principais
representantes os estados do Paraná (42%) e Santa Catarina (34%). O manejo
adequado de um reflorestamento comercial passa pelo conhecimento prévio das
características quantitativas e qualitativas da floresta. Essas informações são obtidas
através de inventários florestais, que visam principalmente trazer o conhecimento
prévio do estoque de madeira que o reflorestamento contempla. Com muita frequência
análises de regressão são utilizadas para saber se um conjunto de equações
ajustadas são idênticas, ou seja, se a relação das variáveis em estudo pode ser
explicadas por uma única equação comum (REGAZZI; SILVA, 2010). Essa ideia pode
ser aplicada quando se deseja estimar, por exemplo, o volume de madeira de um
reflorestamento levando em consideração as medidas obtidas em um povoamento
distinto, através do teste de identidade avaliando a possibilidade de agrupamento das
variáveis para ajuste de um modelo comum. OBJETIVOS: Ajustar um modelo
hipsométrico para P. taeda em diferentes intensidades de poda. MATERIAIS E
MÉTODOS: Os dados foram coletados em um povoamento de Pinus taeda, com 6
anos de idade e espaçamento de 3 x 3 m, com diferentes intensidades de poda (33,
50, 67% da altura total e testemunha sem poda), localizado no município de
Trabalho apresentando ao VII Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Canoinhas –SC. Foram coletadas informações a respeito do DAP (Diâmetro a Altura
do Peito) de todas as árvores e a altura total de 20% dos indivíduos da parcela. Para
a obtenção dos valores do DAP e altura total foram utilizados fita métrica e clinômetro
eletrônico (Haglöf) respectivamente. Testou-se o seguinte modelo Hipsométrico lnht=
β0 + β1lnd, sendo que a identidade do modelo foi avaliada pelo método de Regazzi.
RESULTADOS: O modelo utilizado para estimar as alturas das árvores, apresentou
um Coeficiente de Determinação (R²) de 0,6519, indicando que aproximadamente
65% da variável dependente foi explicada pela variável independente e um Erro
Padrão de Estimativa (Syx%) de 6,51% demonstrando precisão na estimativa da
variável (Y), tanto o R² como o Syx% foram recalculados, uma vez que, a variável de
interesse encontrava-se em unidade métrica diferente da original (lnht). O teste de
identidade (Fo8,382 ≥ Fα2,508) revelou que as alturas obtidas nas diferentes intensidades
de podas não podem ser agrupadas, portanto, quando as árvores são podadas com
diferentes intensidades, suas alturas devem ser estimadas separadamente.
CONCLUSÕES: O modelo utilizado mostrou-se adequado para estimar a altura das
árvores; De acordo com teste de identidade de Regazzi as observações não podem
constituir uma equação reduzida, uma vez que os dados não devem ser agrupados.
Palavras-Chave: Relação hipsométrica. Teste de identidade. Desrama.
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS
UTILIZANDO BOMBA DE CALOR
Ana Carolina Bilecki51
Bruna Berti52
OlafGraupmann53
Suzane Kowalczyk54
RESUMO
Visar o melhor aproveitamento de piscinas ao longo de todo o ano tornou-se objetivo
de vários hotéis e clubes, especialmente em regiões com elevada amplitude térmica.
Geralmente, a manutenção de uma temperatura agradável da água é feita por meio
de sistemas de aquecimento. Entretanto, em muitos casos, estes possuem baixa
eficiência energética, gerando elevados custos. Nesse cenário, a utilização de bomba
de calor é uma alternativa vantajosa, pois segundo Cagna (2012), ela apresenta baixo
consumo de energia elétrica, não produz nenhum gás prejudicial e possui um ótimo
desempenho de aquecimento. A bomba de calor trata-se de um circuito fechado com
a presença de um fluido refrigerante e com a utilização de um ciclo de compressão,
condensação e evaporação que ocorre através do calor retirado do ambiente. De
acordo com Fernandes (2012), a bomba de calor gera em média de 2,5 a 4 vezes a
quantidade de energia empregada no acionamento do sistema, devido à transferência
de calor entre meios. De acordo com Energy Saver (2015), seu funcionamento
consiste na compressão do fluido refrigerante pelo compressor causando seu
aquecimento e circulação. O fluido sai do compressor e entra no condensador. Este é
composto por dois tubos: interno e externo. No interno circula a água da piscina e no
externo o fluido aquecido, que troca calor com a água, condensando-se. A água da
piscina é aquecida e retorna para a mesma. Devido a condensação do fluido, o mesmo
não pode retornar ao compressor, pois só aceita gases. Logo, o fluido passa por uma
válvula de expansão, onde ocorre a redução de sua pressão e temperatura, seguindo
para o evaporador. O ar ambiente que passa pelo evaporador é succionado, trocando
calor com o fluido, vaporizando-o e fazendo-o voltar para o compressor, iniciando
novamente o processo. Diante do exposto, o presente trabalho busca analisar a
eficiência da utilização de bomba de calor para o aquecimento de piscinas e comparar
esse sistema com o a gás liquefeito de petróleo (GLP). Além disso, visa determinar o
seu gasto energético mensal. Esse trabalho foi realizado a partir de pesquisa
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bibliográfica e embasamento em materiais e manuais técnicos disponíveis em meio
eletrônico, além de uma planilha para cálculo de custos55. Considerou-se uma piscina
com 4 metros de largura e 8 metros de comprimento, com profundidade de 1,5 metros,
totalizando 48 metros cúbicos de água. Para a instalação de um sistema de bomba
de calor seria necessário um investimento inicial de R$ 6000 relativo à sua aquisição.
Para o sistema de aquecimento por gás, o custo de aquisição seria aproximadamente
entre R$ 2500 e R$ 3000. Segundo Maluf (2010), os principais fatores que influenciam
no sistema de aquecimento de uma piscina são: a área real da superfície da piscina,
em contato com o ar ambiente; a velocidade do vento sobre a superfície e a diferença
entre as temperaturas da água e do ar ambiente. Para o presente trabalho,
considerou-se que a água da piscina está em uma temperatura de 30°C, com
temperatura ambiente mínima de 15°C, com vento moderado. O custo médio da
energia elétrica no estado de Santa Catarina para o funcionamento da bomba é de R$
0,49 por kWh e o custo de GLP é de R$ 3,95 por kg. Trata-se de uma piscina
residencial, utilizada nos meses fora do inverno, que contabilizam 9 meses, sendo
utilizada somente durante os fins de semana. A potência média necessária mensal
para o aquecimento da piscina com as condições mencionadas é de
aproximadamente 230 kWh. Nessas condições, tem-se um gasto médio mensal de
R$ 112,63com o sistema de aquecimento por bomba de calor. Para o sistema de
aquecimento com o uso de GLP, com base na piscina adotada, são necessários
aproximadamente 129 kg de gás GLP para aquecer a piscina, logo tem-se um gasto
médio mensal de R$ 509,43. Ao optar pelo sistema de bomba de calor, o usuário terá
uma economia mensal de R$ 396,80, que posteriormente poderá compensar o valor
mais elevado na implantação desse sistema. Dessa forma, com esses custos e
considerando o custo de aquisição dos sistemas em R$ 6000 para o de bomba de
calor e R$ 3000 para a gás GLP, a diferença de R$ 3000 do sistema de bomba seria
compensado em aproximadamente 8 meses quando é considerada a economia de R$
396,80 mensais de um sistema para outro. Diante do exposto, conclui-se que o
sistema de bomba de calor torna-se mais rentável que o sistema de gás GLP, tendo
em vista que seu custo inicial mais elevado é suprido em pouco mais de meio ano de
uso, proporcionando economia contínua no aquecimento da piscina para seu
proprietário.
Palavras-Chave: Aquecimento de água. Bomba de calor. Eficiência energética.
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SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA A COMBUSTÃO DE GASOLINA
Felipe Michael Grein56
Jean Lucas Pereira57
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Olaf Graupmann59
RESUMO
INTRODUÇÃO: No século VI, o grande filósofo Tales de Mileto descobriu a
eletricidade, esfregando uma resina vegetal petrificada (âmbar) juntamente com lã e
pele de animais, observando a atração de alguns objetos leves ao seu redor como
penas, farpas e palhas. A partir disso, a palavra eletricidade vem sendo muito utilizada,
ocorrendo aprimorações de sua descoberta no decorrer dos anos como condutores e
isolantes elétricos (1730), positivo e negativo na eletricidade (1750) entre outros.
(BURATTI, 2008). A principal fonte de energia do mundo é a energia elétrica,
produzida por um potencial elétrico com dois pontos de um condutor, sendo a maior
parte da produção de energia elétrica feita por usinas hidrelétricas, solares, eólicas,
termoelétricas e nucleares. Dentre algumas fontes de energia, analisaremos a energia
termoelétrica, destacando seu uso em atividades de aquecimento da água através da
gasolina. OBJETIVOS: Comparar os diferentes sistemas de aquecimento de água
utilizando a fonte de energia gasolina. MATERIAIS E MÉTODOS: Na década de 90,
o consumo exagerado de energia elétrica causada por chuveiros nos horários de
picos, consumiria um gasto de 7000 Megawatts (MWt), o que corresponde à execução
de 10 dos 20 geradores de energia da Hidrelétrica de Itaipu. Com o alto consumo de
energia destinado para o aquecimento da água, a queima de um combustível é
empregado para produção de calor, luz ou energia, ocorrendo uma reação química
entre o material com o oxigênio do ar. As classificações dos combustíveis são sólido,
líquido, gasoso, artificiais e naturais, sendo que os líquidos e sólidos contém mais de
50% das industriais utilizando destes combustíveis, principalmente os derivados do
petróleo, pois são mais eficientes na produção de energia. A gasolina é extraída pelo
refinamento do petróleo, constituída por hidrocarbonetos e uma pequena quantidade
de oxigênio, além de compostos de enxofre, nitrogênio e metálicos, todos em baixos
acúmulos. Muitos dispositivos utilizam do combustível gasolina, exemplo dos
geradores de energia, que são dispositivos muito utilizados para a conversão de força,
vindo da combustão, transformando em energia elétrica. Geradores a gasolina são os
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mais comuns, usados em residências, empresas de pequeno porte e em
eventualidades pelo fato de serem mais baratos e mais silenciosos em relação aos
outros, contudo, o ponto negativo desta máquina é o preço da gasolina. Outro
dispositivo é a serpentina de cobre ou inox, forçando a circulação de água dentro da
tubulação fazendo que ocorra a transferência de calor por meio de convecção. A
análise de transferência de calor é feita a partir das equações de conservação de
massa e energia, da segunda lei da termodinâmica e de uma lei fenomenológica que
descreve a taxa de transferência de energia em convecção. (KNIGHT, 2008). Com o
crescimento da produção industrial, empresas vêm utilizando vários mecanismos para
diferentes atividades, exemplo das caldeiras flamotubulares. Estas podem ser
verticais ou horizontais, sendo também conhecidas como tubo-de-fogo, pois
transformam água em vapor. Isso ocorre pela combustão de líquidos que envia gases
para dentro dos tubos que circulam no interior, isolando a água para não penetrar
nesses tubos, isto é, o fogo proveniente da combustão de gasolina ou outro tipo de
líquido, são enviados as caldeiras cercada por água, transformando-as em vapor.
(GAUTO, et al, 2013). As caldeiras são rotuladas como compartilhadoras de calor,
pois trabalha com pressão superior a da atmosfera. A utilização das caldeiras é de
simples manuseio, muito comum em navios e locomotivas, usadas também para
aquecimentos e esterilização em geral, não apenas em indústrias do ramo mais
pesado, mas distintas empresas se utilizam desse processo como hotéis, frigoríficos
e principalmente hospitais. (INDÚSTRIAS MILL, 2017). Caldeiras flamotubulares
geram em torno de 100 a 30 mil quilogramas por hora (Kg/h) de vapor, obtendo
pressão de até 30 quilogramas-força por centímetros quadrados (Kgf/cm²).
RESULTADOS: Cada processo oriundo da queima da gasolina apresenta
rendimentos diferentes, dependendo da combustão realizada, torna-se muito caro a
realização constante desse processo, sendo inviável para muitos consumidores, por
isso é usada ocasionalmente, mas de muita utilidade quando colocada em prática.
CONCLUSÕES: Pode-se observar que vários mecanismos provenientes da
combustão a gasolina, geram quantidades significativas de energia, colaborando
quando ocorre a falta de energia ou para eventualidades, podendo abastecer
residências ou pequenos comércios com energia elétrica e aquecimentos de água.
Palavras-Chave: Gasolina. Aquecimento. Energia.
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UTILIZAÇÃO DA CINZA RESULTANTE DA INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DO
PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PAPEL
Olaf Graupmann60
Susan Hatschbach Graupmann61
RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente a área da engenharia civil, está buscando desenvolver
novos materiais alternativos para aproveitamento de resíduos industriais
proporcionando melhoria na degradação do meio ambiente. Infere-se que Resíduo é
o material descartado na cadeia de produção que não podem ser utilizados para outra
finalidade podendo causar impactos ao meio ambiente se manejados de forma
incorreta (CETESB, 1985). Castilho et al (1996) apresenta que alguns materiais
alternativos podem apresentar vantagens ecológicas, e assim contribuir reduzindo
custos na construção civil. Depara-se com a grande produção de celulose no Brasil,
abrindo espaço para pesquisas e discussões acerca da disposição correta dos rejeitos
gerados. Com a produção de 1,0 tonelada de celulose, produz 0,268 tonelada de
resíduo sólido segundo Cenibra (2010), isto nos remete a uma busca para a
destinação correta do mesmo. Uma alternativa almejada pela construção civil é a
utilização desses resíduos em argamassa e concretos para que reduza custos e a
criação de novos produtos. Paiva (2007) apresenta que a partir da análise química do
rejeito é possível levantar possibilidades de reaproveitamento dentro da legislação
vigente. OBJETIVOS: Estudar a possibilidade de utilização do rejeito da fabricação
de papel e celulose para a fabricação de argamassa sendo utilizada como substituto
parcial da cal. MATERIAIS E MÉTODOS: a pesquisa tem cunho bibliográfico no qual
foram pesquisados em artigos, livros e revistas, bem como laudos e pareceres que
contemplem dados, resultados de pesquisas já realizadas que apontam a
possibilidade da utilização de cinza com grande concentração de SiO2 15,32%
(dióxido de silício, também conhecido como sílica) CaO 48,77 % (óxido de cálcio).
RESULTADOS: O material estudado possui as seguintes composições químicas:
SiO2 15,32%; Al2O3 7,00%; Fe2O3 0,50%; CaO 48,77 %; Na2O 0,20%; K2O 0,37%;
MgO 1,07%; MnO menos que 0,05%; TiO2 0,23%; P2O5 0,25%; P.F. 26,28%. Sendo
que os elementos com maior quantidade são Si; Ca. Segundo Relatório de Ensaio
nº72/2014 (UNESC) o resíduo de cinza do rejeito de celulose e papel é classificado
como Classe I perigoso e de acordo com a ABNT NBR 10004 de 2004 letra a do item
4.2.1.2 corrosividade, é classificado como corrosivo e portanto, classe I perigoso.
CONCLUSÕES: Apresentado pelo Relatório Técnico do FIESC/SENAI o material
cinza resultante da incineração de resíduos de papel e celulose poderá ser utilizado
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como matéria prima na composição cimentícia destinada na composição de traço de
argamassa para assentamento de alvenarias, bem como na utilização para
acabamento de paredes como emboço e revestimento cerâmico podendo ser utilizado
até 25% de rejeito de celulose e papel em substituição a cal no traço da argamassa.
Palavras-Chave: Construção Civil. Cinza. Celulose.
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LEVANTAMENTO DOS PALEOARTRÓPODES DO PALEOZOICO DA BACIA DO
PARANÁ, NA COLEÇÃO DO CenPaleo, UnC – MAFRA62
Janaina Grein63
João Henrique Zahdi Ricetti64;65
RESUMO
INTRODUÇÃO: Nos estratos paleozoicos da Bacia Sedimentar do Paraná, artrópodes
fósseis da Era Paleozoica (paleoartrópodes) são encontrados em rochas aflorantes
dos grupos Paraná (Devoniano), Itararé (Carbonífero-Permiano), Guatá (Permiano
médio) e Passa Dois (Permiano superior, MILANI et al., 2007). Na Coleção Científica
do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado (CenPaleo, UnC – Mafra),
estão salvaguardados cerca de500 artrópodes fósseis, coletados durante os últimos
20 anos em sucessivos esforços de campo realizados pela equipe do Centro
Paleontológico em parceria com profissionais de diversas entidades. Dentre o acervo,
compõe a paleoartropodo fauna da Bacia do Paraná estão ostrilobitas (Família
Calmoniidae) provenientes da Formação Ponta Grossa (GUILARDI et al, 2013),
conchostráceos da Formação Rio do Rasto (FERREIRA-OLIVEIRA, 2007),crustáceos
(Ordem Pygocephalomorpha) da Formação Campo Mourão e Irati (ADAMIRODRIGUES, PAZINATO; PINTO, 217), ostracodes da Formação Campo Mourão
(RICETTI et al., 2016), crustáceos (Subclasse Phyllocarida cf.) da Formação Campo
Mourão (RICETTI et al., 2016)e Insetos da Formação Campo Mourão (RICETTI et al.,
2016). OBJETIVOS: Realizar um levantamento quantitativo e ‘qualitativo’ dos
artrópodes fósseis da Bacia do Paraná tombados no acervo do CenPaleo,
quantificando e classificando, em taxonomia superior, os diferentes táxons de
artrópodes encontrados em sua coleção. MATERIAIS E MÉTODOS: O levantamento
quantitativo foi realizado com busca nos instrumentos de controle de acervo
museológico do CenPaleo (i.e. livros tombo). O levantamento ‘qualitativo’ foi
desenvolvido com a verificação dos artrópodes relacionados nos livros tombo,
comparando sua estrutura morfológica com a bibliografia específica. RESULTADOS:
Foram encontrados um montante de513 espécimes fósseis de artrópodes
provenientes dos estratos paleozoicos da Bacia do Paraná, totalizando 4,39% de todo
o acervo do CenPaleo, o qual contém 11.680 espécimes de fósseis tombados. Os
Trilobitas somam 38 espécimes (0,32% do acervo total). Os conchostráceos são
representados por 45 espécimes (0,38% do acervo). Os Pygocephalomorpha
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constituem um total de 258 espécimes (2,2% do acervo), sendo o táxon de
paleoartrópodes mais abundante da Coleção. Os ostracodes representam um
montante de 9 espécimes (0,07% do acervo). Os crustáceos Phyllocarida somam 47
espécimes (0,40% do acervo). Já os insetos somam 114 espécimes (0,97% do
acervo). CONCLUSÕES: Constata-se que o CenPaleo salvaguarda em seu acervo
paleoartrópodes de, ao menos, 6 grupos taxonômicos distintos, todos constituintes da
paleoartropodo fauna do paleozoico da Bacia do Paraná e provenientes de 4 unidades
litoestratigráficas diferentes. Em seu aspecto quantitativo, a coleção monta um total
de 513 artrópodes fósseis, que representam 4,39% de todo o acervo do CenPaleo.
Deste total foram contabilizados 38 espécimes de trilobitas, 45 espécimes de
conchostráceos, 258 espécimes de Pygocephalomorpha, 9 espécimes de ostracodes,
47 espécimes de Phyllocarida cf. e 114 espécimes de insetos. Levando em
consideração os demais grupos fósseis que compõe o universo paleontológico,
percebe-se que os artrópodes fósseis são um amplo constituinte na curadoria fóssil
do Centro Paleontológico em questão. Adicionalmente, a presente análise quantitativa
e sua classificação em táxons superiores fornece uma base de dados para demais
estudos taxonômicos específicos, alguns atualmente em desenvolvimento, além de
fornecer informações para demais estudos paleontológicos, como a tafonomia, a
paleobiologia e a paleobiogeografia, e ainda provê uma compreensão curatorial e
museológica do acervo salvaguardado na cidade de Mafra.
Palavras-Chave: Paleozoico. Artrópodes. Bacia do Paraná.
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SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA DO
TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER
DE ITAIÓPOLIS – SC
Alyson Kiichler66
Ana Paula Theiss67
Eduardo Francisco Pimentel68
Géssica Olivia Schlocobier69
Olaf Graumpmann70
RESUMO
INTRODUÇÃO: Reaproveitar recursos no passado abundantes, mas que hoje já se
buscam alternativas para seu melhor aproveitamento já é uma discussão mundial e
deve ser olhada com atenção. Uma alternativa que vem cada vez mais se
popularizando é o uso de cisternas. Entre tantos recursos naturais a água é de suma
importância para a sobrevivência. “A água doce é, portanto, essencial à sustentação
da vida, e suporta também as atividades econômicas e o desenvolvimento” (TUNDISI,
2003 p.05). O reaproveitamento de recursos naturais é algo corriqueiramente
discutido, porém, não há ação efetiva pelas grandes massas e pelo poder público,
mesmo assim existem empresas que lançam no mercado produtos com a finalidade
de trazer um equilíbrio ecológico, reaproveitando vários recursos que seriam
descartados. Um desses produtos que se destaca nesse segmento de mercado são
as cisternas, que captam a água da chuva e a armazenam para uso de necessidades
diárias. Esse sistema de cisternas traz benefícios para a comunidade, pois diversas
atividades onde são empregados recursos hídricos pouco precisam de condições
potáveis. Uma cisterna de 15 mil litros foi doada por uma empresa para a Escola
Municipal Renascer, o qual necessita efetuar a implantação da mesma. OBJETIVOS:
Realizar os cálculos para a implantação da cisterna na Escola Municipal Renascer,
sendo eles, calcular a área de captação pluviométrica do telhado, calcular a
quantidade de água captada pelo telhado, dimensionar calhas e condutores para
atender o escoamento de água do telhado, verificar se as dimensões do reservatório
adquirido pela escola são suficientes para o abastecimento e se a área de captação
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do telhado é suficiente para manter a cisterna com água durante todo o ano.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizadas as medições das dimensões do telhado
do ginásio para o cálculo da área de captação pluviométrica com base na NBR
10844/1989, e constatou que apenas uma das águas do telhado já seria suficiente por
ser uma edificação de grande porte. Para obter o valor da quantidade de água captada
pelo telhado foi necessário conhecer os dados pluviométricos da estação de Itaiópolis
e obter a precipitação média mensal do município. Consultando a NBR15527/2007
usamos o método australiano para cálculo do volume de água mensal no reservatório,
este método utiliza o coeficiente de Runoff, que considera que os dois primeiros
milímetros de água da chuva que caem no telhado não chegam no reservatório por se
dissipar totalmente durante seu trajeto. Posteriormente foi efetuado o
dimensionamento de calhas utilizando a NBR10844/1989, analisando o material da
cobertura que nesse caso é de fibrocimento e utilizando os coeficientes que a norma
recomenda. Foram consultadas as contas de água do colégio no período de dois anos
para fazer o cálculo do consumo diário e verificar se o reservatório é suficiente para a
demanda do colégio, depois concretizada à comparação com o volume de água no
reservatório, para verificar se a cisterna ficara com água durante todo o ano.
RESULTADOS: A área de captação utilizada para o reservatório foi de 408,75m² e a
precipitação média mensal do município de Itaiópolis é de 167,4 mm, para o material
de fibrocimento que temos na nossa cobertura obtivemos que o diâmetro interno da
calha deve ser de 200 mm, colocando na formula do método australiano indicada na
norma NBR 15527/2007, obtivemos os volumes de água no reservatório no final de
cada mês e observamos que a caixa da água estará sempre cheia. CONCLUSÕES:
O projeto para a instalação da cisterna foi concluído e o sistema de captação de água
da chuva adotado foi mais do que suficiente para atender a demanda do colégio, então
em períodos longos de estiagem o colégio não ficará sem água para limpeza e ainda
terá disponível em seu reservatório uma quantidade significativa de água que pode
ser utilizada para outros fins, como regar jardins, irrigar a horta do colégio e lavar os
transportes escolares.
Palavras-Chave: Cisterna na escola. Captação de água da chuva. Armazenamento.
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MONITORAMENTO DA REPRODUÇÃO E CRESCIMENTO DE DUAS ESPÉCIES
DE MINHOCAS UTILIZADAS NA TÉCNICA DE VERMICOMPOSTAGEM CASEIRA
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Devido à ausência de métodos adequados de disposição de resíduos
no Brasil, em especial os resíduos orgânicos, que são uma fonte elevada de poluição
devido ao chorume gerado durante a sua putrefação, surge a vermicompostagem
como uma tentativa de minimização dos impactos ambientais (1). A
vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas, além de
microrganismos, para degradar a matéria orgânica (MO). O processo ocorre mais
rapidamente do que a compostagem sem minhocas e produz como substrato o húmus
de minhoca, um adubo rico em nutrientes e ótimo para as plantas, também conhecido
como Coprólito, que pode ser armazenado por até seis meses, antes de começar a
perder seus nutrientes (2). No processo digestivo da minhoca, que é extremamente
sensível à luz, à umidade e à temperatura, 40% da MO consumida é utilizada para
seu desenvolvimento e o restante (60%) são transformados em húmus, que nada mais
é do que o seu excremento. Com esse excremento, além da minhoca reduzir o volume
de resíduos, ainda devolve ao solo vários macronutrientes e micronutrientes, como o
nitrogênio, o magnésio e o potássio (3). Portanto, o objetivo deste trabalho foi o de
verificar o crescimento e a reprodução de duas espécies de minhocas (Eiseniafoetida,
chamadas de Vermelhas da Califórnia e, Amynthasgracilis, chamadas de Puladeiras
Havaianas) de acordo com os tipos de resíduos disponibilizados em
vermicompostores, com o propósito de conversão desses resíduos em adubo, o
vermicomposto. Durante a realização da vermicompostagem, foram monitoradas as
características físicas, como pH e temperatura. MATERIAL E MÉTODOS: Foram
construídos 2 vermicompostores, sendo um para cada espécie de minhoca, ou seja,
um para a espécie Eiseniafoetida e um para a espécie Amynthasgracilis. Para isso,
foram necessários 6 baldes, ou seja, 3 para cada vermicompostor. Para facilitar a
entrada de ar nos baldes, já que o processo de decomposição é aeróbico, foram feitos
furos de pequenos diâmetros no fundo e nas tampas, evitando-se furos muito grandes
para que não houvesse fuga de minhocas. A tampa do balde da base foi cortada quase
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que totalmente, para facilitar a coleta do biofertilizante originado da decomposição da
MO. A tampa do balde central também foi quase totalmente cortada, para facilitar o
fluxo das minhocas do balde central para o balde superior, quando este estivesse
cheio. A obtenção das minhocas Vermelhas da Califórnia ocorreu através de um
substrato já existente no laboratório da Universidade do Contestado (UnC), campus
de Concórdia/SC. Foram capturadas 30 minhocas dessa espécie, que foram medidas
e adicionadas no vermicompostor (no balde central), previamente preparado com uma
camada de 5 cm de húmus, onde permaneceram pelos quatro meses seguintes,
crescendo, se reproduzindo e formando o húmus a partir dos resíduos depositados.
Já a obtenção das minhocas Puladeiras Havaianas ocorreu no interior da cidade de
Irani/SC. Essa espécie, originária da Índia e do Arquipélago Malaio, se disseminou
com adaptabilidade por todo o mundo tropical e subtropical trazida na terra de mudas
vegetais e, atualmente, habita em grande quantidade as áreas brasileiras cultiváveis,
compreendidas pelas lavouras, hortas, pomares e jardins. Os resíduos orgânicos
foram pesados e colocados semanalmente. O resíduo disponibilizado foi o mesmo
para ambos os vermicompostores. O que variou foi apenas a quantidade.
Posteriormente à colocação dos resíduos a cada semana, foi colocada também uma
camada de 2 cm de maravalha, com o intuito de evitar o desprendimento de odores
fétidos, decorrentes da putrefação dos resíduos. A temperatura e o pH, medidos toda
semana em 3 locais do vermicompostor, antes de serem adicionados os resíduos,
foram obtidos através de um pHmetro. Já a temperatura ambiente foi obtida através
de um termômetro. A reprodução das minhocas em cada vermicompostor foi obtida
de acordo com a soma da quantidade de minhocas ao final do experimento, subtraídas
as 30 iniciais. Para avaliar o crescimento médio das minhocas da espécie
Eiseniafoetida, foram amostrados 30 indivíduos, para que não fosse necessário fazer
a medição exaustiva de todas, já que estas reproduziram-se de maneira elevada. Para
avaliar o crescimento médio das minhocas da espécie Amynthasgracilis, foram
analisados todos os 25 indivíduos que sobreviveram durante o período da
vermicompostagem. O crescimento médio das minhocas foi obtido subtraindo-se seu
tamanho médio final pelo seu tamanho médio inicial. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Antes de serem colocadas nos vermicompostores, foi obtido um tamanho médio de
3,90 cm para as 30 minhocas da espécie Eiseniafoetida e, 9,63 cm para as 30
minhocas da espécie Amynthasgracilis. Os baldes centrais encheram ao mesmo
tempo, mais precisamente na nona semana. Então, na décima semana, passou-se a
disponibilizar os resíduos para os baldes superiores, que previamente continham uma
camada de 5 cm de húmus. A temperatura ambiente média durante os quatro meses
de monitoramento ficou em 19,6°C. A temperatura média dentro dos
vermicompostores com Eiseniafoetida e Amynthasgracilis ficou a mesma, com 22°C,
ficando dentro da faixa recomendada por Morais (2015) (2), de 15 e 33°C. O pH médio
nos vermicompostores com Eiseniafoetida foi de 7,21 e, nos vermicompostores com
Amynthasgracilis foi de 7,13, ambos alcalinos, ficando dentro da faixa recomendada
por Diaz et al., (2007) (4), de 5,5 e 8,0. Após os quatro meses de monitoramento,
foram retiradas as minhocas e o vermicomposto dos vermicompostores e passou-se
a realizar os procedimentos para averiguar o crescimento e a reprodução das
minhocas. Na vermicomposteira contendo as minhocas da espécie Eiseniafoetida
foram encontradas 150 minhocas. Isso mostra que em quatro meses elas se
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reproduziram na ordem de 120 indivíduos, ou 30 indivíduos por mês. A média de
tamanho das 30 minhocas amostradas foi de 7,8 cm. Como na medição inicial as 30
minhocas dessa espécie tinham um tamanho médio de 3,9 cm, nesse período de
quatro meses elas cresceram 3,9 cm, de acordo com a quantidade de minhocas
amostradas. Na vermicomposteira contendo as minhocas da espécie
Amynthasgracilis foram encontradas apenas 25 minhocas. Isso mostra que de um
total de 30 minhocas inicialmente colocadas na vermicomposteira, apenas 25
sobreviveram. Como o resíduo disponibilizado para ambas as espécies foi o mesmo,
além de o pH e as temperaturas não terem sido muito diferentes, sendo que as
minhocas da espécie Eiseniafoetida se desenvolveram muito bem, pode-se atribuir o
fato de as minhocas da espécie Amynthasgracilis não terem sobrevivido e se
reproduzido na vermicomposteira por ser um ambiente fechado, não sendo este o
lugar ideal para sua moradia. A média de tamanho das 25 minhocas foi de 9,82 cm.
Como na medição inicial as minhocas dessa espécie tinham um tamanho médio de
9,63 cm, nesse período de quatro meses elas cresceram 0,19 cm. O composto final
gerado nas duas vermicomposteiras se apresentou bastante úmido e bem degradado.
CONCLUSÕES: Depois da realização dos experimentos em laboratório e,
considerando o ponto de vista da eficiência e produtividade, a vermicompostagem
pode, por exemplo, ser aplicada não somente em residências, mas também em
escolas e empresas, o que minimizaria sobremaneira a fração orgânica dos resíduos
enviada aos aterros sanitários. Além disso, outra vantagem da vermicompostagem é
a questão da produção de adubo, resultante do processo de digestão dos resíduos
pelas minhocas. Esse adubo, extremamente rico em nutrientes, pode ser utilizado na
adubação de mudas de árvores e, primordialmente, na nutrição de vegetais cultivados
em hortas de domicílios e escolas, melhorando a produtividade. Com relação às duas
espécies de minhocas estudadas, cabe ressaltar que as minhocas da espécie
Eiseniafoetida foram as que mais cresceram e se reproduziram durante o período, ao
passo que as minhocas da espécie Amynthasgracilis tiveram uma redução na
quantidade de indivíduos, sendo que estas morreram possivelmente por não terem
conseguido se adaptar a um local confinado, como a composteira. A espécie de
minhoca a ser utilizada para a compostagem dos resíduos é, sem dúvida, a
Eiseniafoetida, sendo que a partir do momento em que as minhocas forem obtidas,
somente será necessário seu manejo, pois elas possuem uma boa taxa de
reprodução, dispensando a necessidade de comprar novos indivíduos.
Palavras-chave: Resíduos Orgânicos. Vermicompostagem. Putrefação. Coprólito.
Eiseniafoetida. Amynthasgracilis.
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ANÁLISE DO SETOR PRODUTIVO DE UMA INDÚSTRIA DE COMPENSADOS
OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE PNQM73
Rafael Dallo74
Eraldo A. Bonfatti Junior75
Elaine Cristina Lengowski76
RESUMO
INTRODUÇÃO: Historicamente a qualidade de produtos de madeira das empresas
brasileiras é bastante variável, não apresentando padronização e as iniciativas
existentes relacionadas à qualidade são poucas. A grande maioria das empresas não
possui capacidade para manufaturar produtos com padrões de qualidade e,
logicamente, com maior valor agregado. Elas não se utilizam de equipamentos,
procedimentos e recursos humanos devidamente adequados e capacitados, gerando
produtos de qualidade inferior, inconstantes, desuniformes ou despadronizados
(ANDRADE, 2014). Com base nas tendências atuais, em breve os produtos de
madeira que principalmente servem a construção civil também deverão apresentar
certificações de conformidade e da qualidade, entretanto, poucas são as iniciativas
brasileiras existentes em relação à qualidade para esses produtos. A principal delas é
o Programa Nacional da Qualidade da Madeira (PNQM), coordenado pela ABIMCI
(ABIMCI, 2008). OBJETIVOS: Diante desses aspectos esse projeto busca analisar a
atual situação de uma empresa de compensados da região de Três Barras-SC e traçar
os principais pontos a serem melhorados para a adequação do processo produtivo
aos critérios descritos pela certificação PNQM. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi
utilizada a norma do programa nacional da qualidade da madeira - compensados de
madeira pinus (PNQM-CP) como diretrizes normativas do processo produtivo de
compensando. Para avaliação do processo produtivo da empresa foi efetuada uma
visita ao setor produtivo da empresa, assim como questionários ao gerente desta.
RESULTADOS: Como análise preliminar de quatorze itens que o sistema normativo
PNQM prevê foi observado que a empresa não está em conformidade nos seguintes
aspectos: por não fazer a classificação das toras e aquecimento de acordo com a
classe de densidade da madeira; por não efetuar o controle de qualidade do extensor
utilizado na batida de cola; viscosidade e teor de sólidos da batida de cola fora do
valor previsto; não efetuar o controle de umidade antes do lixamento; tempo de
prensagem abaixo do previsto. Foram observadas as seguintes conformidades:
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variação da espessura dentro do previsto; efetuar controle qualidade das lâminas de
acordo com ABNT; características da resina; tempo e pressão de pré-prensagem;
temperatura de prensagem; tipo de embalagem para exportação. CONCLUSÕES:
Dentro dos aspectos avaliados, a empresa está 50% conforme com o PNQM.
Palavras-Chave: PMVA. Qualidade. Sistema normativo. Compensado de pinus.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TIPO DE CURA NA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO
Kamila Zietz77
Olaf Graupamann78
RESUMO
INTRODUÇÃO: Para adquirir as propriedades para as quais foi especificado em
projeto, o concreto necessita passar por três essenciais etapas, sendo elas: boa
dosagem, boa aplicação e excelente cura. A cura do concreto nada mais é do que o
processo de hidratação do cimento, e para que tal fato ocorra é necessário a entrada
e saída de água do mesmo (NEVILLE, 2016). Muitas vezes a entrada e saída de água
da estrutura concretada se procede de maneira insatisfatória, isso faz com que o
concreto perca parte da sua resistência e durabilidade, fatores esses de extrema
importância para o sucesso da estrutura (HELENE; LEVY, 2013). Quando parte da
água empregada no procedimento de cura é perdida, ocorre um comprometimento
considerável na qualidade final do produto, pois caso não ocorra uma perfeita
hidratação do cimento sua resistência irá decair pois o mesmo tende a se tornar
anidro, ou seja, sem a presença de água (DÍAZ, 1998). Para Helene e Levy (2013),
um problema bastante enfrentado no procedimento de cura do concreto é manter o
mesmo úmido entre os períodos de molhagem. O emprego de novas técnicas em
construções de pequeno porte se torna muitas vezes inviável, porém o aprimoramento
das técnicas já utilizadas se torna um caminho também eficaz na busca por resultados
satisfatórios. Uma possível solução para esse problema é a incorporação da cal no
procedimento de cura, a qual vem ganhando maior visibilidade pois mantém a
umidade da estrutura durante os períodos de molhagem, contribuindo positivamente
no ganho de resistência. OBJETIVOS: Analisar como os quatro procedimentos de
cura adotados nesta pesquisa influenciam no ganho de resistência à compressão do
concreto e realizar uma comparação entre os mesmos. MATERIAIS E MÉTODOS:
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dois métodos, sendo eles:
pesquisa bibliográfica e método experimental, respectivamente. Na pesquisa
bibliográfica foi obtido o maior número possível de informações sobre os processos e
procedimentos de cura. Contudo, não foi somente pesquisado os métodos de cura,
mas sim como o concreto é produzido, seus componentes, ensaios para constatar
suas propriedades e afins. O método experimental proposto, teve como foco principal
conhecer as resistências do concreto dependendo do período em que se procedeu a
cura e da técnica utilizada, para isso foi necessário preparar o concreto, moldá-lo em
corpos de prova e curá-los pelos períodos de 3 e 7 dias. Após os períodos de cura
mencionados os corpos de prova foram submetidos à testes de resistência à
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compressão obtendo assim os resultados. RESULTADOS: Com o rompimento dos
corpos de prova na idade de 3 dias os valores dos 4 procedimentos de cura obtiveram
valores de resistência semelhantes. Contudo no método de cura por aspersão
periódica de cal hidratada notou-se uma considerável diferença quando comparado o
número de aplicações diárias onde o método que utilizava 3 aplicações diárias
alcançou um valor de 20,61MPa enquanto que o método que utilizou 1 aplicação diária
atingiu o valor de 15,34MPa e duas aplicações diárias 15,99MPa.No rompimento dos
corpos de prova com idade de 7 dias houve algumas diferenças quando comparados
entre si, porém quando comparados com os resultados obtidos com 3 dias, ficou
notório diferenças ainda maiores no ganho de resistência. Na idade de 7 dias notouse que os procedimentos que utilizavam de aspersões tanto de água quanto de cal,
alcançaram valores próximos, porém quando comparados o método de cura por
aspersão periódica de água em 3 aplicações diárias obteve uma resistência de
26,46MPa enquanto que no método de cura por aspersão periódica de cal hidratada
com apenas 1 aplicação diária o valor de resistência chegou à 24,19MPa. Já quando
comparamos o procedimento de cura ao ar com o procedimento de cura em
submersão de cal saturada em água fica evidente a importância da cura pois a
diferença entre eles é de 5,51MPa, sendo esse um valor considerável.
CONCLUSÕES: Com o desenvolvimento desta pesquisa ficou claro o quanto um
procedimento de cura bem feito visa benefícios para a estrutura, principalmente
quando se trata da resistência. O que se pode afirmar é que a cal tende a manter o
concreto hidratado entre os períodos de molhagem, contribuindo não apenas para o
ganho de resistência, como também pode evitar a retração do concreto, trazer uma
maior permeabilidade e reduzir a resistência à abrasão. Por fim não se pode esquecer
que o desenvolvimento da resistência de uma estrutura é um processo lento, portanto
os dados obtidos com 3 e 7 dias servem como parâmetro para uma possível retirada
de fôrmas mas não apresentam resultados finais reais, pois para isso seria necessário
amostras com um maior tempo de cura. Contudo, pode-se constatar que os benefícios
de se executar o procedimento de cura citados ao decorrer da pesquisa bibliográfica
são verídicos, tornando a pesquisa confiável e pertinente.
Palavras-Chave: Cura. Concreto. Resistência.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC
ATRAVÉS DA CONCENTRAÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
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Luciane Cristina Lazzarin80
RESUMO
INTRODUÇÃO: O ser humano, bem como outros indivíduos aeróbicos, como os
animais e as plantas, precisam de oxigênio durante toda sua vida. O oxigênio é algo
indispensável para sua sobrevivência. No entanto, ele não está sozinho na
composição do ar atmosférico. Este ocupa 21% do ar. O nitrogênio, por sua vez, é o
elemento que está em maior presença, com 78% do total. O 1% restante engloba
outros gases, tal como o argônio, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono (CO),
sendo este último extremamente prejudicial para a saúde humana (1). Alguns estudos
no Brasil já associam estatisticamente mortalidades e internações de crianças e
idosos com problemas respiratórios, resultantes de gases tóxicos na atmosfera,
principalmente em áreas urbanas, em função de uma alta concentração de veículos e
indústrias (2). O CO é um dos gases mais perigosos. Chamado de assassino
silencioso, é produzido pela combustão incompleta de materiais orgânicos
carbonáceos, como o carbono, a madeira, o papel, o óleo, o gás e a gasolina. Depois
de inalado, o CO combina 300 vezes mais facilmente com as moléculas de
hemoglobina do sangue do que o oxigênio, impedindo o transporte de oxigênio pelo
corpo, inibindo a respiração nos tecidos. Os sintomas podem ir desde uma simples
cefaléia, até a morte (3). Portanto, com a preocupação crescente sobre os efeitos
nocivos da poluição do ar sobre a saúde da população, o objetivo deste trabalho foi
de analisar quantitativamente a concentração de CO presente no ar urbano de
Concórdia, Santa Catarina, visando elucidar os problemas de saúde que podem afetar
a população exposta a determinada concentração desse gás, ao longo de um lapso
temporal. MATERIAL E MÉTODOS: Foram definidos 5 pontos da área urbana de
Concórdia para aferir a concentração de CO presente no ar. O equipamento utilizado
foi um Monitor de Gases. Os pontos foram definidos em: P1 (Bairro Primavera - Rua
Iliseu Fiametti), P2 (Shopping Via Passarela - estacionamento 2° andar), P3 (Brasil
Foods - BRF - pátio frontal), P4 (praça central) e P5 (Rua Dr. Maruri - em frente ao
SESI). As aferições foram realizadas 03 vezes em cada ponto, acontecendo sempre
no período compreendido entre as 11h30min e 13h00min. Para determinar quais
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problemas de saúde podem afetar a população em decorrência de um determinado
tempo de exposição a certa concentração do gás, utilizou-se de uma tabela modelada
no Excel, composta de diversos parâmetros relativos ao assunto, garimpados da
bibliografia existente, principalmente de órgãos de saúde e de segurança no trabalho,
sendo que o cruzamento desses parâmetros possibilitou criar um cenário quanto ao
risco de desenvolvimento de um determinado sintoma por parte das pessoas, em cada
um dos 05 locais analisados. Também foi modelado um gráfico no Excel, para ilustrar
os resultados obtidos pós tratamento dos dados. Nesse gráfico, foi estabelecido um
grau de risco que as pessoas estariam expostas de acordo com o tempo de exposição
a determinada concentração de CO. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As
concentrações de CO em todos os pontos analisados se caracterizaram como
desprezíveis, de acordo com a tabela modelada no Excel, não evidenciando qualquer
sintoma às pessoas durante um tempo máximo de 6 horas de exposição a essa
concentração. Nos pontos P1, P3 e P4 não foi encontrada nenhuma concentração
desse gás no ar. Já nos pontos P2 e P5 as concentrações médias aferidas foram de
19 ppm e 0,67 ppm, respectivamente. No ponto P2 (estacionamento do Shopping Via
Passarela - 2° andar) foi onde a concentração de CO mais variou, sendo que em uma
das aferições a concentração chegou a 30 ppm. Isso se deve ao fato de ser um local
fechado, com pouca movimentação de ar, o que dificulta a dispersão desse poluente.
Porém, essa concentração não é preocupante, ao passo que dificilmente uma pessoa
permanecerá por um longo período nesse local. De acordo com as concentrações de
CO aferidas, o grau de exposição das pessoas, segundo o gráfico modelado no Excel,
é considerado não relevante, em função da reduzida presença desse gás nos pontos
analisados. CONCLUSÕES: Todas as concentrações de CO aferidas se mostraram
desprezíveis, o que demonstra que o grau de exposição das pessoas é não relevante
(sem risco), ou seja, a concentração aferida é muito pequena, por vezes inexistente
em alguns pontos. Porém, como o agente químico em questão é o CO, é interessante
que seja realizado um monitoramento contínuo em pontos estratégicos da cidade,
além de fazer valer o cumprimento das leis ambientais, principalmente quanto à
emissão máxima de poluentes por veículos automotores.
Palavras-chave: Monóxido de Carbono. Concórdia. Assassino Silencioso. Queima
Incompleta.
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS UTILIZANDO RESÍDUOS ORGÂNCIOS DOMÉSTICOS
PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL
Deivis LuisKunst81
Johnatan Eugênio Correa82
Romualdo dos Santos Dino83
RESUMO
INTRODUÇÃO: O crescimento populacional e, subsequente, o processo de
urbanização, aliados ao consumo exagerado de bens não duráveis são fatores
importantes no que se refere ao uso de recursos naturais não renováveis e a
degradação ambiental, especialmente no que se refere à geração de resíduos sólidos
domésticos e utilização de energia elétrica. O descarte de resíduos orgânico
acompanha a evolução do homem pelo tempo. O assunto ganhou notoriedade pelos
órgãos ambientais pelo mundo após a revolução industrial, onde pessoas migraram
para os grandes centros a procura de trabalho, causando assim o acumulo de
resíduos sólidos pelas cidades urbanas. No Brasil o projeto de lei que regulamenta a
geração e tratamento de resíduo sólidos entrou no senado em 1989, mas a Lei
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos só foi aprovada vinte anos
depois. No art. 9° da lei determina que somente poderão ser destinados à disposição
final (aos aterros sanitários), os rejeitos, ou seja, somente os resíduos que não podem
ter um aproveitamento seja de que forma for. Para o caso dos resíduos orgânicos,
existem basicamente três tratamentos possíveis e encontrados mais facilmente, a
incineração, a compostagem e a biodigestão, fato deste estudo. Este trabalho não
detalhará as reações bioquímicas desenvolvidas em um reator anaeróbio, de forma
simplificada, segundo Foresti et al. (2006), o processo de digestão anaeróbia dividese em quatro etapas distintas principais, sendo elas: hidrólise, acidogênese,
acetogênese e metanogênese. Podendo haver a inclusão de uma fase sulfetogênese.
O resultado deste processo é a geração de gás metano na qual propõem-se na
utilização de aquecimento de água por queima direta. Outras saídas deste processo
também são vantajosas, o chorume e o composto degradado pelas bactérias podem
ser utilizados como fertilizantes. Silva (2009) estima que no Brasil 55% (percentual em
peso) dos resíduos sólidos urbanos produzidos é constituído de resíduos sólidos
orgânicos putrescíveis. O autor afirma ainda que este material orgânico quando
lançado no ambiente de maneira inadequada gera percolado responsável pela
contaminação dos corpos aquáticos e do solo, além da poluição do ar proveniente de
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gases tóxicos, intensificadores do efeito estufa e outros que são formados na
degradação do material orgânico na digestão anaeróbia. A matéria orgânica é
decomposta a formas estabilizadas a partir da ação de bactérias em um processo
chamado de oxidação biológica (SILVA, 2009). Essa oxidação pode ocorrer tanto na
presença como na ausência de oxigênio. O biogás é um gás natural resultante da
fermentação anaeróbia de resíduos orgânicos como dejetos de animais, resíduos
vegetais, lixo industrial ou residencial em condições adequadas (COLDEBELLA,
2006). É um combustível gasoso com alto potencial energético e pode ser utilizado
para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica (SOUZA, 2004). O biogás é
constituído por uma mistura de gases, sendo que a fração de cada gás presente é
determinada pelas características do resíduo e as condições de operação do processo
de digestão, sendo basicamente composto por metano (CH4) e dióxido de carbono
(CO2), apresentando em torno de 65% de metano (COLDEBELLA, 2006). Além do
aproveitamento do biogás como fonte de energia, a utilização dos resíduos sólidos
orgânicos como fonte de biogás apresenta grande importância na redução dos
impactos ambientais antrópicos, uma vez que contribui para o controle das emissões
de metano na atmosfera, já que este possui o potencial de aquecimento global vinte
e cinco vezes maior que o gás carbônico (REIS, 2012). Um percentual de 70% de
metano confere ao biogás um poder calorífico de aproximadamente 23.380kJ/m 3 ou
6,5kW/m3. Para efeito comparativo, o poder calorífico do gás natural é de 37.300kJ/m 3
ou 10,4kW/m3 (PROSAB, 2003), isso demonstra a potencialidade de uso.
OBJETIVOS: Discutir o uso de resíduos orgânicos domésticos para obtenção de gás
metano para aquecimento de água residencial, visando a proteção do meio ambiente
com a diminuição do descarte dos resíduos e racionamento de energia proveniente
de recursos não renováveis. Os estudos encontrados demonstraram a viabilidade do
reator para geração de gás, contudo não supre a necessidade total de uma família.
MATERIAIS E MÉTODOS: Um percentual de 70% de metano confere ao biogás um
poder calorífico de aproximadamente 23.380kJ/m 3 ou 6,5kW/m3. Para efeito
comparativo, o poder calorífico do gás natural é de 37.300kJ/m3 ou 10,4kW/m3
(PROSAB, 2003), isso demonstra a potencialidade de uso. A biometanização de
resíduos orgânicos é realizada por uma série de transformações bioquímicas, que
podem ser grosseiramente separadas em duas etapas, onde a primeira tem a
ocorrência da hidrólise, da acidificação e da liquefação e a segunda tem a
transformação do 26 acetato, do hidrogênio e do óxido de carbono em metano. Em
sistemas de um único estágio (Figura 1), todas essas reações ocorrem
simultaneamente em um único reator. (VANDEVIVERE et al., 2002). RESULTADOS:
A introdução do biogás reduz drasticamente os danos ao meio ambiente e tendo água
quente em um tempo prolongado, ao contrário do aquecimento solar, que é necessário
a luz do sol. CONCLUSÕES: A produção de metano residencial, a partir da digestão
anaeróbia de alimentos mostrou-se satisfatória, contudo não atenderia toda a
demanda residencial. Ainda sim seria vantajoso substituir parte do gás GLP pelo gás
metano, economicamente e ambientalmente.
Palavras-Chave: Biogás. Aquecimento de água. Resíduo orgânico.
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ÁGUA QUENTE ORIUNDA DO SUBSOLO
Albert König Iri84
Bruno Augusto Alves Lacowicz85
RESUMO
INTRODUÇÃO: A água quente oriunda do subsolo é um efeito natural da Terra e tem
suas várias utilidades que favorecem o ser humano de diversas maneiras.
OBJETIVOS: Divulgar as diversas utilidades da água oriunda do subsolo e seu
processo. MATERIAIS E MÉTODOS: O nosso planeta está cada vez mais poluído e
se olharmos por esse lado o proveito da água provinda do subsolo é uma opção
ecologicamente correta, que traz benefícios sem degradar o meio ambiente. Vindo de
um processo que leva alguns milhares de anos ela pode ser utilizada como fonte
termal, para terapias de alguns problemas, no turismo de algumas regiões do planeta
e também para produção de energia. Antes de todas essas finalidades essa água
quente que está no subsolo inicia seu processo na superfície através da evaporação
da água de rios, lagos, oceanos, formando assim as nuvens de chuva, então acontece
a precipitação, o escoamento e a infiltração no solo, que começa pela descida da
água, é lento e às vezes leva milhares de anos para retornar à superfície, apesar da
demora para descer, a subida é bem rápida a partir desse momento a água começa
a esquentar uma média de 1ºC a cada 33 metros de profundidade podendo chegar a
150ºC, na medida que desce no solo e por causa da elevação na temperatura ela
começa ganhar pressão ocasionando que quando ela encontrar uma fresta/rachadura
que tenha conexão à superfície sua subida será muito rápida por causa de tal pressão.
A fontes termais também possui um benefício medicinal e desde os tempos antigos
alguns povos usufruíram destas fontes para se banhar um exemplo são os romanos,
algumas das vantagens para quem as frequenta é o alívio do estresse, faz bem para
a pele, além disso pode ajudar no combate a outras doenças apenas dependendo dos
tipos de minerais em cada fonte termal, também pode ajudar em problemas
respiratórios devido ao vapor. O turismo nas fontes termais vem crescendo cada vez
mais em todo o mundo, os banhos além de saudáveis eles podem ser uma lembrança
inesquecível para quem as frequenta, pois em muitos locais do mundo existem termais
coloridas, com paisagens exuberantes que sem dúvida ficam na memória e além de
ser bom para quem frequenta, muitas vezes ajuda a região em que essas termas se
encontram. No centro-oeste do Brasil existe o maior complexo de águas termais do
mundo, que surgiram de um vulcão inativo, mais precisamente em Goiânia, nas
cidades de Caldas Novas e Rio Quente, as duas cidades ficam a menos de 30 km
uma da outra e ambas oferecem várias atrações além das águas termais, como trilhas
para ir a pé, bike, moto e até a cavalo, quem gosta de pescar também não fica de fora,
existem piscinas para quem não quer as águas quentes, espaços para a prática de
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esportes náuticos, possui também algumas cachoeiras, o ecossistema dos parques
são bem abrangentes com várias matas nativas. Já os gêiseres são um processo mais
brusco são por intervalos podendo variar entre poucos segundos até anos para
acontecer novamente, além disso sua coluna de água que é jorrada pode variar muito
de 1 metro a dezenas de metros, o processo é bem parecido com o das fontes termais
a diferença é que em vez de uma pedra quente ele entra em contato com uma rocha
vulcânica. Os períodos entre as erupções dependem de uma série de fatores, como,
o calor, a velocidade das correntes de água subterrâneas e a quantidade, as conexões
e a natureza do tubo do gêiser e as ligações existentes debaixo da terra, essas
ligações funcionam como se fossem encanamentos para a água passar. O maior
gêiser do mundo chamado Old Faithful, está localizado no Parque Nacional de
Yellowstone, em Wyoming, Estados Unidos, ele solta entre 38.000 e 45.000 litros de
água em cada erupção e a coluna d’água chega a atingir a marca de 52 metros. As
erupções ocorrem em intervalos de 37 a 93 minutos. As erupções são precedidas por
jatos de água com altura variável entre 3 e 8 metros. Outra utilidade dos gêiseres é a
obtenção de energia limpa através de turbinas que transformam a energia mecânica
em energia elétrica, exemplo, algumas usinas geotérmicas no Japão, Itália, Nova
Zelândia conseguem produzir até 20000 KW. RESULTADOS: Verificamos que
através da alta pressão vinda do processo de ebulição conseguimos produzir uma
grande taxa de energia limpa, além disso o turismo trouxe um maior giro na economia
local e podemos afirmar que através dos sais contidos nos banhos termais eles
auxiliam no tratamento de doenças além de aliviar o estresse e fazer bem para pele.
CONCLUSÕES: Das utilidades deste meio natural verificamos que podem ser de
grande proveito para produção de energia, principalmente pelos gêiseres, sócio
econômico, com o turismo e com suas propriedades medicinais pelos sais minerais.
Palavras-Chave: Água. Quente. Oriunda. Subsolo.
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AQUECIMENTO DE ÁGUA COM MADEIRA
Guilherme Falchetti
José Fernando Werka
Lucas Ribas Prybyovis
Willian Wergenski
RESUMO
O sistema de aquecimento de água com lenha é um método antigo, que ao passar
dos anos veio se modernizando, porém, continua tendo a mesma lógica e matéria
prima. Hoje o sistema de aquecimento de água e sua respectiva distribuição para os
ambientes, são as serpentinas e o sistema com boiler. A lenha queimada serve como
fonte de energia para produção de calor e logo, o aquecimento da água. O fogão, que
além de aquecer o ambiente vai servir de estrutura para aquecimento das águas
residenciais, além de reduzir a demanda de energia elétrica, portanto, isso se torna
muito vantajoso para quem reside em regiões com baixas temperaturas. O principal
destino da água após passar por todo o processo de aquecimento é o chuveiro, porém,
pode ser usada em quaisquer condições da residência, como pias e piscinas. A caixa
da água é o primeiro item de um sistema de aquecimento, ela deve ficar no ponto mais
alto de todo o sistema de distribuição, contendo no seu interior água fria que vai servir
de abastecimento para toda a residência, a partir da caixa da água sai uma tubulação
que vai destinar a água para um boiler. Esse boiler fica localizado em cima da casa,
na laje o telhado; ele possui duas entradas de água e duas saídas. A primeira entrada
de água vem direto da caixa, ou seja, água fria, essa tubulação deve ir até metade do
boiler. A primeira saída, é composta por uma tubulação que vai dirigir a água até a
fornalha. A fornalha ou fogão a lenha serve como base para todo o processo de
aquecimento, é nela que ocorre a queima da madeira. Dentro dessa fornalha é
colocado uma tubulação, chamada de serpentina, que passa água pelo seu interior.
O calor do fogo deve esquentar essa tubulação aquecendo assim a água nela contida.
A partir daí essa água é direcionada novamente para o boiler, para a segunda entrada
localizada em baixo do boiler, essa tubulação também vai até metade do boiler para
que não entre diretamente em contato com a água fria. Por fim, ela vai para a segunda
saída, localizada na parte superior do boiler. Essa segunda saída vai ter direcionar a
água quente para o chuveiro ou outra fonte de utilização, também há nessa segunda
saída uma tubulação de suspiro que deve terminar acima do nível da caixa da água,
para que não ocorra o vazamento de água. Dentro do boiler ocorre a mistura da água
aquecida e água fria. A tendência da água fria sempre é ir para baixo, enquanto a
água quente tende a subir, portanto, essa mistura acaba iniciando um ciclo giratório.
No final do processo ocorre uma transferência de calor, onde a água fria deve
esquentar somente com o contato com a água que veio da fornalha. Outro ponto
importante é a utilização consciente de madeira, que deve ser lenha de
reflorestamento que é um combustível renovável e se alinham à vanguarda do uso
racional e sustentável dos recursos naturais do meio ambiente. INTRODUÇÃO: O
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aquecimento de água com madeira vem perdendo espaço no mercado, afinal, hoje se
utiliza mais o aquecimento com energia elétrica. Porém é um método que deu um
ponta pé para os avanços e tecnologias que temos nos dias atuais. Com o início da
revolução industrial e a construção de máquinas a vapor, notou-se que o calor do fogo
gerava energia para movimentação de objetos (como a máquina a vapor) e
aquecimentos em geral. Tal método começou a ser aplicado dentro de residência
buscando levar mais conforto para as pessoas. Ainda encontramos os primeiros
sistemas de aquecimento a base de lenha, principalmente em casas localizadas no
interior ou em locais remotos, mas ao mesmo temos a venda e a produção desses
materiais, como fogão a lenha e serpentinas, nos dias de hoje. OBJETIVOS: Mostrar
como é o funcionamento do sistema de aquecimento de água com utilização de
madeira. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi feita a pesquisa sobre esse método, como é
seus funcionamento e utilidade, além de procurar vídeos que mostrem como é o
funcionamento das serpentinas e distribuição de água na prática, pois não foi
encontrado nenhum sistema parecido pelos integrantes do grupo. RESULTADOS:
Notou-se que esse é método de aquecimento de água tem muitas vantagens,
principalmente quando implantado em regiões com baixas temperaturas, pois além de
aquecer a água, aquece também o interior das residências, além de ter um valor de
mercado barato, dependendo apenas um investimento inicial para implantação do
sistema e compra de madeira que vai servir como combustível para todo o processo.
CONCLUSÕES: Todo o processo de aquecimento com madeira é muito simples e
barato, onde há um ciclo que depende do calor do fogo como fonte de energia, porém
precisa de supervisão para manter seu funcionamento. Os resultados são muito
positivos, pois garantem, mesmo em locais e dias com baixas temperaturas, a
distribuição de água aquecida.
Palavras-Chave: Aquecimento. Distribuição. Madeira. Serpentinas.
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MODELAGEM DE SISTEMA FILTRO - VALA - TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO
PARA O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MAFRA86
Michely Rauen87
Luiz Carlos Weinschültz88
Gabriele Vanessa Tschöke89
RESUMO
INTRODUÇÃO: O crescente processo de urbanização das cidades gera grandes
impactos ao meio ambiente. A compactação e pavimentação do solo alteram as
características da superfície, modificando sua capacidade de infiltração da água,
gerando superfícies impermeáveis. O solo quando impermeabilizado, propicia a
redução do atrito com a água, aumentando a velocidade de escoamento superficial,
saturando a capacidade das redes de drenagens, de escoar a água excedente. As
soluções para problemas de drenagem e inundações urbanas geralmente possuem
caráter pontual, sem analisar a bacia hidrográfica como um todo, através de obras
hidráulicas que tem o objetivo de afastar as águas rapidamente para pontos a jusante,
transferindo o problema de lugar. Tal abordagem de caráter corretivo reduz o tempo
de concentração das águas nas bacias e ampliam os picos de vazão dos rios.
(LUCAS, 2011). Dentre as alternativas do problema das cheias urbanas destacam-se
as técnicas compensatórias, as quais constituem em medidas de controle de
escoamento na fonte de geração, aplicadas de forma difusa na bacia hidrográfica.
Tais estruturas têm o objetivo de aumentar a parcela de água pluvial retida e infiltrada,
recuperando ou minimizando os efeitos decorrentes do escoamento superficial gerado
pela ocupação urbana. (BARBASSA et al. 2015). Uma alternativa de sistemas de
controle na fonte são as trincheiras de infiltração que têm a função de coletar,
armazenar e infiltrar as águas de chuva (MIKKELSEN et al.1993). Podem ser
superficiais ou subterrâneas e preenchidas ou não com brita ou outro material poroso
(CHAUDHRY, 2012). Atualmente os métodos de controle na fonte vem ganhando
destaque no cenário ambiental brasileiro, pois além de reduzir impactos gerados pela
urbanização, podem desempenhar também um importante papel na remoção e no
controle de poluentes no escoamento superficial bem como na recarga das águas
subterrâneas (SOUZA, 2002). O município de Mafra-SC possui um vasto registro
histórico de ocorrência de cheias causadoras de grandes transtornos para os
munícipes. A cidade foi instituída próximo ao Rio Negro, e nos períodos de altos
índices pluviométricos ocorre o extravasamento do seu leito. OBJETIVOS: Tendo em
vista os problemas frequentes relacionados às cheias e saturação dos sistemas de
Financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação – PIBITI - CNPq
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drenagem, este trabalho propõe o dimensionamento de um sistema FVT (filtro – vala
– trincheira de infiltração) para futura instalação no campus universitário da
Universidade do Contestado em Mafra, a fim de conter a contribuição do escoamento
superficial gerado nesta área. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se de dados de
levantamento planialtimétricos, obtidos através de imagens geradas via satélite, as
curvas de nível do terreno, possibilitando analisar os pontos mais baixos e os cursos
d’água do terreno, localizando assim o local de instalação da vala de infiltração.
Realizou-se procedimentos para estimar a capacidade de percolação do solo de
acordo com a NBR 13969:1997, seguindo as seguintes etapas: 1ª o número de locais
de ensaio deve ser no mínimo três, distribuídos aproximadamente de modo a cobrir
áreas iguais no local indicado para o campo de infiltração; 2ª realizar cavas verticais
com trado de 150mm, com mesmo nível previsto para o fundo das valas; 3ª encher a
cava com altura de 30cm e manter por durante quatro horas; 4ª colocar 15 cm de água
e imediatamente após o enchimento começar a contar o abaixamento do nível da água
por durante 30 minutos. Nesta etapa realizou-se até o momento duas cavas em um
único local de acordo com a norma supracitada. RESULTADOS: As duas cavas foram
realizadas com alturas de 62cm e 82cm, onde fez-se os procedimentos conforme a
norma, obtendo um abaixamento do nível d’água para o primeiro intervalo: zero em
ambas; segundo intervalo: zero em ambas; terceiro intervalo: 0,5cm e 1cm; quarto
intervalo: zero centímetros e 3cm. CONCLUSÕES: Percebeu-se até o momento
através do ensaio de percolação iniciado, que o solo estudado apresenta pouca
capacidade de percolação, indicando que poderá haver bom desempenho de uma
vala de infiltração neste local, pois levará muito tempo para o solo absorver a água
nela contida, cumprindo seu objetivo.
Palavras-Chave: Valas de infiltração. Percolação do solo. Drenagem.
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TER UM AR CONDICIONADO, É VIÁVEL?
Cristiano Tinfer Wendt90
Dionathan Pacheco91
Rafael Laurentino Pinto92
Richard Nowak Tobias93
Olaf Graupmann94
RESUMO
INTRODUÇÃO: Com o momento atual do planeta e a queda dos recursos que fazem
parte do nosso ambiente a procura por ideias novas, são vários os projetos de
engenheiros que reaproveitam a energia que seria desperdiçada para o uso diverso
na área e um dos projetos seria em usar o calor do ar condicionado para o
aquecimento da água. Nos sistemas de ar condicionando transferem e dissipam
energia pra o exterior, e esse calor que seria inicialmente desperdiçado poderia ser
altamente relevante para o aquecimento da água, para que possa dar sequência
nessa ideia seria necessário uma adaptação no sistema de ar condicionado, com
algumas pesquisas na área é possível encontrar alguns sistemas no mercado que
fornecem o serviço recuperando o calor para aquecimento da água, mas ainda são
pouco utilizados até pelo fato de não serem conhecidos. OBJETIVOS: Utilizar o calor
gerado pelo sistema de resfriamento e utiliza-lo para o aquecimento de água em
edifícios residências e outros diversos locais que possam se aproveitar do sistema.
MATERIAIS E MÉTODOS: Muita gente não sabe, mas as gotas que saem do arcondicionado aparentam muito mais do que o pinga-pinga nas calçadas, ocasionando
muito desperdício de água durante o dia, permitindo utilizar em locais sustentáveis,
pois é impróprio para o consumo, por conter impurezas presentes no ambiente esse
sistema colabora com o desenvolvimento ecológico do planeta. As unidades de ar
condicionado serão modificadas para que o calor seja utilizado para o aquecimento
da água, um projeto de adaptação do sistema é visto por engenheiros como simples
de se realizar, mas é aconselhável que a adaptação ocorra no mesmo momento da
colocação do sistema de ar condicionado para que o projetista possa avaliar a
melhorar maneira de realizar a adaptação e classificar componentes que vão
proporcionar o aquecimento da água. A água passaria por um sistema de canos ao
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redor dos motores do ar-condicionado onde há uma troca entre o líquido e o calor
gerado pelo sistema. Esse funcionamento já existe a anos no Japão, mas no Brasil
ainda não é tão utilizado, a falta de informação pode estar correlacionada com essa
estatística além do custo de um sistema de ar condicionado, mas com um cálculo mais
preciso seria fácil constatar que mesmo com um investimento elevado para o sistema
a recuperação do valor utilizado seria constada na economia de energia necessária
para o aquecimento da água. RESULTADOS: O sistema de reaproveitamento de
calor do ar condicionado foi capaz de aquecer aproximadamente 35% da capacidade
de um aquecedor com circulação de quase 3m³/hora, sendo assim o gasto com
energia elétrica reduziria já que esses sistemas tem uma média de redução de 15%
no consumo de energia elétrica. CONCLUSÕES: Com a execução do projeto a
edificação reduz e muito o uso de aquecedores na água tanto em chuveiros quanto
nas piscinas, utilizando gás natural, pois é nessas circunstâncias onde a utilização de
energia é necessária e em proporções maiores. Além de reduzir a emissão de gases
do efeito estufa, melhorando assim a eficiência energética, também melhorando em
vários aspectos, como prolongamento da vida útil do compressor, sem custos do
aquecimento da água por meio do ar condicionado, além de dar uma melhor
refrigeração do próprio com eficaz.
Palavras-Chave: Reaproveitamento. Ar condicionado. Sustentabilidade.
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O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA DETERMINAÇÃO DE ÁREAS
FAVORÁVEIS A EXPANSÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, SC
Darlan Darci Peters95
Mauro Acir Fretta96
Luciane Lazzarin97
RESUMO
INTRODUÇÃO: O município de Concórdia está situado na região do Oeste
Catarinense, sendo a segunda maior cidade desta região do estado, situado a 578
metros de altitude, entre as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 27° 14' 3''
Sul, Longitude: 52° 1' 43'' Oeste, abrangendo uma superfície de 799 km². A cidade
repousa num cenário morfológico desfavorável, ocupando margens de rios, encostas
de morros íngremes e fundo de vales, apresentando uma densidade populacional
atípica para o município, fruto de um modelo de desenvolvimento econômico adotado
e baseado no crescimento a qualquer custo. A população se estabeleceu em torno do
rio dos queimados, sem levar em conta um planejamento adequado, que buscasse
um equilíbrio sócio-ecológico. Com o estabelecimento de moradias e fábricas, estas
foram responsáveis pelo lançamento de efluentes residenciais e industriais (poluentes
químicos) despejados nas águas do Rio dos Queimados. O Sistema de Informação
Geográfica como ferramenta ao planejamento ambiental, tem sido muito utilizado para
fins de planejamento e manejo de recurso natural a nível urbano, regional, estadual e
nacional de órgãos governamentais (LIMA,1996). O uso do geoprocessamento em
nível municipal permite mapear os recursos hídricos, as áreas de preservação
ambiental, bem como a expansão urbana e a estrutura fundiária rural (LOBO, 2000).
Com auxílio da ferramenta de geoprocessamento através do software ENVI e
ARCGIS, gerou-se um cenário de ocupação urbana para o município, tendo como
base a adequabilidade do terreno em função das características físicas, a influência
da ação antrópica (uso e ocupação do solo, proximidades viária e urbana) e pelas
características naturais/bióticas da paisagem (cobertura vegetal). OBJETIVOS:
devem iniciar sempre com verbo no infinitivo. MATERIAIS E MÉTODOS: As imagens
do presente estudo foram obtidas através de pesquisas de imagens no site
(http://earthexplorer.usgs.gov/), este de domínio e propriedade da NASA
(Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço do governo do estado dos EUA).
Estas imagens são dos anos de 2007 e 2017, onde efetuou-se a análise neste período
de tempo. Após o download das imagens utilizou-se do Software ENVI 5.1, para a
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elaboração do material cartográfico, elaboração esta que despendeu tempo e
processos de melhoramento da imagem, adequando ela ao seu melhor modo
espectral, neste caso foi adotado o modo (SW1, GREEN E RED). As imagens
analisadas são do período do ano 2007 e 2017. No que tange a análise e
demonstração de resultados obtidos foi utilizado o Software ArcGis 10.2. Que levou
em consideração a relação entre o crescimento demográfico, localização das áreas
expandidas no período de 2000 até 2017 e possíveis áreas para a expansão.
RESULTADOS: Após o download das imagens e aplicação dos softwares, obteve-se
alguns resultados a que vem em encontro ao desenvolvimento das áreas urbanas do
município, resultado estes que estão diretamente relacionados a expansão do
município e aumento da população no passar dos anos, uma vez que o
desenvolvimento econômico do município, aumento da industrialização e o êxodo
rural, estão aumentando gradativamente a área urbana. Se analisarmos os números
comparando um espaço temporal de 10 anos podemos perceber que houve aumentos
significativos em 3 regiões do município, estas regiões estão diretamente ligadas a
três situações. Aumento da região onde há predomínio das civilizações, houve uma
variação de 30,74%, isso nos mostra que a região urbana do município cresce
gradativamente, de acordo com o desenvolvimento do município, pois há uma grande
a ocorrência de pessoas migrando da zona rural do município para a cidade. Durante
estes 10 anos, houve uma grande explosão imobiliária dentro do município, com a
construção de novos loteamentos e bairros, ocasionando um número elevado destes
empreendimentos, fator que nos faz refletir a respeito dos solos expostos, onde houve
um aumento de 25,70% no período. O êxodo rural e a migração para as zonas urbanas
do município, fez com que as áreas onde antes eram cultivadas e ocupadas pela
população rural do município para as pastagens e criação de gado, deu lugar a
cobertura da mata nativa e reflorestamentos, fator este que acresceu 35,29%, devido
a venda das propriedades rurais e aumento da atividade de reflorestamento na região.
De acordo com os dados obtidos realizou-se uma relação das regiões do município a
qual mais se desenvolveram, de acordo com expansão territorial acusada em nosso
estudo. CONCLUSÕES: Após a análise dos mapas e estudos obtidos, verificou-se
que o desenvolvimento urbano de uma cidade está diretamente ligado ao aumento
populacional, devido ao desenvolvimento do município, industrialização e ao êxodo
rural, estes fatores estão diretamente ligados uns aos outros. Toda e qualquer
expansão territorial, possui um fator predominante, no caso do nosso município nos
últimos 10 anos tal expansão se deu devido aos investimentos que foram aplicados
no município, estes por parte do governo ou empresarial, v ale destacar que o
aumento se deu em zonas próximas a cidade a qual já possuía uma urbanização
constituída, não houve aumento de urbanização isolada. Vale ressaltar que um dos
fatores que disparou neste sentido, se deu nas regiões de saídas da cidade as
margens das BR e SC que passam pelo município, ocasionando o grande difusor do
desenvolvimento urbano do município.Com os investimentos recentes por parte da
iniciativa privada e do governo estadual em nossa região podemos destacar algumas
regiões do município onde terá um maior desenvolvimento, visto que estão em regiões
poucos urbanizadas e com forte potencial de desenvolvimento dentro do município.
Regiões estas com relevos propícios ao desenvolvimento ordenado gerando
qualidade de vida aos habitantes deste município. Desta forma, entende-se que as
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soluções de softwares em conjunto com as soluções de geotecnologias, são
fundamentais para a coleta, processamento, analise e divulgação dos materiais
apresentados.
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A INFLUÊNCIA DA ENDOZOOCORIA NA TAXA GERMINATIVA DE SEMENTES
Jackeline Nizer98
William de Almeida99
Maristela Povaluk100
RESUMO
Esta pesquisa teve por finalidade analisar os métodos e resultados obtidos em artigos
publicados sobre a influência da endozoocoria na taxa germinativa de sementes. Esta
pesquisa caracterizou-se como bibliográfica tendo como base 12 artigos brasileiros
publicados dos anos de 2003 a 2013 a fim de analisar a metodologia empregada, bem
como seus resultados e promover uma discussão comparada salientando as
variedades e especificidades dos grupos animais como indutores da germinação das
espécies vegetais inclusas. Constatou-se que pesquisar as 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 plantamãe, 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. Para a presente pesquisa foram analisados os trabalhos de: Guerta et al.
(2011); Pereira et al. (2009); Liesenfeld (2003); Santos (2006); Deminici et al. (2009);
Bocchese et al. (2007); Brusius (2009); Oliveira e Lemes (2010, 2013); Sato, Passos
e Nogueira (2008); Castro e Galetti (2004); Leiva (2010).É de extrema relevância
destacar que foi de grande valia efetuar a referida pesquisa, com embasamento
teórico dos autores salientados anteriormente, pois 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. Assim
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sendo os pesquisadores terão subsídios para pesquisa de campo e laboratório
relacionado a temática evidenciada.
Palavras-Chave: Dispersão de sementes. Germinação. Zoocoria.
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PLANTAS MEDICINAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA101
Keyla Liebel102
Maristela Povaluk103
RESUMO
As plantas medicinais têm ao longo da história uma trajetória de culturas e crenças
que vem surgida no Egito onde os indivíduos da época preparavam chás para as
pessoas doentes e também as utilizavam no embalsamento dos mortos. Aqui no Brasil
as plantas medicinais começaram a ser usadas pelos índios que além de utilizá-las
para curar doenças também criaram métodos de pinturas corporais e outras técnicas
para os seus rituais. A importância das plantas medicinais logo é percebida por toda
a população do planeta que inicia a criar métodos para cultivá-las, elas possuem um
princípio ativo que ajuda no tratamento das doenças e pode até mesmo levar a cura.
Inclusive é relevante saber utilizá-las de maneira adequada, sempre procurando
informações sobre seus princípios ativos e até mesmo buscando informações com
médicos, pois algumas possuem efeito tóxico que pode causar alguns efeitos
colaterais. O cultivo desse tipo de plantas é do interesse de uma variedade de pessoas
que pela busca da praticidade nos tempos modernos criaram uma forma mais simples
e barata de se obter uma horta medicinal tanto para quem não tem espaço e mora em
um apartamento, quanto para quem simplesmente quer dar um toque mais
harmonioso e reciclado em casa. Este trabalho teve por finalidade proporcionar, um
ensino focado na saúde principalmente na qualidade de vida dos alunos, enfatizar a
educação ambiental, orientar sobre a importância da reutilização das garrafas pet,
efetuar o plantio das plantas medicinais no ambiente escolar e intensifica o
aprendizado da educação ambiental. Caracterizou-se a pesquisa como bibliográfica e
ação por meio de uma prática pedagógica na Escola de Educação Básica Barão de
Antonina com alunos de 2º anos do ensino médio, com ênfase a melhoria da qualidade
de vida e a importância as plantas medicinais no contexto da Educação Básica.
Primeiramente os alunos assistiram a uma palestra com enfoque nos benefícios das
plantas medicinais. Em seguida os alunos coletaram mudas das plantas medicinais,
na sua comunidade e também separaram as garrafas PET para o seu cultivo,
aproveitando a horta já existente na escola a revitalizando e proporcionando uma
horta medicinal com garrafas PET. A prática aumentou o nível de conhecimento dos
alunos sobre as plantas medicinais incluindo seus benefícios, perigos e instruções
para uso. Conscientizando sobre a importância da reutilização das garrafas PET e a
quantidade de melhorias para a escola no âmbito de uma educação saudável e
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inovadora. Após a análise dos dados constatou-se que os alunos se sentiram muito
interessados na atividade, fazendo perguntas expondo seus conhecimentos já
adquiridos sobre o assunto, possibilitando uma excelente discussão ao final da
palestra, assim como no momento de realizar a atividade ficaram dispostos a realizar
os trabalhos e ajudar a incrementar a horta escolar. Ao final das atividades pode-se
constatar que os objetivos foram alcançados, sendo de extrema relevância todas as
atividades realizadas pelos alunos. Pois aumentar a saúde dos estudantes
propiciando assim o aumento contínuo da qualidade de vida deve ser sempre também
uma preocupação escolar, instruindo os alunos sobre os cuidados e as melhores
formas de estarem bem fisicamente. Além de que a horta está à disposição dos
funcionários e professores da escola que também podem usufrui de seus benefícios.
Podendo todos a qualquer hora que precisar coletar alguma planta e fazer um chá ou
infusão, já que tem conhecimentos suficientes para fazer. Assim contata-se que a
horta medicinal em garrafas PET contribui para a saúde e um ambiente mais
sustentável na escola.
Palavras-Chave: Plantas medicinais. Saúde. Qualidade de vida. Educação
ambiental.
REFERÊNCIAS
ERVAS medicinais: Saiba o que são e para que servem. 2017. Disponível em:
<http://drervas.com/ervas-medicinais/#ancora1>. Acesso em: 06 set. 2017.
HORTA NO MUROS COM GARRAFAS PETS. 2011. Disponível em:
<http://hortaemapartamento.blogspot.com.br/2011/06/horta-no-muros-com-garrafaspets.html>. Acesso em: 10 set. 2017.
MOOR, Fred B. et al. Nossa medicina caseira: Tudo sobre o confrei e demais
plantas medicinais. Passo Fundo: Imperial Artes Gráficas Ltda, 19?. 236 p.
PLANTAS Medicinais de A à Z – Utilidades da Ervas Medicinais – Para que Servem?
2016. Disponível em: <http://www.vitaminasnaturais.com/natureza/plantasmedicinais/>. Acesso em: 06 set. 2017.

89
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

ANÁLISE DO RIO DOS QUEIMADOS EM CONCÓRDIA-SC ATRAVÉS DE
MODELAGEM AMBIENTAL104
Daniela Cristine Albring105
Edina Larissa Proinelli106
Luciane Cristina Lazzarin107
RESUMO
INTRODUÇÃO: O município de Concórdia localiza-se na mesorregião Oeste
Catarinense, e situa-se na bacia do Rio Jacutinga e Contíguos, que é caracterizada
por atividades agropecuárias e industriais, com grande processo de urbanização e
crescimento populacional, os quais são os principais responsáveis pelo
comprometimento da qualidade da água. O Rio dos Queimados sofre grande pressão
ambiental por localizar-se numa área povoada e com diversas fontes diretas de
poluição (LEITE; LEÃO, 2009). Sendo assim o Rio dos Queimados tem seu estado de
conservação considerado grave, com situação de extremamente poluído, sendo
considerado, seu curso principal e tributários, de Classe 3 (ZANETTE, 2003). Cerca
de 90% dos esgotos domiciliares, hospitalar e industriais são lançados nos cursos
hídricos sem tratamento, e deságuam diretamente no rio (IBGE, 2007). A água potável
não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias
indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de contaminação fecal,
tradicionalmente aceitos, pertencem ao grupo de bactérias Coliformes. O grupo de
coliformes totais inclui todas as bactérias Gram negativas, aeróbias facultativas,
capazes de fermentar lactose, com produção de gás, em 24-48 h a 35°C. E os
coliformes fecais incluem bactérias Gram negativas, facultativas e que podem
fermentar lactose em 24 h a 44,5 °C, com produção de gás. Este grupo é constituído
quase exclusivamente pela espécie Escherichia coli, indicadora de poluição fecal e,
portanto da possível presença de espécies entéricas patogênicas (VERÍSSIMO;
MORAIS, 2000). OBJETIVO: Avaliar qualitativa e quantitativamente a qualidade da
água do Rio dos Queimados em Concórdia- SC, quanto à presença de Coliformes
totais e fecais na água, através de modelagem ambiental. MATERIAL E MÉTODOS:
Foi realizada uma coleta de água no mês de maio de 2017, em três pontos do Rio dos
Queimados: Ponto 1 (P1): Parque de Exposições; Ponto 2 (P2): Centro e Ponto 3 (P3):
Bairro da Gruta, em frascos de 500 mL, e armazenados a 5,0°C por 24 horas.

Trabalho realizado na disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do curso de Ciências
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105Acadêmica
do
curso
de
Ciências
Biológicas
da
UnC
Concórdia-SC.
E-mail:
dannyela_albring@hotmail.com
106
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UnC Concórdia-SC. E-mail:
edina.proinelli@gmail.com
107 Professora do curso de Ciências Biológicas da UnC Concórdia-SC. E-mail: lucianelazzarin@unc.br
90
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6
104

Para a avaliação de coliformes totais utilizou-se a técnica do número mais provável
(NMP). O cálculo da densidade de bactérias do grupo testado é baseado no número
de tubos positivos de cada diluição. São necessárias 3 diluições para formular o
código que permite a leitura na tabela do NMP. O número de código tem 3 dígitos,
sendo cada um, o número total de tubos positivos em cada diluição e por ordem
decrescente de volume de inóculo. O resultado é dado com limite de 95% de
confidência. Na primeira etapa, foi retirado 1 mL de amostra e preparadas cinco
diluições sucessivas e para cada diluição foram utilizados cinco tubos contendo 9 mL
de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) com tubos de Durhan invertidos, os quais foram
posteriormente incubados de 34ºC por 24 horas. Os tubos que apresentaram
formação de gás no Caldo LST (tubos positivos) foram transferidos para tubos
contendo caldo com Escherichia coli (E.C.), meio confirmatório para coliformes fecais,
e deixados em banho Maria de 44,5 a 45ºC durante 48 horas. A positividade do teste
foi observada pela produção de gás no interior dos tubos de Durhan. Foram atribuídos
três parâmetros para caracterizar os pontos de coleta e distribuídos em uma planilha
de Modelagem Ambiental, são eles: Analise bacteriológica (fecais e totais); Física da
água (cor e odor) e análise visual do entorno do rio, considerando a presença e
ausência de mata ciliar. Foi estabelecida uma escala estimando a frequência com que
os impactos ocorreram, variando entre 0,05 (desprezível) a 0,80 (muito alto).
RESULTADOS: Com base nos valores do NMP de coliformes totais e fecais, as áreas
que mais sofrem com a contaminação por Coliformes fecais é o P2 e P3, o que se
confirmou com a visualização do entorno do rio, sendo possível observar o
derramamento de esgoto doméstico não tratado, diretamente no curso hídrico nos
dois pontos, além da pouca presença de mata ciliar no P3 e ausência no P2. Já o P1
não sofre diretamente com o esgoto doméstico ou industrial, possuindo quantidade
considerável de mata ciliar em seu entorno, também as análises bacteriológicas
confirmaram a baixa taxa de contaminação. A água do Rio dos queimados não é
utilizada para o abastecimento das residências do município, porém a microbacia do
Rio dos Queimados deve ser monitorada, com controles adicionais previstos e
necessita de intervenção no P2 que atingiu o maior nível de contaminação fecal.
CONCLUSÃO: De acordo com os resultados desse trabalho, a degradação e
contaminação do Rio dos Queimados são de importante preocupação, necessitando
de interferência no P2 que apresentou níveis elevados de contaminação por
Coliformes totais e fecais (E. Coli), bem como a comprometimento da qualidade física
da água e seu entorno. O P3 também apresentou contaminação, porém em níveis
mais baixos que o P2. Já o P1 apresentou pouca contaminação e comprometimento
da qualidade da água, podendo ser considerado uma fonte natural de água, porém
não é indicado para o consumo humano. Nesse ponto é importante manter um
monitoramento da água nesse ponto para prevenir a contaminação e degradação do
local.
Palavras-Chave: Coliformes. Rio dos Queimados. Impactos.
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COMPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS ENTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL CONVENCIONAIS E NÃO CONVENCIONAIS DE UM PROJETO DE
RESIDÊNCIA OFERECIDO PELA COHAB DE SANTA CATARINA COM
APLICAÇÃO NA REGIÃO DE RIO-MAFRA108
Eduardo Francisco Pimentel109
Olaf Graupmann110
RESUMO
INTRODUÇÃO: Construir moradias populares com preços acessíveis para atender o
maior número de famílias é um desafio constante que os órgãos públicos de habitação
enfrentam constantemente. Neste contexto surge a necessidade de estudos na área
de orçamento de obras para se baratear o custo destas edificações. No mercado da
construção civil existem diversas técnicas e materiais que podem ser empregados em
uma obra. Atualmente muitos estudos tem se voltado para os materiais denominados
não convencionais, alternativos ou ecológicos. Estes materiais têm como
característica principal causar um impacto menor no meio ambiente, auxiliando assim
no desenvolvimento sustentável. Muitos destes advêm de reciclagem e
reaproveitamento de materiais descartados pelo homem. Outros possuem uma
extração que causa um impacto ambiental muito inferior a dos materiais de construção
convencionais. A escolha de como será feito e o que será usado em uma obra
depende, entre outros fatores, do custo e da disponibilidade no local. De acordo com
Freire e Beraldo “A escolha do material alternativo ou da tecnologia apropriada irá
depender da localização da propriedade” (FREIRE; BERALDO, 2003, p.24). Assim
conhecer o contexto do lugar onde será inserido a obra pode proporcionar uma
economia significativa para os cofres públicos. OBJETIVOS: Orçar um projeto de
residência de padrão popular se executado com materiais de construção
convencionais e comparar o custo, da mesma, se fosse executada com materiais não
convencionais, sabendo se existe viabilidade em se construir com materiais de
construção alternativos na região de Rio-Mafra. MATERIAIS E MÉTODOS: O primeiro
passo, para realizar este trabalho, foi adotar um projeto de casa popular. Para isto foi
consultado o site da COHAB de Santa Catarina e escolhido um modelo, o qual é
oferecido para famílias de baixa renda. Depois foi realizado o orçamento do projeto
com base em uma planilha encontrada no site da Secretaria de Infraestrutura e
Logística do estado do Paraná. A planilha apresenta valores de acordo com a tabela
SINAPI da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa levou-se em consideração a mão
de obra dos serviços necessários para se construir o referido projeto, assim como os
Financiamento: Bolsa do FAP.
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materiais convencionais empregados para a execução. Foi consultado o site do CUB
pra saber o custo básico da construção e caracterizar o projeto de acordo com a NBR
12721 de 2006. Este passo também servil para averiguar se o valor encontrado na
tabela do site do governo do Paraná e do CUB são compatíveis. Posteriormente, foram
realizadas pesquisas bibliográficas e na internet a respeito de alguns materiais
alternativos que poderiam ser aplicados no projeto. Os materiais escolhidos foram a
telha ecológica, o tijolo ecológico, o bambu, o concreto ecológico e a tinta ecológica.
Estão, foi realizada uma pesquisa no mercado local e na internet para saber o valor
destes produtos e o impacto dos mesmos no custo global da obra. Para esta etapa
descartou-se a ornamentação de mão de obra. Por fim comparou-se o custo total do
projeto se realizado com materiais de construção convencional e o custo total se
construído com a substituição de alguns materiais convencionais por alternativos.
RESULTADOS: Através do custo total da obra com materiais convencionais a casas
foi caracterizada como Residência Popular (RP1Q) segundo a NBR 12721 de 2006.
A telha ecológica é mais cara que a telha convencional de cerâmica. Mas apresentou
uma economia indireta. Por ser leve, reduziu a quantidade de madeiramento do
telhado. A tinta ecológica mostrou-se bastante econômica. Porém é pouco durável. O
tijolo ecológico não apresenta muitas vantagens sendo usado para vedação, pois o
seu preço é maior que o convencional. Mas quando usado para alvenaria estrutural
possui uma economia considerável. Este também trouxe economias indiretas, pois
podem ser dispensados alguns materiais quando esse é utilizado. O bambu não
apresenta vantagens quando usado para substituir o aço. No entanto é vantajoso
quando utilizado para substituir o madeiramento do telhado, se acaso houver reservas
próximas. O concreto ecológico, além de usado com restrições, não é tão vantajoso
se comprado. Contudo se houver disponibilidade de material nas redondezas, se
transforma em algo interessante para ser aplicado em locais onde haja pouca carga
aplicada. CONCLUSÕES: Cada material alternativo traz vantagens e desvantagens à
obra. Existe viabilidade, na questão de custos de insumos, de se construir com
determinados materiais alternativos em Rio Mafra. Isto se deve ao fato de que na
região existe abundância de pontos onde estes podem ser extraídos a baixos custos.
Um empecilho, para as obras que optem por recursos não convencionais na região, é
a falta de mão de obra que saiba como trabalhar com materiais não convencionais.
Isto se deve pelo falto da cultura brasileira não visar esses tipos de materiais e também
pela falta de normatização na área. Então é necessário realizar mais estudos na área
de técnicas de construção para que estes materiais fiquem mais difundidos e possam
ser usados nas obras da região trazendo redução nos custos das residências
populares.
Palavras-Chave: Materiais de construção alternativos. Materiais de construção não
convencionais. Materiais de construção ecológicos. Região de Rio-Mafra. Projeto
COHAB.
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CALCULADORA DE EMISSÕES COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA
PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SANTO ANTÔNIO, MAFRA/SC111
Cristiano Cardozo112
Maristela Povaluk113
RESUMO
A educação ambiental é a melhor maneira que se passar informações pertinentes
sobre questões ecológicas. Ela é a base para formar um cidadão ciente sobre os
principais problemas ambientais e assim, encontrar possíveis soluções para acabar
ou encontrar amenizar os problemas ambientais. A educação ambiental “é um
processo de aprendizagem e de ação educativa permanentes, através das quais os
indivíduos e as comunidades adquirem a consciência de que são parte integrantes do
meio ambiente” (BRASIL; SANTOS; SIMÃO, 2011, p. 32). A Constituição Brasileira
enfatiza claramente que, no artigo 225 no VI parágrafo, discute-se sobre a
socialização da educação ambiental no Brasil, e objetiva esclarecendo que deve-se
“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
2013, p. 64). A educação ambiental não deve-se trabalhar como uma disciplina isolada
nas escolas, mas como uma área de conhecimento que todos os professores devem
conhecer e passar para seus alunos de forma interdisciplinar. Esta vivência
pedagógica teve como contribuição a implementação do subprojeto do PIBID
(Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência) intitulado educação
ambiental trabalhado por bolsistas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
da Universidade do Contestado (UnC), em conformidade com as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) por meio da utilização de TIC (Tecnologia de
informação e Comunicação), na Escola de Educação Básica Santo Antônio, MafraSC. A iniciativa e a proposta do projeto foi implementar uma proposta pedagógica,
voltada à temática educação ambiental de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) conciliando com a
utilização de recursos tecnológicos (TIC), a fim de auxiliar os alunos tanto no
aprendizado como ajudar a entender melhor o meio ambiente em que vivem. A
presente pesquisa foi realizada através de pesquisa bibliográfica e pesquisa ação por
meio da implementação de uma prática pedagógica relacionada a Educação
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Ambiental. Esta pesquisa foi elaborada e implementada através da elaboração de
planos de ação, na Escola de Educação Básica Santo Antônio, Mafra/SC, no ano de
2016 com alunos do 8º ano sendo: 24 alunos do 8º ano 04 e 19 alunos do 8º ano 05.
Os bolsistas fizeram uma breve explanação sobre as questões ambientais e
explicaram como funciona uma pegada ecológica. Foi discutido a questão do grande
número de emissões de gases, principalmente o dióxido de carbono (CO 2). Os
bolsistas explicaram para os alunos sobre a importância das árvores para os demais
animais que necessitam do gás oxigênio (O2) para manter-se vivo, pois são elas que
produzem parte desse gás essencial para os seres humanos e demais seres vivos
que dependem do oxigênio. Para realizarem a atividade prevista pelos bolsistas os
alunos foram convidados a se deslocarem para o laboratório de informática, que foi
previamente reservada para o dia da pesquisa. No laboratório de ciências da
instituição, os bolsistas orientaram os alunos como utilizarem o aplicativo on-line do
IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) para calcular a pegada ecológica.
Esse aplicativo é um pouco diferente do conceito de pegada ecológica, cujo objetivo
é calcular a quantidade de lixo produzido pelo indivíduo ou pela família e também
calcula A quantidade CO2 Kg/ano. Os bolsistas foram auxiliando os alunos que não
sabiam mexer ou operar o computador. Dessa maneira, conseguiu-se desenvolver
uma prática pedagógica envolvendo educação ambiental com a utilização de TIC. A
educação ambiental é muito importante para a formação de um cidadão ciente e sabese que as tecnologias têm grande impacto na aprendizagem de um indivíduo. O PIBID
é um programa do governo federal que incentiva e proporciona aos acadêmicos de
licenciaturas, contatos com alunos de escolas públicas e contribui para que os
acadêmicos interajam com os educandos aperfeiçoando sua vida profissional e
educacional. Muito se fala sobre o meio ambiente nas escolas, porém não é um
assunto palpável ou dinâmico. A educação ambiental é útil para auxiliar os alunos a
criar uma visão diferente sobre o meio ambiente e por isso trabalhar educação
ambiental é uma proposta desafiadora, pois nem sempre temos noção o quanto
poluímos o meio ambiente. Quando se faz uma análise minuciosa das atividades que
executamos no nosso dia a dia, somos deparados com um resultado nada agradável.
A calculadora de emissão de gases utilizada nessa prática pedagógica auxilia na
compreensão de dados e nos faz repensar melhor as atitudes que devemos tomar
para amenizar os grandes problemas ambientais na atualidade. Esse recurso didáticopedagógico utilizado pelos bolsistas do PIBID, com os 8º anos do ensino fundamental
da Escola de Educação Básica Santo Antônio, contribuiu para a prática pedagógica,
utilizando a tecnologia na prática da educação ambiental de forma interdisciplinar. Os
dados apresentados pela calculadora de emissões são diferentes dependendo de
onde eles residem e quantas pessoas na mesma residência. Mas pelo valor, já dá
para analisar a quantidade de lixo produzida por família e repensar sobre como
diminuir o consumismo exagerado, bem como a reutilização de materiais para reduzir
o número de resíduos e consequentemente a poluição. Assim sendo, é de extrema
relevância ressaltar que que a Educação ambiental, pode ser trabalhada no contexto
da Educação Básica, por meio de tecnologias, possibilitando a interdisciplinaridade,
enfatizando a realidade do próprio meio e o PIBID proporciona as bolsistas, a
oportunidade defrontar-se com a realidade educacional, adquirindo experiências na
prática pedagógica.
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AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PLANALTO
NORTE CATARINENSE DE 2000 A 2017114
Thiago Gural115
Kaio Fanes116
Silvio Carolo Junior117
RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente o fogo é a maior fonte de danos às florestas de todo o
mundo (SANT’ANNA et al, 2012). Diversas atividades humanas junto às áreas
florestais têm ativado muito o problema de incêndios, sendo que o homem interfere
direta ou indiretamente nos processos naturais, alterando a relação do fogo com os
ecossistemas florestais, como consequência disso, os recursos florestais e o meio
ambiente acabam sofrendo os efeitos danosos do incêndio (BATISTA; SOARES,
1997). De acordo com Soares e Batista (2002) incêndio florestal é o termo utilizado
para definir um fogo incontrolável que se propaga livremente e consome os diversos
tipos de material combustível existente em uma floresta. Para minimizar as perdas em
função da ocorrência dos incêndios florestais, faz-se necessário adotarem-se
estratégias de prevenção e combate aos mesmos. Para isto, é necessário conhecer
as estatísticas sobre os incêndios florestais, como, locais de ocorrência, época do ano,
provável causa, entre outros. Oliveira (2002) destaca que as estatísticas sobre as
ocorrências de incêndios florestais demonstram que, tanto no Brasil como na maioria
dos outros países, as principais causas dos incêndios são de natureza humana. Com
base dessas informações é possível estabelecer programas de prevenção e combate
nos períodos mais suscetíveis a ocorrência dos mesmos. Segundo Soares e Santos
(2002) é necessário saber quando os incêndios ocorrem para estruturar os serviços
de prevenção e combate dentro de limites economicamente viáveis, ativando o
sistema durante os períodos críticos e desativando-o nos meses de menor risco.
OBJETIVOS: Analisar os registros de incêndios florestais ocorridos no Planalto Norte
Catarinense no período de 2000 a 2017. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o
desenvolvimento deste estudo, utilizou-se uma base de dados, contendo informações
sob os incêndios florestais ocorridos no Planalto Norte Catarinense, pertencentes a
uma empresa privada de vigilância patrimonial. Dos 13 municípios que compõem o
Planalto Norte Catarinense apenas a informação de 7 foram utilizadas neste estudo,
sendo eles: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto
União e Três Barras. Fazem parte do banco de dados as seguintes informações: ano,
data, mês, município, área queimada, causas e tipo de vegetação atingida. Realizouse a distribuição dos incêndios por município, pelos meses do ano, causa provável,
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tipo de vegetação atingida, classes de tamanho, número de incêndios ocorridos, bem
como, suas respectivas áreas queimadas. RESULTADOS: O número de incêndios
analisados neste trabalho não corresponde ao total de incêndios ocorridos no Planalto
Norte Catarinense, uma vez que, somente utilizaram-se informações de áreas
privadas assistidas pela empresa em questão. No período de 2000 a 2017 foram
registrados 129 incêndios, representando uma média anual de 6%. De acordo com as
ocorrências anuais, os anos de 2003, 2006, 2014 estiveram acima da média. O ano
de 2003 foi o responsável pelo maior número de ocorrência seguido pelo ano 2006.
Ambos representaram 27,9% das ocorrências registradas. Distribuição dos
Incêndios por Município. O município de Mafra apresentou o maior número de
ocorrências (43%) e maior área queimada (104,16 ha), seguido por Três Barras com
número de ocorrências e área queimada de 35% e 58,05 ha respectivamente.
Distribuição dos Incêndios pelos Meses do Ano. A estação de incêndios na região
se estendeu de julho a dezembro, quando foram registradas quase 76% das
ocorrências e 83,5% da área queimada. Isto se explica porque este período
corresponde à estação mais seca, além do mais, é nessa época que os agricultores
fazem o preparo e a limpeza de seus terrenos. Causa dos Incêndios: O grupo
“incendiários” foi o principal causador de incêndios na região (67,4%), seguido por
“queima para limpeza” e “diversos” com 15,5% e 8,53%, respectivamente. Tipo de
Vegetação Atingida: Nota-se que o tipo de vegetação com maior incidência foi o
Pinus taeda (63,5%), que é a principal espécie reflorestada na região. A floresta nativa
foi o segundo de tipo de vegetação mais atingida pelos incêndios (13,2%),
representando enormes perdas ao meio ambiente, bem como, a diversidade genética.
Classes de Tamanho A classificação dos incêndios baseou-se na proposta de
Ramsey e Higgins (1981). Aproximadamente 48% das ocorrências se enquadraram
na classe II, enquanto que 39,5% na classe I. Quanto maior a porcentagem de
incêndios na classe I, maior a eficiência do controle, no entanto, pode-se considerar
que o combate está sendo realizado de maneira satisfatória. CONCLUSÕES: Mafra
foi o município com maior número de ocorrências, seguido pelos municípios de Três
Barras e Major Vieira. A estação de incêndios estendeu-se de julho a dezembro, com
maior número de ocorrência em agosto e setembro. Os “incendiários” foi o principal
grupo das causas dos incêndios, seguido pela “queimas para limpeza”. A área média
queimada por incêndio no período do estudo foi de 1,55 ha. A principal vegetação
atingida pelos incêndios foi os reflorestamentos de Pinus taeda, e em segundo lugar
a floresta nativa. O maior número de incêndios concentrou-se na Classe II, seguindose das Classes I e III.
Palavras-Chave: Incêndio Florestal. Estatística de Incêndio. Prevenção.
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CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA PARA CONSUMO
NÃO POTÁVEL NO BLOCO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO
CONTESTADO NO CAMPUS DE MAFRA
Adriano de Oliveira Lemos118
Amanda Schwölk dos Santos119
Fábio Martinho120
Olaf Graupmann121
RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente podemos considerar que as preocupações com os
recursos hídricos crescem gradativamente. No Brasil encontra-se as maiores reservas
hídricas do planeta, segundo Ferreira (2015), o Brasil obtém o privilégio de deter 12%
de toda reserva de água doce do mundo. No entanto, o mau uso desses recursos
pode comprometer gerações futuras inviabilizando até mesmo a própria vida.
Questões sobre preservação e manutenção desses recursos cresce
exponencialmente nas pautas de estudos para buscar novas tecnologias para o setor.
O aumento da população, a má utilização e a heterogeneidade na distribuição hídrica
contribuem para a escassez. Portanto requer urgência na implantação e
implementação do uso racional de água e a preservação de suas fontes. Quando
falamos sobre o uso e captação de águas pluviais, pronunciamos que o uso deste
recurso será para fins não potáveis. No estudo elaborado pode-se observar o intuito
de implantação de um sistema de captação de água pluvial para fins não potáveis, em
uma edificação específica, sendo este, o bloco de Engenharia da Universidade do
Contestado Campus de Mafra. Faz-se análise da edificação a ser captada as águas
pluviais e suas características, bem como, viabilidade técnica e econômica. Se
tratando de uma edificação universitária torna-se um potencial captador de recursos
e sua utilização, que por sua maior parcela esta elencada ao uso de banheiros e sua
manutenção organizacional da edificação, sendo um potencial consumidor de água
não potável, que segundo Fasola G. B (2009), 63,5% é destinado a esses fins. A
utilização de cálculos matemáticos precisará os quantitativos de águas captadas e seu
consumo, mostrando assim sua viabilidade e importância da instalação do sistema em
uma edificação universitária, que por sua vez forma profissionais com objetivos éticos
e moral a uma sociedade melhor e mais consciente. OBJETIVOS: Analisar a
Formando no Curso de Engenharia Civil, Universidade do Contestado – Mafra/SC. E-mail:
adrianodeoliveiralemos@gmail.com
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viabilidade da implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva para fins
não potáveis no bloco de Engenharia Civil da Universidade do Contestado Campus
de Mafra/SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Este projeto de pesquisa teve início em
leitura e revisão bibliográfica, posteriormente desenvolveu-se um estudo de caso na
edificação específica e por seguinte foram analisados: o tamanho da edificação com
uma área de captação de 664m², índices pluviométricos mensais, quantidade de
consumo perca pita de água por dia e, o método de cálculo utilizado para quantificar
o tamanho do reservatório a ser construído, foi com auxílio do Excel e o Coeficiente
de Runoff. Coeficiente este definido como a razão entre o volume de água escoado e
o volume de água precipitado. Observando assim a série pluviométrica de Mafra
segundo no site Wikipedia (2016), com base nos dados de 2016: em janeiro choveu
152 mm, fevereiro 170mm, março 147mm, abril 69mm, maio 97mm, junho 94mm, julho
79mm, agosto 89mm, setembro 117mm, outubro 145mm, novembro 107mm e
dezembro 152mm. RESULTADOS: Com dados de índices pluviométricos de Mafra,
teve neste ano um volume precipitado de 1418mm. A somatória do volume se dá pela
razão do volume vezes a área de captação e o coeficiente de Runoff, segundo Tomas
(2011), o coeficiente em cobertura metálica adota-se 0,8. Obtendo um volume de
753m³ de água destinada ao consumo a fins não potáveis. Neste caso, observa-se
uma economia média anual de 44% do consumo destinado a esse fim, variando mês
a mês devido sua irregularidade na precipitação. Esse volume escoado é destinado
para uma cisterna e através de uma bomba direcionado a uma caixa de água é
distribuída paro os fins determinados. Com o volume captado não será suficiente para
suprir o sistema de água não potável, no entanto diminuirá em percentual elevado o
consumo de água potável. O abastecimento total desse sistema não é possível pelo
elevado consumo, levando em consideração pesquisas realizadas através Fasola
(2009), um aluno gasta em média, 25 litros de água por período de estudo, sendo
assim o curso de Engenharia Civil com 243 alunos tem uma demanda de consumo
diário aproximado de 6m³. Sendo viável a implantação do sistema para uma redução
considerável no consumo de água potável. CONCLUSÕES: Conclui-se com esse
trabalho a ideia de diminuir o consumo de água potável, e a valorização da mesma,
uma vez que observado as características do local de aplicação, sendo um potencial
captador de recursos. Os números obtidos com a pesquisa demostram que o
percentual de economia se tornam viável à implantação. Para suprir a demanda de
consumo a Universidade tem em seu reduto de edificação outros blocos de estudos,
que poderia estar captando esses recursos e destinando para o mesmo fim, no
entanto uma nova análise deve ser feita. O principal conceito obtido nesse trabalho é
a conscientização de que a água é um recurso finito, desta forma a economia e o uso
consciente deve ter a devida preocupação. Visualizando que a edificação está
localizada em uma região que não tem incidência de secas alongadas, mesmo assim
deve-se ter preocupação com esse recurso, ou mesmo que tenha um poço artesiano
para suprir seu consumo. Sua destinação final em esgoto será em rios, fonte de
recurso para maior parte da sociedade que um dia também pode findar.
Palavras-Chave: Aproveitamento de água. Consume de água. Sustentabilidade.
Universidade.
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ESTUDO COMPORTAMENTAL DE URSOS-PARDOS (Ursus arctos) EM
CATIVEIRO NO ZOOLÓGICO DE POMERODE – SC122
Daniela Cristine Albring123
Raíra da Costa Kowacic124
Elisete Ana Barp125
RESUMO
INTRODUÇÃO: A família Ursidae compreende oito espécies de ursos, incluindo o
urso pardo (Ursus arctos), (GUPTA et al., 2007). O urso é um mamífero caracterizado
por apresentar um corpo robusto, uma cauda curta e orelhas pequenas e
arredondadas. São animais solitários, cujos laços familiares apenas se criam entre a
fêmea e as suas crias. O urso pardo é considerado essencial para a determinação do
estado de conservação natural ou semi-natural do ecossistema montanhoso
(KANELLOPOULOS et al., 2006). Pode ser encontrado atualmente nas florestas e
montanhas do norte da América do Norte, da Europa e da Ásia (NATIONAL
GEOGRAPHIC, 2010). Possui pelagem castanho-escura, embora possam existir
variações entre machos e fêmeas. O seu peso é influenciado pelo gênero,
disponibilidade de alimento, idade e altura do ano, podendo oscilar entre os 250 e os
300Kg. Pode atingir 1,5 e 2,5 metros de altura em posição vertical e a média de
longevidade, em estado selvagem é de vinte e cinco anos (GARCIA, 2010). A sua
alimentação é muito diversificada, baseando-se, principalmente, em nozes, bagas,
frutos, folhas e raízes, mas também se alimentam de carne e de peixe. Os ursos
pardos são animais tímidos, o que dificulta todo o processo de observação e estudo
do seu comportamento no habitat natural, sendo necessário mantê-los em cativeiro
para a compreensão e conhecimento de sua biologia e comportamento (ATTEN,
2006). OBJETIVO: Registrar e quantificar os comportamentos de três ursos pardos
mantidos em cativeiro no Zoológico de Pomerode - SC. MATERIAL E MÉTODOS: O
presente estudo foi realizado no Zoológico de Pomerode, localizado no centro da
cidade de Pomerode, estado de Santa Catarina. Os animais em estudo foram três
ursos pardos (U. arctos): um filhote, macho, de um ano e três meses de idade, e dois
adultos, sendo um macho, com 15 anos e uma fêmea com 14 anos. O filhote estava
alojado em um cativeiro isolado dos outros dois. A fêmea foi denominada nesse estudo
por Urso 1, o macho por Urso 2 e o filhote por Urso 3 para melhor identificação. O
tempo de duração das observações foi de 2 horas, tendo início às 13h15 min e término
às 15h15 min. Durante as observações foram feitos registros fotográficos e gravações
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dos comportamentos dos animais, além da descrição e quantificação de cada
comportamento. RESULTADOS: Para o Urso 1 os comportamentos mais expressivos
e frequentes foram: o ato de coçar (coçar barriga, cabeça e genitais): 5 vezes; Dormir
e acordar: 4 vezes; Bocejar (abrir a boca demonstrando sono e/ou cansaço): 4 vezes;
Movimentar-se (andar pelo local que compreende seu espaço): 4 vezes; Tomar banho
no lago (entrar na água, sentar, deitar, brincar e se lavar): 1 vez durante 30 minutos.
Os demais comportamentos registrados foram: Alimentar-se (ingestão de frutas e
verduras dispostas no recinto); Beber água do lago; Encostar o rosto no chão; Deitar
com a cabeça em cima da pata; Sentar no chão; Apoiar a perna na parede (erguer a
perna enquanto está deitado em sinal de preguiça) e chacoalhar a cabeça. Para o
Urso 2 os comportamentos mais expressivos e frequentes foram: Dormir e acordar: 6
vezes; Espreguiçar-se (movimentos com os braços demonstrando preguiça ou
sonolência): 4 vezes. Os demais comportamentos registrados foram: Apoiar a perna
na parede; Bocejar e levantar a cabeça do chão (erguer a cabeça enquanto está
deitado). Para o Urso 3 os comportamentos mais expressivos e frequentes foram:
Alimentar - se: 2 vezes durante 10 minutos; movimentar-se: 3 vezes e dormir: 1 vez
durante 40 minutos. Os demais comportamentos registrados foram: Beber água,
urinar e coçar-se. CONCLUSÃO: Para o urso 1 os comportamentos mais
desempenhados foram: coçar, dormir e acordar, bocejar, movimentar-se e tomar
banho no lago. Para o urso 2: Dormir/ acordar e espreguiçar-se. E para o urso 3:
Movimentar-se, alimentar-se e dormir. Diante disso, com o estudo do comportamento
de ursos-pardos foi possível observar os comportamentos característicos dessa
espécie em cativeiro, destacando os mais desempenhados no período observado.
Palavras-chave: Ursidae. Descrição comportamental. Cativeiro.
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SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS
Bruno Silva Duarte126
Smaily Stoeberl Gaspar127
RESUMO
INTRODUÇÃO: A agua está presente na nossa vida de diversas formas e precisamos
dela em todo momento, tanto no trabalho quanto em casa. Além dela ser necessária
para nossa hidratação, também é muito importante para nossa higiene no dia a dia.
Mas quando chegam dias frios, principalmente no inverno, a agua estar gelada ou não
quente o suficiente, se torna um incomodo, principalmente para banho e para lavar a
louça. Além do recurso de aquecimento por energia elétrica, existe aquecimento a gás
(natural ou liquefeito de petróleo) que é muito eficiente não só para aquecer a agua,
mas também o ambiente da casa. Ainda há pessoas que não confiam muito no
aquecimento a gás pelo fato de não conhecerem como o sistema funciona, porém, há
diversos benefícios para os usuários e hoje em dia com o avanço da tecnologia, os
aquecedores a gás são mais seguros, pois possuem termostato de segurança e
sensor de chama. OBJETIVOS: o uso do sistema de aquecimento a gás deve
colaborar com a economia de energia elétrica. No chuveiro alimentado por este
sistema, obtém-se mais conforto devido ao fato de ter mais controle na pressão e uma
temperatura mais estável mesmo em temperaturas climáticas mais baixas.
MATERIAIS E MÉTODOS: no mercado existem dois tipos de aquecedores a gás, os
quais são por passagem ou por acumulação. Basicamente a diferença entre eles é o
tempo levado para obter o aquecimento da água. O aquecimento a gás por passagem
passa por um sistema de serpentina distribuída em volta da câmera de combustão,
desta forma, a agua passa pelo aparelho sendo aquecida gradualmente sem
necessidade de reservatório. A chama é acesa quando a água entra pelo aquecedor
e movimenta uma peça fazendo com que o gás seja liberado. No momento em que
isso ocorre, é acionado um comando na unidade eletrônica fazendo com que o
equipamento produza uma faísca dando a origem a chama. O aquecedor a gás por
acumulação, também chamado de boilers, como o nome já entrega, é dependente de
um reservatório para acumulação. Cada aparelho tem um cilindro vertical para
armazenamento da agua para seu aquecimento através da chama produzida em um
tubo localizado no centro do cilindro. Para manter o controle da temperatura desejada
para a agua, o equipamento tem um termostato que que mantem a temperatura
estável automaticamente de acordo com o desejado e para o controle da perda de
temperatura, possui um revestimento térmico no cilindro. Com esse sistema de
aquecimento, o consumo da agua pode ser imediato ou para consumo posterior. A
chama piloto fica acesa o tempo todo mantendo a agua sempre aquecida. Pode ser
regulada pouco antes do uso para que a agua fique mais quente. A chama pode,
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também, permanecer o tempo todo em um nível superior para que a agua esteja
sempre mais quente, por consequência, o gasto de gás também será maior. Como
esse modelo necessita de reservatório, a agua quente é limitada. A instalação de um
aquecedor a gás de ambos os tipos citados, deve ser em um local com a melhor
ventilação possível, para que tenha obtenha troca de ar permanentemente e de
maneira que possibilite ventilação superior e inferior do equipamento pois ao acender
a chama do aquecedor, o mesmo passará a consumir o oxigênio no ambiente. Para
que o equipamento seja seguro para seu uso é de extrema importância que nunca
seja instalado em banheiro ou qualquer lugar sem ventilação constante. Para
instalações em ambientes fechados, só poderão ser feitas instalações do modelo do
aparelho se for do tipo Fluxo Balanceado. Esses são aquecedores hermeticamente
fechados, acompanhados de um sistema de ventilação interna por meio de
ventoinhas, capaz de sugar o ar necessário para que se tenha a queima e
simultaneamente acabar com os gases nocivos. O aquecedor possui dutos especiais
que utilizam o ar do ambiente externo contando com uma chaminé para a entrada do
oxigênio e uma segunda chaminé para liberação do gás CO². Para que esses
equipamentos funcionem com êxito, é necessário ter alguma forma de exaustão
(chaminé) e existem dois tipos, a exaustão natural e a forçada. A exaustão natural
prevê a saída dos gases vindos da queima de forma natural. Todos os aparelhos,
instalados em locais internos e externos, precisam ter uma chaminé para que se tenha
a condução dos gases nocivos para um lugar onde não haja circulação de pessoas.
Além disso, elas evitam que o vento e a chuva tragam os gases novamente e também
evitam a interferência do vento e da chuva que podem causar mal funcionamento do
equipamento ou até mesmo apagar a chama. Quando não há condições adequadas
para a eliminação dos gases nocivos, como principais motivos a instalação do
equipamento for realizada longe do ambiente externo, ou quando for um lugar de alto
índice de ventania, é necessária que a exaustão seja do tipo forçada para garantir o
bom funcionamento e segurança no local. A previsão da necessidade da exaustão
forçada é vista na ABNT NBR 13103. RESULTADOS: sustentabilidade pode ser algo
que está ligado de forma direta a este sistema, tal que muito aparelhos modernos traz
baixo consumo de água e reduzindo problemas com uso abusivo. CONCLUSÕES:
estabelecido de forma para trazer conforto e qualidade o aquecedor a gás, merece
atenção e cuidado por se tratar de equipamento que se mau uso ou instalação
inadequada trará grandes riscos ao proprietário.
Palavras-Chave: Conforto. Consumo. Aquecimento. Segurança.
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DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL
Filipe Pellizzaro128
Ghilherme Zat Guizzardi129
Rafael Rodrigo Zanin130
RESUMO
INTRODUÇÃO: Em 1859 foi descoberto petróleo na Pensilvânia tendo sido utilizado
principalmente para produção de querosene de iluminação. O ano de 1973
representou um verdadeiro marco na história energética do Planeta, pois o homem
passou a valorizar as energias oriundas da biomassa, posicionando-as em destaque
com relação aos bens de sua convivência (GOMES; LIMA; REZENDE, 2008). O uso
de combustíveis alternativos vem ganhando destaque, pois além do petróleo ser uma
fonte esgotável de energia, emite grande quantidade de gases poluentes. Muitas
propostas têm surgido para substituição dos combustíveis fósseis, destacando-se o
álcool etílico hidratado combustível e os biocombustíveis derivados de óleos ou
gorduras, que surgem como uma promessa para substituição do óleo diesel, com
especial destaque para o biodiesel (OLIVEIRA, 2008). As fontes de energia
renováveis apontam para uma nova visão de mundo voltada para a utilização eficiente
dos recursos produtivos bem como para ganhos em termos mais globais. A diminuição
de poluentes na atmosfera e o consumo de produtos mais limpos e renováveis geram
ganhos potenciais, tanto em âmbito ambiental quanto econômico (SALES; AMORIM;
PINTO, 2006). O potencial da utilização das fontes alternativas de energia é analisado
não apenas com preocupação ambiental, mas também com vistas à minimização de
custos e a viabilidade destas fontes. A utilização de Catalizadores para acelerar a
reação química e planos de transição para o uso de energias alternativas são também
integrantes da temática: Fontes alternativas de energia (SALES; AMORIM; PINTO,
2006). OBJETIVOS: O objetivo geral deste trabalho foi analisar o cenário de expansão
do biodiesel para na matriz energética brasileira. Nesse sentido, buscou-se analisar
artigos e informações disponíveis sobre o assunto. MATERIAIS E MÉTODOS: Este
estudo constitui-se de uma revisão da literatura, realizada entre agosto e setembro de
2017, no qual realizou-se uma consulta a artigos e demais informações
disponibilizadas na web. Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram
a utilização de biodiesel e biocombustíveis, suas fontes e sua projeção no Brasil.
RESULTADOS: O biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa renovável
para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme
regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou
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totalmente combustíveis de origem fóssil conforme a declaração do Ministério de
Ciência e Tecnologia. Podendo ser obtido pelo processamento de sementes de
girassol, soja, castanha, amendoim, mamona, algodão, entre outros vegetais. Além
de também ser obtido a partir de gordura animal e de óleo vegetal já utilizado em
frituras (GOMES; LIMA; REZENDE, 2008). Para os biocombustíveis, a iNDC (Intended
Nationally Determined Contribution) brasileira apresentou o compromisso de
“aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira
para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis,
aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de
biocombustíveis (SOUZA et al., 2017). O marco regulatório que autoriza o uso
comercial do biodiesel no Brasil considera a diversidade de oleaginosas disponíveis
no País, a garantia do suprimento e da qualidade, a competitividade frente aos demais
combustíveis e uma política de inclusão social (GOMES; LIMA; REZENDE, 2008).
Tendo em vista a geração de energia pela matriz energética brasileira em 2015,
estimou-se que o potencial energético da matriz no ano de 2030. Entre 2015 a 2024,
as projeções foram fornecidas pela EPE. Para o ano de 2024, realizou-se uma
projeção para a matriz energética nos anos subsequentes, considerando uma taxa
média de crescimento anual geométrico de 2,9% a.a. A geração de energia pela matriz
energética brasileira passaria de 266.315 mil tep em 2015 para 419.642 mil tep em
2030 (SOUZA et al., 2017).Em termos de infraestrutura, seriam necessários
investimentos em mais 395 usinas de biodiesel, atualmente temos 43 usinas em
operação, com capacidade média de 143 mm³/ano de biodiesel (SOUZA et al., 2017).
CONCLUSÕES: Este artigo demostrou que é necessário realizar pesquisas e que
existam investimentos por parte do governo e iniciativa privada, no sentido de
viabilizar a produção, consequentemente a utilização do Biodiesel em larga escala
sem por em risco aspectos sociais, ambientais e econômicos (SOUZA et al., 2017).
Com o desenvolvimento de tecnologias capazes de proporcionar a extração máxima
de produtividade de cada região, além de gerar inúmeros empregos entorno da
produção se terá um panorama cada vez mais estimulador no desenvolvimento sócioeconômico baseados no uso em grande escala do Biodiesel (GOMES; LIMA;
REZENDE, 2008).Diversos fatores devem ser considerados na análise da viabilidade
do biocombustível, como a necessidade de investimento em infraestrutura, a
disponibilidade de matérias-primas, políticas públicas, desenvolvimento tecnológico,
entre outros (SOUZA et al., 2017).
Palavras-Chave: Biodiesel. Biocombustível. Biomassa. Soja. Oleaginosas. Energia.
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE FÍSICA E BIOLÓGICA DE POÇOS NA ÁREA
CENTRAL DE CONCÓRDIA-SC
Andressa Aline Garbossa131
Filipe Pellizzaro132
GhilhermeZatGuizzardi133
Rafael Rodrigo Zanin134
RESUMO
INTRODUÇÃO: A água é um elemento essencial à vida, todos os organismos
dependem dela, porém com o crescimento da população e a industrialização atual, há
um enorme acréscimo da poluição na mesma. Diversos mananciais naturais possuem
características que já são improprias para consumo, inclusive para irrigação. Dessa
forma a escassez das águas superficiais potáveis é iminente, tornando cada vez mais
difícil a obtenção de água para abastecimento público. Busca-se assim novas fontes
de água que não sejam as águas superficiais, devido a isso há um aumento do uso
de água subterrânea para o abastecimento. As águas subterrâneas representam mais
de 95% das reservas de água doce exploráveis do globo. A importância do
conhecimento da qualidade atual da água e da estrutura dos poços deve-se ao fato
de que na região oeste de Santa Catarina, se encontram a maior parte dos poços no
Aquífero Serra Geral, tendo mesmo pequenas faixas aflorantes que constituem áreas
de alta vulnerabilidade necessitando de monitoramento e controle, isso associado ao
fator de que se criou uma crença de que a água subterrânea se encontra protegida da
poluição. Na região oeste de Santa Catarina, a contaminação é caracterizada pela
elevada produção de suínos e aves, bem como por efluentes poluídos por agrotóxicos
e biofertilizantes, algo que leva a crer a necessidade de um monitoramento mais
constante da qualidade da água que é disposta em poços tubulares da região.
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho consiste na realização da análise dos
impactos em poços tubulares profundos, por meio da modelagem ambiental,
composta por análise da qualidade da água, observação da circo vizinhanças e
identificar os detalhes construtivos de 5 poços presentes na região central da cidade
de Concórdia/SC, tendo como base para análise da qualidade das águas os
parâmetros de: Coliformes totais, Escherichia coli e potencial hidrogeniônico e para a
análise dos detalhes construtivos sua estrutura conforme legislação e normativas
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vigentes. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado com amostras de água de
cinco poços tubulares profundos localizados na região central do município de
Concórdia-SC. As coletas foram realizadas no período do mês de maio de 2017, com
intervalo de dois dias, sendo cinco amostras por coleta, totalizando quinze amostras
de água. As análises de pH e E. coli foram realizadas junto ao Laboratório de
microbiologia da Universidade do Contestado. As análises microbiológicas de E. coli
e coliformes totais seguiram a metodologia do teste de presença/ausência. A escala
de impacto utilizada para a elaboração deste estudo consistiu na análise de potências
poluidores nas proximidades, a conservação estrutural do poço e a análise da
presença de coliformes. RESULTADOS: Após realizado o estudo a campo, com
evidências fotográficas, constatou-se que nenhum dos poços analisados obteve uma
boa avaliação em critérios estruturais. Dados que evidenciam que sua construção não
seguiu os parâmetros da NBR 12.244/92, que detalha o passo a passo da construção
de poços tubulares. As amostras de água foram levadas até o laboratório e
processadas, sendo seus resultados tabelados. É possível estabelecer uma conexão
entre a avaliação física e a biológica, onde se observa que os dois pontos onde o poço
se localizava em um local com condições melhores (P1 e P2), os dados de presença
de coliformes foram negativos. Já nos pontos P3, P4 e P5, a qualidade da construção
é menor e também apresentaram índices de coliformes totais nas amostras. Podemos
dessa forma verificar o impacto de todos os itens conjuntos, gerando o índice de
degradação. CONCLUSÕES: Do total de cinco poços analisados, três deles
enquadram-se com o grau de degradação baixo e os outros dois enquadram-se com
o grau de degradação médio. Observa-se a necessidade de direcionar uma atenção
especial para a estrutura física dos poços e seu entorno. De acordo com as 25
amostras analisadas, verifica-se que 60% dos poços tiveram a presença de coliformes
termotolerantes. O que pode gerar uma restrição quanto ao seu uso, exigindo dos
usuários medidas para o emprego destes recursos. Observa-se a necessidade de
efetuar o melhoramento da estrutura construtiva e seu entorno e algumas forma de
tratamento para possível consumo humano.
Palavras-Chave: Biodiesel. Biocombustível. Biomassa. Soja. Oleaginosas. Energia.
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL DO CHIMPANZÉ CATIVO (PAN
TROGLODYTES) NO ZOOLÓGICO DE POMERODE-SC135
Tainan Filipe da Silva136
Kamilla Bleil do Carmo137
Elisete Ana Barp138
RESUMO
INTRODUÇÃO: As técnicas de avaliações comportamentais são formas de pesquisas
que tem como objetivo descrever e justificar ações realizadas pelos animais
(VALADARES et al., 2009). Estudos em comportamento e ecologia dos primatas vem
assumindo grande importância nos dias atuais, devido o fato do aumento da
destruição dos hábitats naturais, que vem pondo em risco a sobrevivência dos
primatas. Desta forma, conhecer os modos comportamentais desses indivíduos é
essencial para a compreensão das estratégias de sobrevivência em diferentes
ambientes e as formas de contribuição para a conservação in situ e ex situ destes
animais (FORTES; MARQUES, 2005). OBJETIVOS: Registrar as ações
comportamentais efetuadas por P. troglodytes cativos no Zoológico de Pomerode –
SC. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo foi realizado no Zoológico
Pomerode, localizado na cidade de Pomerode – SC, onde, observou-se o
comportamento de dois chimpanzés (um macho e uma fêmea) com duração de duas
horas. O método de amostragem utilizado para o presente estudo foi ad libitum que
consistiu no registro livre dos comportamentos de interesse (FORTES; MARQUES,
2005). Todos os comportamentos observados foram anotados e cronometrados com
auxílio de um cronômetro. RESULTADOS: Foram registrados 13 comportamentos
distintos: Vocalizar, caminhar, sentar, correr, Interagir, deitar, coçar, dormir, cuspir,
brincar, beber água, urinar e comer. Entre os comportamentos, o mais observado foi
o de dormir (34%), seguido pelos comportamentos de sentar (31%) e comer (19%).
Os comportamentos de vocalizar, caminhar, correr, interagir, deitar, coçar, cuspir,
brincar, beber água e urinar apresentaram frequências inferiores a 6% cada.
Conforme afirmado por Fortes e Marques (2005), muitas espécies de animais tem
como hábito de descansar ao meio dia após as alimentações, sendo esta
característica observada nos chimpanzés durante o estudo. Também foi constatado o
hábito arborícola, como a preferência dos chimpanzés em se alimentarem sobre as
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árvores ou em locais mais altos (AMORIM, 2000). Estas características
comportamentais podem ter sido fatores que contribuíram para estes resultados,
como também o período amostral de apenas duas horas. CONCLUSÕES: Através
dos atos comportamentais observados, foi possível verificar que os chimpanzés
apresentam bem-estar no ambiente que estão inseridos, sem a presença de
comportamentos agressivos ou anormais. Sendo uma característica importante para
o conhecimento adicional da espécie e o habitat destes indivíduos.
Palavras-Chave: Chimpanzés. Comportamento Animal. Ambientes Cativos.
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LOGÍSTICA REVERSA DO ÓLEO DE COZINHA SATURADO UTILIZANDO
ESCOLAS PÚBLICAS COMO ECO PONTO
Thales Liebl Miranda139
Simone Moraes Stange140
Maristela Povaluk141
RESUMO
INTRODUÇÃO: Para implementar a Educação Ambiental, é necessário inovar as
práticas pedagógicas, considerando as relações sociais, para produzir o saber
ambiental. E a sua operacionalização, deverá priorizar o desenvolvimento de atitudes,
habilidades e produção do conhecimento, para a preservação ambiental e melhoria
da qualidade de vida (POVALUK, 2015). Desta maneira, a Educação Ambiental,
poderá influenciar no processo de formação, priorizando seres humanos conscientes
de seus direitos e deveres, e por meio do conhecimento ambiental, poderá efetuar
mudanças no contexto em que está inserido. Nesse contexto as Diretrizes
Curriculares Nacionais (2012), preconizam que a Educação Ambiental, não é uma
atitude neutra, pois envolve valores, interesses, devendo assumir na prática educativa
de forma articulada as dimensões política e pedagógica. Este artigo tem o propósito
de relatar os procedimentos adotados, em nível de Educação Ambiental no ensino
público, para promover o descarte/reuso do óleo de cozinha, conduzindo sua
manipulação de forma sustentável e engajada. Enquanto projeto de pesquisa, propôsse a investigar: Quais os procedimentos pedagógicos mais adequados para estimular
o processo de coleta e armazenamento do óleo de cozinha objetivando assegurar um
uso sustentável do que se poderia denominar como “refugo doméstico”, tendo como
principais atores de uma ação conjugada âmbitos diferenciados do entorno domiciliar
de alunos em fase de formação escolar e professores. OBJETIVOS: oportunizar o
embate prático sobre a cultura do uso sustentável de rejeitos líquidos – pelo prisma
das duas disciplinas mencionadas -, no que concerne, respectivamente em: - Química:
enfoque na percepção do processo de coleta, armazenamento e destinação do óleo
saturado, buscando-se conscientizar as cadeias de elementos químicos liberadas
tanto no processo de estocagem, reuso/manipulação, transformação do resíduo em
produto reaproveitável; - Biologia: enfoque, por meio de palestras expositivas, nas
consequências do descarte inadequado do óleo de cozinha no meio ambiente,
promovendo o reconhecimento dos danos causados ao meio ambiente pela
manutenção contínua da prática de descarte incorreto. Oportunizar o exercício de
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campanhas de coleta do óleo de cozinha no “eco ponto” da Escola de Educação
Básica Barão de Antonina, pesquisar os produtos finais provenientes da reciclagem
deste resíduo, e contribuir para uma ação efetiva no processo de defesa ambiental.
MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho de investigação se enquadra como uma
investigação empírica de caráter exploratório, em abordagem experimental
interdisciplinar. A investigação teve seus materiais categorizados em: rejeito
líquido(óleo saturado, componente resultante de utilização de óleo de cozinha no
processo de fritura de alimentos no ambiente doméstico); material de
divulgação(panfletos para divulgação do projeto); grupo de observação(turmas de
alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, totalizando 544 alunos com idades entre
15 e 17 anos - da Escola de Educação Básica “Barão de Antonina”, em Mafra-Santa
Catarina); grupo de trabalho técnico(composto pelos profissionais atuantes e
desenvolvedores do Programa de Coleta de Óleo Saturado da Afubra - Associação
dos Fumicultores do Brasil). O período utilizado como execução da investigação
cobriu do início do mês de fevereiro até final do mês de setembro de 2017. No que
tange à parceria da Afubra enquanto agente auxiliar do projeto de investigação, sua
cooperação foi essencial para seu êxito tanto pela possibilidade de produção do
material de divulgação e apoio especialista na execução de palestras quanto pelo
fornecimento do transporte do rejeito coletado/armazenado na escola e demonstração
dos processos de manipulação deste material. RESULTADOS: No período de
aplicação do projeto foram arrecadados 408,5 litros de óleo saturado. Os 544 alunos
participantes da coleta do óleo receberam como incentivo uma porcentagem de nota
conceito de acordo com a quantidade de óleo que entregassem a escola, na disciplina
de química e biologia. A escola por sua vez recebia como uma carta de crédito o valor
de R$ 0,50 por litro que repassava a empresa Afubra, assim podendo fazer aquisição
de equipamentos necessários à instituição escolar, tais como: um aparador de grama
e um liquidificador. Desta feita, a associação, realizando a logística reversa, produz
biocombustível para sua frota de veículos que rodam por várias filias ao longo dos
estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, desde 2009. Vale ressaltar
que a Afubra, fornece materiais didáticos e pedagógicos para auxiliar às escolas, nos
programas de conscientização da interdisciplinaridade da educação ambiental.
CONCLUSÕES: O projeto de investigação levado a efeito repercutiu positivamente
na sensibilização tanto do valor de uma conduta responsável em relação às
exigências de cuidado para com o meio ambiente quanto pela estimulação de um
senso crítico mais desenvolvido, uma vez que tais resultantes foram constatados na
implementação, tanto no processo de adesão pelos alunos da Instituição envolvida,
quanto pelos seus familiares e professores. Nesse sentido, o objetivo de produzir uma
percepção mais apurada das questões relacionadas à cultura de tratamento
sustentável de rejeitos líquidos, numa ótica interdisciplinar, foi atingido, preconizando
a Educação Ambiental no âmbito da instituição de ensino e comunidade.
Palavras-Chave: Educação ambiental. Produção de biodiesel. Reciclagem.
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DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO
CONTESTADO, MAFRA, SC
Bianca Renata Ferreira142
Mário Fritsch143
Maristela Povaluk144
RESUMO
INTRODUÇÃO: Borboletas e mariposas são insetos bastante comuns e conhecidos.
Constituem uma das principais ordens de insetos com relação ao número de espécies,
à diversidade de ocupação de habitat e à estabilidade das comunidades vegetais.
Caracterizam-se pelas escamas nas asas, a qual deu origem ao nome da Ordem
Lepidoptera: lepidos escama; pteron, asas. Os lepidópteros constituem uma das
principais ordens de insetos quando relacionados à riqueza de espécies, importância
econômica e distribuição em quase todos os ambientes do planeta. Essa ordem é
representada pelas borboletas e mariposas, que são insetos bem conhecidos e tem
fácil reconhecimento pelas suas escamas. A Ordem Lepidoptera está entre os animais
mais frequentes utilizados em estudos, levantamentos e avaliações na área de
conservação. Isso em parte se justifica pela facilidade de identificação, e por serem
insetos bem conhecidos cientificamente (HICKMAN, 2013). A Ordem Lepidoptera é
dividida taxonomicamente de várias maneiras, não necessariamente correspondendo
a grupos naturais. Comumente são divididas em dois grandes grupos: mariposas,
geralmente noturnas (Heterocera) versus borboletas, geralmente diurnas
(Rhopalocera). A Ordem Lepidoptera tem uma grande importância para a Biologia da
Conservação, por ser sensível a variações ambientais. Apresenta também um papel
importante em muitos processos de polinização e compõem níveis tróficos
importantes na cadeia alimentar. São importantes em ecossistemas devido as
interações com a vegetação e a fauna. As principais características utilizadas para a
identificação de lepidópteros são: venação alar, forma de acoplamento e formato e
estrutura das escamas das asas. São importantes caracteres também as antenas,
peças bucais, a presença ou ausência de ocelos, pernas, genitália, abdômen e
características gerais como tamanho e cor (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011).
OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivo determinar as famílias de
Lepidoptera (borboletas e mariposas) na Universidade do Contestado – Campus
Mafra, SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa foi efetuada através de
pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa laboratorial, tendo como base
142Função
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a coleta de dados e a investigação in loco, através do método qualitativo e quantitativo
A pesquisa foi efetuada com a utilização dos seguintes equipamentos e instrumentos:
caderno de campo para anotação das ocorrências observadas, máquina fotográfica,
rede entomológica, armadilhas, frascos mortíferos, envelopes triangulares em papel
vegetal para transporte dos espécimes coletado, alfinetes entomológicos, bloco de
alfinetagem, pinças, estendedores de Lepidoptera, estufa de desidratação, caixas
entomológicas, estereomicroscópio, computador e etiquetas de coleta. As coletas
foram realizadas através de armadilha e rede entomológica, com 19 coletas para a
captura de borboletas em datas aleatórias de acordo com a variação do clima, entre
janeiro de 2016 e abril de 2016, num esforço amostral de 44 horas de coleta. Nos dias
escolhidos para as coletas o clima estava ensolarado e com pouco vento, as coletas
aconteceram no período das 14 às 18 horas (para as borboletas). Durante as saídas
a campo foram feitas capturas dos insetos com rede entomológica e armadilha com
isca, na qual foi utilizada banana fermentada com caldo de cana por 48 horas. Para o
abate foi utilizado câmara mortífera feita em frasco de vidro com uma camada de papel
absorvente, uma camada de gesso embebido em acetato de etila (C4H8O2); depois
de mortos os insetos foram acondicionados em envelopes triangulares de papel
vegetal. Registrou-se um total de 83 indivíduos pertencentes a dez famílias.
RESULTADOS: Foram realizadas 19 expedições a campo, no período de janeiro a
abril de 2016, na Universidade do Contestado - Campus Mafra, SC, e coletados 83
indivíduos pertencentes a dez famílias de Lepidoptera. Do grupo Rhopalocera
(borboletas) a Família mais representativa foi Nymphalidae com 30 indivíduos
coletados, seguida de Pieridae com 7 exemplares. As famílias com menor número de
exemplares coletados foram Hesperiidae com 5 exemplares, Acracidae e Lycaenidae
com 3 exemplares cada. Do grupo Heterocera (mariposas) a Família mais
representativa foi Geometrida e com 28 indivíduos coletados, seguida de Saturniidae
com 3 exemplares. As famílias com menor número de exemplares coletados foram
Lasiocampida e com 2 exemplares, Arctidae e Noctuidae com 1 exemplar cada.
CONCLUSÕES: Foi registrada a ocorrência de 10 famílias de Lepidoptera: Acracidae,
Arctiidae, Geometridae, Hesperiidae, Lasiocampidae, Lycaenidae, Noctuidae,
Nymphalidae, Pieridae e Saturniidae. A Família Nymphalidae é a que contém o maior
número de espécies, a mais diversa relação com plantas hospedeiras e a maior
diversidade de formas larvais, sendo as lagartas bastante diversas em relação à cor,
tamanho e forma. Dentro dessa família encontram-se as borboletas frugívoras.
Diferenciam-se das outras famílias por possuírem apenas dois pares de pernas para
a locomoção, sendo a perna dianteira bastante reduzida (DeVRIES, 1987). Não
possuem garras e apenas as pernas médias e posteriores são usadas para caminhar.
Essa família é subdividida em oito subfamílias. Borboletas pertencentes a essa família
são encontradas em todos os lugares do mundo, com exceção da Antártida e estão
presentes em maior variedade na região Neotropical, com cerca de 2.000 espécies
registradas. No Brasil, as borboletas Nymphalidae somam cerca de 780 espécies
(BROWN; FREITAS, 1999). Foram coletados 30 exemplares desta Família. Por ser
uma Família com grande número de espécies foi possível identificar 3 subfamílias:
Satyrinae, Danainae e Heliconiinae. Ressalta-se que quanto maior a diversidade de
indivíduos e maior sua população, maior será o transporte de pólen entre os
fragmentos florestais, o que aumenta a probabilidade de fecundação das flores e
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consequente produção de frutos e de sementes, aspectos desejáveis para a
restauração ambiental.
Palavras-Chave: Lepidoptera. Diversidade. Borboletas. Mariposas.
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TAXA DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE HoveniadulcisThunb.
EXCRETADAS POR Alouatta guariba clamitans NO PARQUE MUNICIPAL SÃO
LUÍS DE TOLOSA, RIO NEGRO, PR145
William de Almeida146
Maristela Povaluk147
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. OBJETIVOS: Esta pesquisa teve por finalidade analisar a
taxa germinativa das sementes de H. dulcis excretadas por A. guariba clamitans, 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. MATERIAIS 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 Setembro de
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2017, totalizando 20 saídas de 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
massa fecal. 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. As sementes foram dispostas sobre papel filtro e umidecidas com água
deionizada, mantidas 12 horas em estufa iluminada e 12 horas em estufa escura,
ambas com 25 graus C, 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. RESULTADOS: Um total de
200 sementes foram coletadas, sendo 100 do experimento controle e 100 do
tratamento. Na análise de dados até a primeira semana do mês de outubro, as
sementes não apresentaram germinação, devido a dormência tegumentar que H.
dulcis apresenta, mas há excreção de mucilagem que precede a emissão da radícula.
Assim sendo, o pesquisador está diariamente efetuando a coleta de dados e a analise,
para verificar o processo de germinação, até a sua concretização, prevista para o final
do mês de outubro. Esta pesquisa é de extrema relevância, no processo de análise
da taxa germinativa das sementes de H. dulcis excretadas por A. guariba clamitans,
no Parque Municipal São Luís de Tolosa, Rio Negro, PR. Pois através desde, poderse-á induzir a germinação das sementes coletadas e posteriormente, constatar a
variação de sucesso germinativo entre as sementes excretadas e as do controle,
socializando os referidos dados para os pesquisadores, que tiverem interesse na
referida área.
Palavras-Chave: Germinação de sementes. Mastofauna. Meio ambiente.
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A IMPORTÂNCIA DAS GEOTECNOLOGIAS E SUAS APLICAÇÕES NA
ENGENHARIA CIVIL
Rubiane Lang
RESUMO
É indiscutível que o desenvolvimento tecnológico nos últimos cinquenta a sessenta
anos tenha evoluído de forma significativa, fazendo assim com que ocorram
alterações em nossa sociedade, e principalmente em nossa forma de trabalhar.
Basicamente as geotecnologias expressam aspectos que colaboram com o
progresso, fazendo com que resultados sejam obtidos mais rapidamente sobre
determinados objetos de estudo, denotando o quanto se faz importante aprender a
utilizá-las nos processos formativos e assim representando uma nova perspectiva
para o mercado de trabalho. O presente projeto de pesquisa tem como premissa
apresentar as geotecnologias utilizadas atualmente e quais são suas aplicações na
engenharia civil, levando em consideração todas as áreas deste campo de
conhecimento. Como objetivo visa salientar a importância da utilização das
geotecnologias nos processos formativos e âmbito profissional, apresentarem quais
áreas da engenharia civil são aplicadas, bem como os benefícios que podem ser
alcançados se utilizadas. A natureza que foi utilizada nesta pesquisa é a bibliográfica,
ao que se restringe o estudo de livros, artigos e outras dissertações que colaboram
para a teoria proposta, gerando novos conhecimentos que sejam úteis para o avanço
da engenharia civil, onde envolve verdades e interesses universais e não tendo
aplicação prática prevista. Para o referente trabalho foi feita uma seleção de
documentos que pudessem ser proficientes e estivessem de acordo com o tema
estudado para desenvolvê-lo. Após serem feitas leituras e observações referente ao
objeto de estudo, nesse caso as geotecnologias em relação à engenharia civil,
identifica-se que o atual cenário da sociedade mostra o quanto a tecnologia vem
evoluindo com mais rapidez e, se utilizada de forma correta e apropriada, pode trazer
grandes benefícios para a população. Desta forma, pode-se dizer que a tecnologia é
um processo de criação e transformação que está intrínseco ao ser humano, o qual
se utiliza de recursos, sejam eles materiais (ferramentas de trabalho) ou imateriais
(procedimentos e cognitivos) a fim de encontrar respostas e resultados para os
problemas do seu cotidiano, sendo de grande importância aprender a manipular os
instrumentos de desenvolvimento tecnológico em todo processo formativo,
posteriormente sendo capaz de utilizá-los na vivência profissional. Ao que se refere à
engenharia civil, foi constatado que há muitos meios para fazer uso das
geotecnologias, desde o anteprojeto até a manutenção final de uma obra, seja em
rodovias, ferrovias, pontes, viadutos, barragens, infraestrutura ou incorporação
imobiliária. O uso combinado das várias ferramentas (satélites, desenvolvimento de
bancos de dados e de softwares, levantamento aerofotogramétrico, sensores, etc)
aliado ao estudo de campo (levantamentos topográficos, estudos iniciais da área)
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pode trazer a redução de custos, a melhoria da qualidade e produtividade, além de
diminuir o tempo hábil para a construção de uma obra, pois mostra análises prévias
com mais rapidez, assim acelerando os processos executivos. É possível concluir que
o uso das geotecnologias tem grande importância para mapear, monitorar e produzir
informações rápidas e com confiabilidade, proporcionando ao seu utilizador uma visão
antecipada da área a ser estudada. Além disso, com todo esse avanço tecnológico há
a exigência de um profissional que esteja em constante atualização, fazendo com que
a integração da mão de obra às geotecnologias se revele como um relevante
instrumento de trabalho no processo e desenvolvimento de uma obra, conseguindo
assim alcançar os objetivos propostos inicialmente.
Palavras-Chave: Engenharia Civil. Geotecnologia. Utilização. Benefícios.
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GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO COMO FERRAMENTA
PARA O PLANEJAMENTO URBANO
Mariane de Souza148
João Francisco Krzezinski Junior149
RESUMO
INTRODUÇÃO: Planejar a urbanização da cidade evita diversos problemas
posteriores como o inchaço nos grandes centros, especulação imobiliária, condições
precárias de transporte público e de saúde e problemas ambientais, como enchentes.
O presente artigo visa abordar o geoprocessamento e o sensoriamento remoto como
uma ferramenta útil para auxiliar o Planejamento Urbano nos municípios brasileiros.
Os sensores remotos captam a energia eletromagnética emitida pela terra,
transformando essa energia em dados, permitindo a obtenção de informações a
respeito da superfície terrestre. Com estes dados é possível elaborar tabelas, mapas
e outras informações que podem ser utilizadas pelas autoridades a fim de sustentar
as tomadas de decisões no que se refere ao planejamento urbano. Estas informações,
aliadas a outros dados disponíveis em bancos de dados, tais como: índice de
desenvolvimento humano, relevo, urbanização, densidade demográfica, geram o
chamado Geoprocessamento. OBJETIVOS: Tem por objetivo apresentar de que
forma o Geoprocessamento auxilia o Planejamento Urbano na gestão pública,
apresentando uma breve definição do que é o Sensoriamento Remoto e o
Geoprocessamento e também apresentar algumas técnicas utilizadas para o
planejamento urbano. MATERIAIS E MÉTODOS: Para este artigo utilizou-se
pesquisa em textos, artigos e dissertações. RESULTADOS: Observou-se com a
pesquisa que os dados obtidos pelos sensores, somados aos SIG servem como
aliados aos gestores públicos, tornando mais fácil o entendimento do crescimento
populacional, da expansão urbana e seus problemas socioeconômicos, bem como a
visualização das melhores decisões a serem tomadas. CONCLUSÕES: O constante
crescimento urbano, a metropolização, os problemas que afetam as cidades como
ilhas de calor, problemas ambientais, transporte público, uso e ocupação do solo,
pressionam os gestores a encontrar novas formas mais eficientes de planejamento
urbano, utilizando tecnologias aliadas às informações já existentes em bases de
dados. O geoprocessamento dispõe de um enorme potencial, pois não requer um
grande investimento financeiro, cabendo apenas ao gestor municipal conhecer e
aplicar as informações obtidas e incentivar o uso do sensoriamento remoto e do
geoprocessamento para fins de obter o melhor planejamento urbano para a
população.
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SISTEMAS DE AQUECIMENTO PARA PISCINAS
Erika Caroline Popp150
Fabiola Miguek151
Naroê Partala152
Olaf Graupmann153
RESUMO
INTRODUÇÃO: Relacionar o uso de piscinas somente às estações quentes, hoje
pode-se dizer que é um conceito um tanto quanto obsoleto. Ter boas condições de
conforto térmico é uma prioridade, e deve ser tratada como um escopo crucial desde
o projeto até a execução. Um sistema de aquecimento projetado com excelência será
um diferencial na relação da empresa com os seus clientes quando este apresentar
um custo de instalação e manutenção rentáveis para ambos, além da eficácia no seu
desempenho. Segundo os Professores Doutores da USP Denise Helena Silva Duarte
e Leonardo Marques Monteiro (2016) quanto maior for o esforço de adaptação, maior
será a sensação de desconforto. Estendendo essa necessidade às piscinas, é
interessante prover o seu aquecimento, uma vez que isto proporcionará ao usuário
um melhor aproveitamento e uma qualidade de uso muito superior, tornando-as mais
úteis e agradáveis. OBJETIVOS: Elaborar uma breve análise sobre o funcionamento
dos sistemas de aquecimento e analisar as vantagens e desvantagens de cada um.
MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa bibliográfica teve como embasamento o fato
de que, no Brasil, os sistemas de aquecimento mais utilizados são: à gás, solar e troca
de calor. A escolha entre eles é baseada não somente nos custos de cada um, mas
no quão sustentável a solução poderá ser. RESULTADOS: Atualmente no mercado
existem diversos modelos de aquecedores de água, mas o sistema hidráulico e o
controle de temperatura de todos funcionam de forma parecida. Sensores medem a
temperatura da água, fazendo o sistema ligar sempre que necessário e desligar
quando a temperatura desejada for alcançada. Basicamente, o que difere as opções
encontradas, são as fontes de energia utilizadas. O sistema mais indicado para
piscinas residenciais é o aquecimento solar, devido a sua sustentabilidade. Esse
sistema funciona com placas coletoras, onde o material mais utilizado é o plástico
polypropileno, que captam a radiação solar transformando-a em energia térmica.
Podem ser instaladas no telhado ou no chão, mas devem ficar posicionadas para o
norte do país, evitando a sombra para que seu funcionamento seja eficiente. Em
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meda, são utilizadas de 7 a 12 placas de 4,5 m² para cada 1 m² de área da piscina. A
quantidade depende de outros fatores como a quantidade de água, profundidade e
ambiente. Geralmente, a temperatura se eleva em 8ºC, por isso, o aquecimento solar
normalmente conta com o sistema à gás ou trocador de calor como apoios. Com a
tecnologia contribuindo cada vez mais para as soluções sustentáveis, estão surgindo
novas formas de captação e armazenamento de energia térmica, por exemplo, os
aquecedores solares à vácuo, o qual é formado, assim como o tradicional, por um
reservatório térmico e por tubos captadores feitos de vidro, os quais absorvem os raios
ultravioletas e o transferem para a água já presente em seu interior e são cobertos por
uma camada escura que os esquenta ainda mais. O vácuo presente no vidro do tubo
funciona como isolante térmico e impede que essa água perca calor. Esse sistema de
aquecimento tem alta eficiência, podendo ser instalado em locais com baixa incidência
de radiação solar e em uma área menor. Outra alternativa é o aquecimento à gás.
Este tem o processo de funcionamento com sistema de passagem, que gera um
resultado e tempo de aquecimento infinitamente superiores aos outros, seu
funcionamento é como um circuito fechado: a água circula continuamente no interior
do equipamento, onde a queima de gás aquece a água, saindo instantaneamente
quente para a piscina. Um termostato controla a temperatura desejada da água, e liga
automaticamente o equipamento quando a temperatura cai. A grande vantagem do
gás sobre o aquecimento solar é o preço do equipamento e o fator rapidez, não
dependendo das condições do clima para o aquecimento. A desvantagem trata-se de
que aquecedores a gás não são recomendados para piscinas muito grandes, que
ultrapassem os 150 m². Análoga às demais, existe o aquecedor elétrico a base de
troca de calor. É uma opção econômica e a mais moderna entre os aquecedores
elétricos. Funciona da seguinte maneira: a máquina retira calor do ar ambiente e o
utiliza para aquecer o gás que fica dentro do aquecedor, posteriormente, este gás
sofre uma elevação de temperatura. Esse calor é transferido para a água da piscina
através de um “trocador de calor”. A vantagem desta opção é que esse mecanismo
faz com que haja uma economia de até 80% de energia em comparação aos
aquecedores de resistência elétrica. As vantagens atingidas pelo aquecedor variam
de acordo com o tamanho da piscina, mas podem alcançar até 36ºC em piscinas
cobertas e 30ºC nas abertas. CONCLUSÕES: A escolha dependerá de fatores de
como a construção, se estará enterrada ou em laje; regionais, se estará numa região
mais quente ou mais fria; ambientes, externo e interno; e a disponibilidade de um alto
investimento inicial, a possibilidade e adequação para uma casa de máquinas e o valor
da manutenção de cada sistema instalado. Tais fatores, quando bem projetados e
executados, garantirão a plena satisfação dos usuários.
Palavras-Chave: Aquecimento. Sustentabilidade. Conforto térmico. Economia.
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USO DA BIOMASSA FLORESTAL COMO FONTE ENERGÉTICA: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Andressa Aline Garbossa154
Hannah Stivanello Mortari155
Luciane Cristina Lazzarin156
RESUMO
A energia de biomassa é aquela fornecida por materiais de origem vegetal renovável
ou obtido pela decomposição de dejetos. A biomassa florestal pode ser definida como
a quantidade total de matéria seca das árvores da floresta por unidade de área. O
Brasil tem desenvolvido tecnologia a vários anos para a utilização da biomassa como
fonte geradora de energia, gerando empregos e com muito pouco recurso financeiro
(FIESP/CIESP, 2001). No contexto energético, o termo biomassa refere-se ao material
biológico proveniente de seres vivos que pode ser convertido em energia. Este
material inclui produtos e resíduos da agricultura, da floresta e das indústrias
relacionadas, bem como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.
Exemplos de biomassa utilizados para a conversão de energia são: milho, cana-deaçúcar, madeira, palha, casca de arroz, estrume, algas e lixo biodegradável. Apesar
do carvão e do petróleo serem igualmente provenientes de seres vivos não são
considerados biomassa já que resultam de processos geológicos (1). O uso da
biomassa florestal para a geração de energia teve grande contribuição histórica para
o desenvolvimento da humanidade. A madeira foi a primeira fonte energética do
homem, inicialmente empregada para aquecimento, caça e cocção de alimentos.
Através dos tempos, passou a ser utilizada como combustível sólido, líquido e gasoso
em processos para a geração de energia térmica, mecânica e elétrica. Hoje ainda,
continua participando da matriz energética mundial, com maior ou menor intensidade
em cada país. Seu uso é afetado por variáveis como o nível de desenvolvimento do
país, preço, disponibilidade e questões ambientais relacionadas às fontes energéticas
como petróleo, gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear e outras, que competem
com a biomassa florestal (2). A biomassa florestal possui características tais que
permitem a sua utilização como fonte alternativa de energia, seja pela queima da
madeira, como carvão, aproveitamento de resíduos da exploração e aproveitamento
de óleos essenciais, alcatrão e ácido pirolenhoso. Quando se pretende utilizar a
biomassa florestal, como fonte de energia, deve-se conhecer todas as suas
características, de modo a se aproveitar todas as vantagens e eliminar os
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inconvenientes. As principais características que a biomassa apresenta são a grande
quantidade e a disponibilidade para uso imediato (3). As florestas oferecem grande
potencial, em curto prazo, para remoção de CO2 da atmosfera. Ao contrário de plantas
de ciclo de vida curto, que morrem e se decompõem rapidamente, as árvores são
indivíduos de ciclo de vida longo que acumulam carbono em sua biomassa. As
florestas trocam CO2 com o ambiente por meio de processos como a fotossíntese,
respiração, decomposição e emissões associadas a distúrbios como o fogo, ao
desfolhamento por diversas causas e à exploração florestal. Uma floresta jovem, que
esteja crescendo de forma acelerada, sequestra maiores volumes de carbono quando
comparada a uma floresta madura. Já a floresta madura atua como reservatório,
estocando carbono, mesmo que não esteja passando por um crescimento líquido (4).
Portanto este resumo teve por objetivo principal abordar os principais aspectos
relacionados à biomassa florestal para geração de energia, através de uma revisão
bibliográfica. Para realização do presente resumo foram utilizadas referências
bibliográficas contidas online e em livros referentes a biomassa florestal como fonte
de energia. Após pesquisas que abordaram o assunto, nota-se que a biomassa
florestal possui uma larga escala de usos, indo desde sua queima à sua função no
sequestro de carbono. Além disto, há espaço adicional para que a madeira possa
contemplar outras oportunidades de uso energético, ainda pouco atendidos em termos
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e políticas públicas. Independentemente
de qual seja o enfoque, há pontos relevantes que precisam ser atendidos, para que,
no mínimo, as condições atuais de uso desse material possam ser garantidas. Deste
modo, urge que sejam definidas e implantadas ações pragmáticas, dentre as quais se
destacam: a) desmistificar, retirar da marginalidade e valorizar o conceito de uso da
madeira para energia; b) melhorar a obtenção e o tratamento das estatísticas,
sobretudo no contexto do Balanço Energético Nacional; c) agregar a madeira para
energia como produto do manejo e do uso múltiplo da floresta; c) incentivar o plantio
de florestas de rápido crescimento para atendimento energético; d) manejar, de forma
sustentada, as florestas nativas para fins energéticos; e) induzir uma maior
intensificação de uso dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos: f)
induzir e estimular o pequeno e médio agricultor na missão da produção e oferta de
madeira para fins energéticos; g) organizar e otimizar a “indústria da lenha”; h) agregar
a madeira para energia nos processos relacionados ao mercado de carbono; i)
melhorar a eficiência dos processos de conversão energética da madeira e ampliar a
aplicação dos processos já existentes para tal; j) mudar os padrões tecnológicos
atuais de produção de carvão vegetal, incluindo a recuperação maciça dos gases de
carbonização; k) induzir estudos, pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos na área
de aplicação de madeira para energia; l) estabelecer programas de extensão e de
educação relacionados ao uso da madeira para energia; e m) definir políticas quanto
ao uso de madeira para energia e efetivamente aplicá-las de forma conjugada,
envolvendo tanto o setor florestal como o setor energético (5). Constata-se então que
a utilização da biomassa ainda necessita de muita pesquisa, e desmitificação de seu
uso. Ela apresenta um grande futuro ao Brasil, porém, é necessário investimento por
parte governamental, o que no momento não acontecerá.
Palavras-Chave: Biomassa. Energia Limpa. Florestas.
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ENSAIO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO
Eduardo Filipe Simões de Oliveira157
Olaf Graupmann158
RESUMO
INTRODUÇÃO: Com seu início a cerca de 4.500 anos, no Egito antigo, Grécia e
Roma, o cimento é um dos materiais de construção mais utilizados na área da
construção civil. Sua origem é do latim CAEMENTU, que se caracterizava na velha
Roma, uma espécie de rocha natural de penhascos e não esquadrejada. Percebeuse que algumas terras de origem vulcânica continham propriedades de endurecimento
sob o contato com a água e esse foi o princípio do cimento. O cimento artificial deu
seu primeiro passo na história com o inglês John Smeaton, que obteve um conjunto
de alta resistência pela mistura de calcinação de calcários moles e argilosos. O
francês Vicat, em 1818, obteve resultados semelhantes ao de Smeaton, na mistura
de compostos argilosos e calcários. Ele é considerado o inventor do cimento artificial.
O nome “cimento Portland” tem origem em 1824, por Joseph Aspdin, químico e
construtor britânico. Joseph fez a queima de algumas pedras calcárias e argila, e pode
transforma-las em um pó fino. Com essa mistura, após secar, tornava-se dura igual a
pedras naturais empregadas nas construções. A mistura foi patenteada no mesmo
ano, com a denominação de Cimento Portland, por apresentar características
semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland. De acordo com a ABCP
(Associação Brasileira de Cimento Portland), o cimento Portland é o material cujo seu
uso é o de mais extensão no mundo da construção civil. Dessa forma, ouso do
concreto aumenta a cada ano de uma maneira inusitada. Ele é uma mistura de
cimento, água, pedra e areia. O conjunto água/cimento formará a pasta aderente e
resistente, que, em contato com os agregados, formará a rocha artificial. O ponto onde
se deve ter mais atenção no preparo do concreto, é na qualidade e quantidade de
água a ser usada para a mistura. Ela é responsável por fazer a reação química com o
cimento, que se transformará em uma pasta aglomerante. O fator água/cimento deve
ficar em torno de 0.4 – 0.7. Se caso o fator der 0.3, por exemplo, ficará muito difícil de
se trabalhar, caso de 0.8, o concreto ficará muito fraco. OBJETIVOS: Comparar a
resistência obtida no experimento com a descrita na etiqueta do material. MATERIAIS
E MÉTODOS: O material utilizado para o cimento A foi: 4 litros de brita 1, 4 litros de
brita 2, 8 litros de areia, 2.67 litros de cimento e 1.85 litros de água. Para o cimento B
foi: 4 litros de brita 1, 4 litros de brita 2, 8 litros de areia, 1.6 litros de água. Método
utilizado para ambos os cimentos foi o 1:3:3, no qual coloca primeiro a brita 1 e 2, com
1/3 da agua a ser utilizada, deixando bater por 1 minuto. Depois, coloca-se todo o
cimento e a areia. E por último, a água. Para o cimento A, conteve um acréscimo de
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250ml pois, devido ao clima chuvoso, a areia e a brita continham uma certa humidade
não prevista e não calculada. RESULTADOS: Para o cimento A, obteve um Slumptest
de 7,5 cm, que tem por característica uma consistência plástica (média), ideal para
obras de estruturas correntes. Com isso, aos 7 dias de cura, o corpo de prova atingiu
uma resistência à compressão de 7,98 MPa, acima do esperado, que, no caso, seria
de 5 MPa. Para o cimento B, obteve um Slumptest de 4,5 cm, que por característica
é um concreto mais rijo, ideal para estruturas correntes também. Ao seu sétimo dia de
cura, sua resistência à compressão foi de 6,82 MPa, também acima do esperado, que
seria 6,5 MPa. CONCLUSÕES: Esse trabalho teve como objetivo mostrar a
resistência à compressão do concreto de acordo com a resistência calculada para o
traço feito. Assim conseguimos observar que ambas as resistências foram de valores
maiores do que o esperado, pois, para cálculos estruturais, sempre haverá uma
majoração em algum valor, por questões de segurança. Observamos também que, o
fator agua/cimento faz com que a resistência do concreto aumente ou diminua. Então,
é muito importante dar devido cuidado para esse fator, pois a característica de
resistência à compressão é vinculada a ele.
Palavras-Chave: Cimento. Concreto. Resistencia.
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CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Jéssica de Castro159
Nathaly Aparecida de Souza Bauer160
RESUMO
Este trabalho buscou conhecer como ocorreu a captação da água pluvial em tempos
remotos e sua relevância para sobrevivência e utilização. Posteriormente, buscou-se
pesquisar e conhecer autores que tratam deste tema e sua grande relevância, não
apenas na captação, mas sim na economicidade gerada, bem como na busca do
equilíbrio do consumo e evitando ou minimizando cheias nas cidades. INTRODUÇÃO:
O presente trabalho tem como objetivo mostrar o aproveitamento da água da chuva e
quais as vantagens da coleta dessa água numa residência. Primeiramente deve-se
analisar a pluviosidade do local. Coletar água da chuva apresenta vantagens para
quem a implementa, como, por exemplo, economizar água potável assim reduzindo o
custo de fornecimento pelas companhias de abastecimentos, colabora com a redução
do número e impacto de enchentes, consequentemente ajudando o meio ambiente.
OBJETIVOS: Conhecer as estratégias e etapas para a realização da captação de
água da chuva e seus benefícios. MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho
caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica descritiva e explicativa, buscando
conhecer como se realiza a captação da água da chuva e quais vantagens que esta
implementação trará ao proprietário. Foi utilizado para pesquisa o acervo da biblioteca
da UnC – Canoinhas, bem como artigos na rede mundial de computadores.
RESULTADOS: Os povos antigos já possuíam preocupação em relação a obtenção
de água para realização de suas necessidades. Posteriormente, com a descoberta
essencial da agricultura, elevou-se tal preocupação com a retenção e continuidade da
abundância da água. Conforme Tomaz (2011) A Pedra Moabita, uma das inscrições
mais antigas encontrada no Oriente Médio, escrita na linguagem cananita, nela relatase que o rei Mesha dos Moabitas, recomenda que seja feito um reservatório em cada
residência, para o devido e necessário aproveitamento da água de chuva. Percebese que já buscavam conhecer o ciclo hidrológico para o abastecimento de suas
necessidades com a água. Pretendendo assim a manutenção da sobrevivência num
mesmo local, evitando migrações e os riscos relacionados a mesma. De acordo com
Tomaz (2011, p.11) “A famosa fortaleza de Masada, em Israel, tem dez reservatórios
escavados nas rochas com capacidade total de 40 milhões de litros”. Denota-se que
o aproveitamento da água pluvial possui elevado custo/benefício, pois reduz-se o
consumo da água potável, minimizando valores. Além disso, possui elevada
consciência ambiental e de sustentabilidade, colaborando para evitar problemas como
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enchentes. Aumentando o conceito do profissional perante a comunidade, bem como
do proprietário que utiliza-se desta estratégia. Este último obtém um benefício
adicional, pois não participa de racionamentos estabelecidos em caso de
necessidade. De acordo com May (2004) apud Marinoski (2007 p. 21) “Existem vários
aspectos positivos no uso de sistemas de aproveitamento de água pluvial, pois estes
possibilitam reduzir o consumo de água potável”. Desta forma, reduzindo os custos
de aquisição de água pelas companhias de abastecimento; bem como diminuir os
riscos de enchentes e buscar a preservação do meio ambiente, minimizando a
escassez de recursos hídricos CONCLUSÕES: Este trabalho foi de grande
aprendizado aos acadêmicos pesquisadores, possibilitando aos mesmos ampliar seus
conhecimentos profissionais para garantir uma execução perfeita dos trabalhos a
serem executados. Buscando harmonia na arquitetura, maximização de recursos e
consciência da sustentabilidade ambiental. Também por gerar, a médio e longo prazo,
economia na relação custo-benefício em relação a tarifa de utilização de água. A ainda
por contribuir para minimizar impactos de chuvas torrenciais e suas consequências,
como desmoronamentos e enxurradas, evitando ou eliminado prejuízos públicos e
privados. Percebe-se como é importante buscar informações adequadas e confiáveis
em relação à média de precipitação de um local em como seu relevo, e a partir destas
informações relevantes, planejar a captação de água da chuva e suas possibilidades.
Agindo assim, ter-se-á água para diversas atividades menos nobres, que não requer
tratamento adicional, podendo utilizá-la para diversas destinações, como lavação e
sanitários, sem a percepção geral de desperdício que impera não há a devida
captação. Portanto, trata-se grandes conhecimentos obtidos, que poderão agregar
valor a uma obra, bem como garantir autonomia de utilização de água, bastante
escassa e valiosa nestes tempos modernos.
Palavras-Chave: Captação de água pluvial. Economia. Sustentabilidade.
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AQUECEDOR DE PISCINA SOLAR
Arylton Henrique Oribka161
Carla Okopny162
Luis Felipe Portela163
Olaf Graupmann164
Rafael Zielinski165
RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente nosso planeta vem sofrendo grandes mudanças
climáticas, o aquecimento global, aumento da população mundial, criação de novas
indústrias entre outros motivos nos faz pensar em como faremos para preservar nosso
planeta, a energia elétrica é um dos fatores mais importantes no quesito
sustentabilidade, pois envolve muito mais do que apenas economizar, hoje contamos
com várias alternativas para desocupar a energia elétrica, a energia solar por exemplo
é uma energia renovável sem poluentes e que estão ficando cada dia mais presentes
em nosso cotidiano. Já imaginou o quanto de energia elétrica é economizado fazendo
o uso de energia solar nas piscinas? Uma pesquisa rápida nos mostra que com
energia elétrica o custo se torna cinquenta vezes mais caro que a energia solar. O
investimento inicial apesar de estar relativamente alto, compensa sua utilização no
futuro. E com o aumento da tecnologia os componentes do sistema ficam mais baratos
e fáceis para substituição em caso de defeitos ou desgaste natural. OBJETIVOS: O
presente trabalho tem como objetivo apresentar de forma clara e rápida o
funcionamento da energia solar no aquecimento de piscinas. MATERIAIS E
MÉTODOS: Pesquisas Bibliográficas. RESULTADO: Existem algumas formas de
aquecimento solar para piscinas, uma delas, o efeito termo sifão. Ela faz a água
circular sem precisar de bomba elétrica, basicamente é utilizado da força física, onde
a água quente sobe e a água fria que está na piscina desce, o único equipamento que
precisa de energia elétrica é o filtro de limpeza, nesse sistema a água fria desce até
as placas, que aquecem a água, logo em seguida sobem até a piscina, sem motor
algum, usando apenas a força física. Outra forma de aquecimento da água consiste
no sistema de aquecimento com aquecedor auxiliar e bomba, nesse sistema, onde as
placas são instaladas no alto de telhados, consiste basicamente na instalação de um
motor de circulação, que serve para condicionar a água, ele bombeia toda a água fria
para cima do telhado, onde se encontra as placas receptoras, a água é aquecida e
volta para a piscina, na piscina existe entrada e saída de água. Esse sistema ainda
utiliza de um aquecedor auxiliar para o caso de utilização da piscina com água
161Conhecimento
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aquecida em períodos que a incidência solar é muito reduzida, no inverno por exemplo, dificilmente o sol conseguirá aquecer toda a água da piscina, é nesta hora
que o aquecedor entra em ação. Outra coisa importante os coletores de piscina
sempre trabalham a seco, ou seja, a água só corre dentro dos coletores no momento,
em que a bomba é acionada, após isso a drenagem das placas é feita
automaticamente, isso evita o superaquecimento da água e possíveis danos na
tubulação na casa de máquinas, e pode ficar tranquilo, sua água sempre fica na
temperatura certa, de dia e a noite, sem falar na economia de luz e no bem que você
irá fazer para o planeta, este segundo sistema utiliza mais energia elétrica que o
anterior, pois tanto a bomba quanto o aquecedor utilizam de energia elétrica. Uma
pesquisa realizada pelo site planeta sustentável nos mostra que o consumo de energia
elétrica é cinquenta vezes mais caro que a energia solar. Inicialmente pode ser um
pouco caro utilizar desses sistemas, mas futuramente ele pagará seu próprio custo e
trará grandes economias para seu proprietário. CONCLUSÃO: Após o presente
trabalho, conclui–se que, a piscina térmica solar é muito mais vantajosa do que a
térmica usual, o custo de cinquenta vezes mais barato realmente chama a atenção na
hora do proprietário pensar em fazer uma piscina térmica, com os avanços da
tecnologia, o custo para aprimorar tal empreendimento se torna mais acessível à
população, pois cada dia vamos tendo mais peças para reposição do equipamento,
novas placas com mais produtividade e com menores dimensões vem chegando no
mercado. Hoje o custo para aprimorar o aquecimento solar em uma piscina é um
pouco elevado, porém, com o passar do tempo ele acaba se tornando vantajoso,
dando a seus proprietários economia de energia elétrica, juntamente com a
sustentabilidade do planeta.
Palavras chave: Sustentabilidade. Aquecimento. Energia solar. Economia de energia
elétrica.

139
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

ANALISE DA SUSCEPTIBILIDADE A EROSÃO DO SOLO NO ENTORNO DO
LAJEADO CRUZEIRO ATRAVÉS DE MODELAGEM AMBIENTAL
Patrícia Franciele Enck166
Morgana Tiepo167
Denise Basso168
Marieli Marcarelo169
RESUMO
INTRODUÇÃO: Do ponto de vista ambiental, social e econômico a erosão vem
causando verdadeiras catástrofes (BRAGA et al., 2005). Pode ser definida como
sendo o processo pelo qual há remoção de massa do solo de um local e deposição
em outro, por ações naturais ou aceleradas em decorrência de ações antrópicas
(BRASIL, 2007). Atualmente, o uso e ocupação do solo da região do Alto Uruguai
Catarinense - local do estudo - está passando por processos transitivos de Floresta
Estacional Decidual para os usos agrosilvipastoris, sendo estes as culturas de plantio
temporário de espécies anuais, suinocultura, bovinocultura e avicultura. O índice de
maior erosão do solo nessa região é no inverno onde tem incidência de dias mais
chuvosos, tendo pluviosidade anual de cerca de 1878mm, e com a altitude de 550
metros acima do nível do mar. Esse fator resulta em uma topografia acidentada,
tornando áreas densas muito próximas às margens dos rios. Segundo Brasil (2007),
o homem desenvolveu grande capacidade a apropriação e consequentemente
transformação da paisagem em que vive, utilizando-o para seu benefício de forma
descontrolada e sem medidas. OBJETIVOS: A partir deste estudo, pretende-se
levantar e analisar dados de campo que apontem a susceptibilidade à erosão nas
margens do Lajeado Cruzeiro, através de modelagem ambiental utilizando uma
planilha de Excel, mapas e fotos. MATERIAIS E MÉTODOS: A área de estudo é a
microbacia do Lajeado Cruzeiro localizada na comunidade de Linha Sede Brum,
município de Concórdia/SC. A microbacia possui uma área de drenagem de 635 ha,
sendo que 463 ha situa-se na comunidade de Sede Brum e 172 ha encontra-se na
área do Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), unidade de conservação (UC) de
proteção integral. Para a avaliação qualitativa da susceptibilidade a erosão foram
determinados quatro pontos durante o curso do Lajeado Cruzeiro, sendo
sucessivamente, ponto 01 (nascente principal), ponto 02 (área central da comunidade
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Sede Brum), ponto 03 (divisa da comunidade com o Parque) e ponto 04 (foz do
Lajeado Cruzeiro, área do Parque). As analises foram visuais com base nos
parâmetros de vegetação, declividade da área, uso do solo no entorno e precipitação
pluviométrica. Cada situação encontrada no local de analise teve um especifico peso
no qual, foi repassado para a planilha que gerou um gráfico com seus respectivos
resultados. RESULTADOS: Observou-se que, para a área 04, o valor gerado no
gráfico para susceptibilidade à erosão foi baixo, ou seja, não relevante. Isso, porque
a foz se localiza na área da UC, portanto, possui uma larga faixa de vegetação
preservada. Os dados apresentaram ainda uma declividade baixa, sendo entre 0 a
8%. O ponto 01, que representa a nascente do curso, e o ponto 02, na parte central
da comunidade, apresentaram graus de susceptibilidade mais elevados, sendo que
os dois pontos, por estarem localizados em área de APP e moradias, apresentam
ausência de mata ciliar. O ponto 02 obteve a declividade mais acentuada, sendo de
20 a 45%. Observa-se que nestes dois pontos, 01 e 02, deve-se adotar medidas de
controles adicionais. Já no ponto 03 o grau de susceptibilidade foi baixo, isso ocorre
por conta da baixa declividade e ainda, por ser divisa com a área do Parque,
consequentemente, neste local, encontra-se uma vegetação mais densa, não tendo a
intervenção direta do homem e de animais de criação. CONCLUSÕES: Mediante os
resultados encontrados através de modelagem ambiental, é possível indicar aos
proprietários das áreas analisadas que adotem medidas para um melhor manejo das
atividades realizadas no entorno do Lajeado Cruzeiro, buscando desta forma, um
equilíbrio entre atividades e a preservação do meio, evitando assim os processos
erosivos.
Palavras-Chave: Degradação do solo. Susceptibilidade a erosão. Modelagem
Ambiental. Microbacia do Lajeado Cruzeiro.
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PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE POR ACUMULAÇÃO
Adão Wagner Ferreira170
Bruna Mirele Jantsch171
Marlon Hable172
Olaf Graupmann173
RESUMO
INTRODUÇÃO: As caldeiras são equipamentos que têm a finalidade de fornecer calor
para utilizações diversas. Segundo Wagner (2015), uma caldeira é muito importante,
pois ela é um equipamento de larga utilização na indústria. A caldeira é um
equipamento para geração de vapor, são instrumentos térmicos que possuem a
finalidade de transformar água em vapor de água, utilizando para isso a queima de
qualquer tipo de combustível. São utilizadas em empresas de processos industriais
que precisam de altas temperaturas, em indústrias químicas e petroquímicas e em
outros diversos segmentos industriais. As vantagens de utilizar a vapor de uma
caldeira para aquecimento de água através de acumulaçãosão: 1-Elevado coeficiente
de transmissão de calor; 2-Boa estabilidade térmica; 3-Não inflamável e não tóxico; 4Reposição barata;5-Não requer bomba de circulação; 6-Não exige depósito de
expansão; 7-Boa relação pressão/temperatura. DISTRIBUIÇÃO – transporte do vapor
aos pontos de utilização TRANSFERÊNCIA DE CALOR – o uso qualquer que seja, é
uma transferência de calor. À medida que transfere energia produz-se água
condensada – Retenção de Condensados. RETORNO/RECIRCULAÇÃO DE
CONDENSADOS – permite a reutilização parcial da energia térmica. OBJETIVOS: A
pesquisa teve por objetivo, mostrar a eficiência da utilização de termoacumuladores
para aquecimento de água sanitária. MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa
seguiu o método qualitativo, onde se baseia por meio de tabelas e de uma situação
de uma empresa da região. RESULTADOS: Com base num banho de 5 min em
média, e que haja 6 chuveiros para o banheiro masculino e 6 chuveiros para o
banheiro feminino, e que 40 pessoas tomem banho na empresa por troca de turno, o
período de ponta desse volume se dê em torno de 0,3h e que o período para a próxima
utilização seja dentro de 7h. Começando os cálculos, dados a se levar em conta Volume de água necessário-Temperatura de armazenamento = 60°C-Temperatura de
ida do fluido aquecedor = 80°C-Temperatura de volta do fluido aquecedor=75°CSerpentinas de cobre -DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE AGUA NO PERIODO DE
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PONTA Com base em banhos de 5 min de duração, e que sejam gastos uma média
de 50l de água por banho e que 40 pessoas tomem banho por turno temos um volume
C igual a:C = 50 * 40 = 2000 l -CALCULO PARA QUANTIDADE DE CALOR
NECESSÁRIO PARA AQUECER A ÁGUA NO PERÍODO DE PONTA Usa se a
seguinte fórmula para obter o referido valor Qt = C . ( tu – tf ), onde: (Qt) é o calor total
necessário para aquecer todo o volume de água, (C) é o volume total de água, (tu) é
a temperatura desejada da água para a utilização, que por tabela gira em torno de
40°C, e por fim (tf) que nada mais é que a temperatura da água fria no reservatório,
em média 10°C, dando sequência ao cálculo do Qt: Qt = 2000 .( 40 – 10 ) = 60.000
kcal-CÁLCULO DO CALOR HORÁRIO PEDIDO Este cálculo tem por objetivo saber
qual a quantidade de calor que eu devo fornecer ao sistema para que dentro do tempo
se tenha a água na temperatura necessária, através da formula Qh = Qt / (t*pr + t*pu),
onde: (Qh) é a quantidade de calor por hora, (Qt) a quantidade de calor total, (t*pr) é
o tempo de pré-aquecimento nesse caso 7h e (t*pu) que é o tempo de utilização do
volume de água no nosso caso 0,3h (20min), dando sequência ao cálculo: Qh =
60.000 / (7 + 0,3) = 8.220 kcal/h-CÁLCULO DO CALOR A ACUMULAR NA FASE DE
PRÉ-AQUECIMENTO. Este nada mais é que a quantidade de calor necessária no
tempo de pré-aquecimento para se ter a água na temperatura desejada no período de
ponta, valor que resulta da formula: Qa = Qh . t*pu, onde: (Qa) é o valor de calor de
será gasto no tempo de pré-aquecimento, (Qh) o valor de calor necessário por hora,
e (t*pu) é o tempo de pré-aquecimento, resultando em:Qa = 8.220 . 7 = 57.540 kcal DENOMINAÇÃO DO VOLUME DO TERMOACUMULADOR Com base em todos os
valores podemos chegar ao volume necessário do termo acumulador para ter água
quente nos chuveiros dos vestiários da empresa em questão, que deriva da seguinte
formula V = Qa / (ta – tf), onde: (V) é o volume necessário para o termoacumulador,
(Qa) o calor a acumular, (ta) é a temperatura da água armazenada nesse caso 60°C
e (tf) é a temperatura da água fria, no caso 10°C, que resulta em:V = 57.540 / (60 –
10) = 1.151 l -CÁLCULO DA SUPERFÍCIE DA SERPENTINA É o valor medido em
área da serpentina para que ela forneça a determinada quantidade de calor
necessário para a troca entre os fluídos quente e frio por hora resultante da formula:S
= Qh / (K. (tms – tm) ), onde: (S) é a área da serpentina, (Qh) é a quantidade de calor
necessário por hora, (K) é o coeficiente de troca térmica da serpentina que no caso é
de cobre e tem valor de 520, (tms) é a temperatura média do fluído aquecedor no caso
(80+75)/2=77,5°C, (tm) que é a temperatura média do fluido aquecido
(60+10)/2=35°C, resultando em: S = 8220 / (520. (77.5 – 35) = 0,372 m² de área
necessários para serpentina. CONCLUSÕES: Com os resultados finais da pesquisa,
pode-se relatar que se comparado ao sistema instantâneo, ele utiliza potências
menores, tem um funcionamento mais regular e contínuo, fornecendo assim um maior
rendimento térmico.
Palavras-Chave: Acumulação. Serpentina. Vapor.
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTEAL DE Elephas maximus (Linnaeus, 1758)
ELEFANTE AZIÁTICO NO ZOOLÓGICO DE POMERODE – SC174
Bárbara de Franceschi Fornari175
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Os elefantes são animais herbívoros, se alimentam de ervas,
gramíneas, frutas e folhas de árvores. Pelo seu tamanho um elefante adulto pode
ingerir entre 70 a 150 kg de alimentos por dia. Por isso, os elefantes têm poucos
predadores. Exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantêm árvores e
arbustos sob controle, permitindo que pastagens dominem o ambiente. Eles vivem
cerca de 60 anos e morrem quando seus molares caem, impedindo que se alimentem
de plantas (PERES NETO, 2011). OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa foi observar
o comportamento de duas fêmeas de Elephas maximus, no zoológico de Pomerode
localizado em Santa Catarina, e descrever todos os comportamentos que se encaixam
nas categorias de repouso, alimentação, cuidados autodirigidos, agonística,
locomotora e reprodutiva (ROLL, 2006). MATERIAIS E MÉTODOS: A coleta de dados
deu-se por meio de uma visita ao Zoológico Pomerode, onde foi observado o
comportamento de duas elefantas (denominadas 1 e 2). Os animais foram observados
durante duas horas, utilizando-se o método ad libitum com observação simples
(ROLL, 2006), onde todas as atividades desenvolvidas foram contabilizadas.
RESULTADOS: As categorias comportamentais foram observadas para os dois
animais. A primeira obteve 352 atos e a Segunda 324 atos registrados. Para as duas
fêmeas o ato de abanar as orelhas (categoria agonística) foi o de maior frequência. A
fêmea 1 apresentou 106 atos e a fêmea 2 apresentou 83. Esta característica é muito
comum nos elefantes, pois eles usam as grandes orelhas para se refrescar e diminuir
o calor corporal, sendo considerado um membro para comunicação entre a manada
(PERES NETO, 2011). O ato de jogar terra sobre suas costas foi realizado por ambas,
contabilizando sete atos para a primeira e 13 atos para a segunda. Esta característica
é específica dos elefantes que em contato direto com o sol utilizam a tromba para
jogar lama e folhagem sobre as costas para formar um impermeabilizante de lama,
fazendo com que o sol não incida diretamente sobre a pele impedindo a formação de
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queimadoras solar (BASKARAN et al., 2010). Para a categoria de cuidados
autodirigidos, foram um total de 208 atos desenvolvidos pela elefante 1. Na categoria
locomotora foram registrados apenas 26 passos, e na categoria alimentação apenas
uma vez, quando a equipe do zoológico traz o alimento. Para a fêmea 2 foram
registrados na categoria de cuidados autodirigidos um total de 196 atos desenvolvidos
pela elefante 2. A categoria locomotora apresentou22 passos apenas, beber agua 2,
se alimentar 1 vez o que se categoriza na alimentação. Segurar a grade de proteção1
vez, categoria agonística. Não foi observado nenhum cuidado parental nesse período
entre as duas fêmeas, e segundo a bióloga do Zoo estes animais passaram cerca de
40 anos de suas vidas em circos, o que causa danos à saúde de muitos animais,
problemas de interação e até depressão podem ser observados. CONCLUSÕES:
Estes dados reforçam a necessidade de mais estudos comportamentais com
elefantes, pois estudos desta natureza são escassos nas bibliografias, uma vez que
estudar o comportamento destes animais torna-se muito interessante, pois há
necessidade muito grande de que eles estejam com o seu bem-estar assegurado,
mesmo estando em cativeiro.
Palavras-Chave: Etologia. ad libitum. Categorias comportamentais
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ANÁLISE COMPARATIVADA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS TUBULARES
PROFUNDOS NA BACIA DO RIO JACUTINGA E CONTÍGUOS178
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Vilmar Comassetto183
RESUMO
INTRODUÇÃO: No Brasil, as águas superficiais ainda são a principal fonte de
suprimento hídrico, todavia, o uso dos poços profundos é uma maneira antiga de
obtenção de águas subterrâneas e vem se tornando cada vez mais importante como
fonte de abastecimento. Este fato é evidenciado em função do comprometimento da
qualidade da água superficial na bacia hidrográfica do Rio Jacutingas e Contíguos,
que tem gerado um aumento significativo na exploração e consumo de água
subterrânea no Aquífero Serra Geral (COMASSETTO et al., 2014). Nesse sentido,
estudos desenvolvidos por Matthiensen et al. (2014) e Comassetto et al. (2014) com
foco no diagnóstico de águas subterrâneas na área de abrangência do Comitê Rio
Jacutinga e Contíguos, evidenciaram um cenário de alerta em relação à contaminação
das águas subterrâneas. De acordo com Matthiensen e Oliveira (2015), as análises
de qualidade de água subterrânea são importantes para diagnóstico de parâmetros
físico-químicos e microbiológicos alterados, e é parte fundamental para a gestão da
água, principalmente quando é destinada ao consumo humano e animal.
OBJETIVOS: Levando em consideração a grande utilização de águas subterrâneas
para consumo humano na região em questão, o presente estudo tem como objetivo
analisar de forma comparativa os dados físico-químicos e microbiológicos da
qualidade da água de poços profundos da Bacia do Rio Jacutinga e Contíguos.
MATERIAIS E MÉTODOS: O presente estudo trata-se de uma pesquisa na qual foram
analisadas amostras de 7 poços tubulares profundos, perfurados em 4 municípios da
região da AMAUC, em campanhas de coleta nos anos de 2013, 2015 e 2016. As
análises laboratoriais contemplaram parâmetros físico-químicos e microbiológicas,
realizadas no Laboratório de Pesquisas da Universidade do Contestado campus
Concórdia/SC. RESULTADOS: Os valores de dureza total revelam a ocorrência de
água considerada como “moderadamente dura”, com média de 112 mg/L e máximo
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de 266 mg/L, bem abaixo do limite considerado pela legislação de água potável (500
mg/L). Outros parâmetros, como concentração de cloretos, alcalinidade e metais
como alumínio, ferro e manganês ficaram abaixo dos limites considerados seguros
nas 3 amostragens. Apenas em um ponto a concentração de Mn ficou acima de 0,1
mg/L (ponto 4, Linha São Paulo, em 2015). Os valores de nitrato ficaram abaixo de
10mg/L, com média de 2,97 mg/L e valor máximo de 6,68 mg/L. As concentrações de
nitrito e amônia ficaram abaixo de 1 mg/L. Não foi observado presença de Escherichia
coli em nenhuma das amostras de água, no período das amostragens.
CONCLUSÕES: Os dados mostram que os parâmetros físico-químicos e
microbiológicos analisados se encontram dentro dos VMPs descritos na Portaria n°
2914/MS/2011 e Resolução n° 396/CONAMA/2008. Entretanto, ressalta-se a
importância do selo sanitário no entorno dos poços para garantia de manutenção da
qualidade.
Palavras-Chave: Água subterrânea. AMAUC. Aquífero.
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AUTORREGULAÇÃO NO INÍCIO DA ENGENHARIA CIVIL
Geiza Paula da Silva184
Vinicius Ruthes Schmidt185
Luís Antonio Lay186
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os discentes que iniciam seu estudo em Engenharia Civil por muitas
vezes buscam se aprofundar em determinadas áreas. Com isso, tende a buscar mais
conhecimento, o que pode resultar em uma maior independência na construção do
seu aprendizado De acordo com Zimmerman e Pons (1986), a autorregulação além
de controlar o seu processo de aprendizagem também faz a seleção das estratégias
a serem utilizadas durante o processo de estudo, organiza e estrutura o contexto, bem
como o trabalho a ser realizado, identifica situações que precisa de ajuda e por fim faz
adaptações as estratégias de aprendizagem para que sejam obtidos os objetivos
acadêmicos. Como vantagem da utilização das estratégia metacognitivas de
aprendizagem autorregulada: permite ao aluno se aprofundar no assunto de interesse
que resulta em um aprender melhor, pois muitas vezes o professor não consegue
aprofunda o tema por questões curriculares institucionais e de tempo disponível;
contribui para que os conhecimentos do discente seja enriquecido; emancipa o aluno
da dependência do professor, o que faz com que ele descubra formas alternativas
para a construção do conhecimento; prepara o discente para o mercado de trabalho
com relação ao desenvolvimento de habilidades e competências para um exercício
consciente da profissão (LOMBAERTS; ENGELS; BRAAK, 2008). Com isso, observase que a autorregulação tende a contribuir com os discentes, visto que quanto mais
estratégias utiliza, maior será a sua independência na construção do aprendizado.
OBJETIVO: identificar quais estratégias de aprendizagem autorregulada são
utilizadas pelos estudantes que iniciam o curso de Engenharia Civil na UnC do campus
de Mafra/SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Para que se possa identificar as estratégias
utilizou-se os conceitos apresentado no estudo de Silva (2016), sendo assim elaborouse um questionário contendo as estratégias de Zimmerman e Pons (1986), para sua
mensuração se utilizou a escala Likert de 7 pontos, sendo 1 (nunca utilizo) e 7 (sempre
utilizo), sendo 4 o ponto médio que será de referência para a utilização ou não das
estratégias. Foram aplicados aos alunos do 2º semestre de cursos de Engenharia Civil
da UnC (campus de Mafra) no mês de outubro. Foram tabulados os dados em uma
planilha eletrônica para identificar qual ou quais as estratégias utilizadas os alunos
ingressantes se apropriam para busca de conhecimento. RESULTADOS: Dentre os
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alunos que cursam o 2º semestre do curso de Engenharia Civil 18,52% são do sexo
feminino e 81,48% são do sexo masculino, cerca de 78% dos alunos tem idade menor
de 21 anos, apesar de terem idade baixas a relação de estudantes deste semestre
que trabalham é de 74%, evidenciando que estão no mercado de trabalho. As
estratégias que obtiveram uma média acima do ponto de referência foram: avalio o
meu desempenho, vejo o que devo melhorar e procuro superar dificuldades
detectadas com média de 5,36; a estratégia de procurar elaborar um plano (esquema)
antes de iniciar uma atividade foi de 5,51;já se tem um trabalho a ser realizado o aluno
antes de iniciar um trabalho, recorro à biblioteca e/ou outros meios de pesquisa seja
físico ou digital obteve uma média de 4,64; em relação ao aluno procurar anotar o
máximo de apontamentos sobre os conteúdos trabalhados foi de média 5,09; para ter
melhor concentração o aluno procura ambientes adequados obteve média de 5,39; a
média de utilização de estratégias para (memorizar pontos, fórmulas) melhorar minha
aprendizagem sobre assuntos a serem estudados foi de 4,30; a média de respostas
de que quando surge dificuldade e não consegue resolver sozinho, busca ajuda
externa (professor, colegas, outros) é de 4,90; e após conclusão de um trabalho
acadêmico, o aluno revisa para ter a certeza de que esteja correto obteve uma média
de 5,42. Já as estratégias de começar a estudar o mais cedo possível, para ficar
descansado e tranquilo no dia de uma avaliação ficou com média de 3,70 e se o aluno
faz uma avaliação e seu resultado for positivo, oferece-se recompensa; caso ocorra o
contrário, abre mão de algo ficou com média de 2,73. CONCLUSÕES: Observou-se
que das 10 estratégias abordados no presente estudo, 8 delas evidenciaram médias
acima do ponto de referência, que resulta em alunos que estão no 2º semestre do
curso de Engenharia Civil da UnC do campus de Mafra um alto grau de regulação, ou
seja, a maioria é autorregulado, também evidencia-se que 5 das 8 estratégias contém
média acima de 5. Com isso, pode-se concluir que os alunos que iniciam o curso de
Engenharia Civil na UnC no campus de Mafra são autorregulados.
Palavras-Chave: Engenharia Civil. Autorregulação. Estratégias de Aprendizagem.
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PANORAMA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANOS NAS
MICRORREGIÕES DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Eduardo Lando Bernardo187
Cláudio Rocha de Miranda188
Paulo Belli Filho189
RESUMO
INTRODUÇÃO: As definições de saúde, saneamento e meio ambiente estão
intimamente ligadas, sendo os esgotos sanitários um dos resíduos potencialmente
poluidores que devem ser gerenciados a fim de evitar e/ou minimizar seus possíveis
impactos negativos a saúde e ao meio ambiente [3]. Os sistemas de esgotamento
sanitário são reconhecidos como um conjunto de instalações e estruturas físicas que
reúne a coleta, o tratamento e a disposição final das águas residuárias [2].O déficit de
atendimento dos serviços de esgotamento sanitário no Brasil representa uma parcela
significativa de esgotos sem tratamento e sem destinação adequada, comprometendo
a qualidade das águas e afetando diretamente a biodiversidade, implicando na saúde
pública e no equilíbrio dos ecossistemas [1].O estado de Santa Catarina figura em 18º

lugar no ranking nacional de coleta e tratamento de esgotos sanitários, estando
abaixo da média nacional que é de 30,0% [4]. Assim, reconhecer a situação
dos municípios e o panorama a nível microrregional em Santa Catarina tornase o primeiro passo para a caracterização e o diagnóstico das regiões prioritárias
quanto à necessidade da implementação de melhorias estruturais nos serviços
de coleta e tratamento de esgotos urbanos. OBJETIVOS: Apresentar a situação
das microrregiões do estado de Santa Catarina quanto à coleta e tratamento dos
esgotos urbanos. MATERIAIS E MÉTODOS: A base cartográfica (vetoriais) foi obtida
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na seção malhas digitais, da
divisão política municipal, microrregional e unidades federativas, ano de 2015, na
escala 1: 250.000.Os dados relativos aos índices de cobertura em termos de coleta e
tratamento de esgotos (Índice sem atendimento, sem coleta e sem tratamento
(IDSCT); Índice de atendimento por solução individual (IDASI); Índice de atendimento
com coleta e sem tratamento (IDCST); e, Índice de atendimento com coleta e com
tratamento (IDCCT)), nas áreas urbanas municipais foram obtidos do Atlas Esgotos:
despoluição de bacias hidrográficas, da Agência Nacional de Águas (ANA), de 2017
[1]. Construiu-se uma base de dados geo-relacional a nível municipal, por meio do
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geocódigo (identificador composto de uma única região administrativa brasileira) prédefinido. Todo o tratamento dos dados foi realizado no software QuantumGIS TM v.
2.18.10. O sistema gerenciador de banco de dados foi o PostgreSQL v. 9.6, com o
módulo PostGIS v. 2.2. Em ambiente computacional foram executados os recortes
dos arquivos cartográficos (municípios, microrregiões e unidade da federação) para o
estado de Santa Catarina, posteriormente, realizou-se a união dos geocódigos dos
dados cartográficos com as informações a nível municipal correspondentes aos
índices de cobertura em termos de coleta e tratamento de esgotos nas áreas urbanas,
compreendendo o agrupamento das médias dos índices e informações a nível
microrregional. RESULTADOS: Mesmo com os baixos índices de prestação dos
serviços de coleta e tratamento de esgotos urbanos no estado de Santa Catarina, os
municípios de São Ludgero, Abelardo Luz, Balneário Camboriú, Orleans e Luzerna,
apresentam índices de atendimento coletivo que superam 83,1% nas áreas urbanas.
Entretanto se analisarmos os municípios que possuem as cinco maiores populações
do estado (Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José e Criciúma) o índice médio de
atendimento fica em apenas 45,9%. Quando do agrupamento municipal a nível
microrregional, as unidades administrativas de Araranguá, Campos de Lages,
Concórdia, Chapecó e Canoinhas apresentam os maiores índices de atendimento,
com 32,7%, 14,1%, 11,7%, 11,6% e 11,3%, respectivamente. Contudo, as
microrregiões de Araranguá, Blumenau, Campos de Lages, Canoinhas e Chapecó
apresentam índice médio de 70,6% da população sem atendimento, ou seja, sem
sistemas de coleta e/ou tratamento, seja ele individual ou coletivo. Ainda sim, no
estado, o predomínio dos sistemas de tratamento e disposição final dos esgotos
sanitários passa por soluções individuais (fossa/filtro/sumidouro), compreendendo
índice médio de 47,5%. Contudo, os baixos índices reconhecidos em Santa Catarina
demonstram uma infraestrutura deficitária quanto ao atendimento coletivo, bem como,
indicam que aproximadamente 1/3 da população do estado ainda não apresenta
qualquer forma de tratamento. Vale ressaltar também, que mesmo as soluções
individuais serem consideradas ações de saneamento básico, a Lei nº. 11.445/07
(Política Nacional de Saneamento Básico) prevê a adoção de tecnologias e soluções
apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de
soluções graduais e progressivas, isto é, utilizar técnicas e processos que considerem
as peculiaridades locais e regionais, o que leva a necessidade de uma visão
descentralizada quanto ao gerenciamento dos esgotos urbanos no estado de Santa
Catarina. CONCLUSÕES: Os índices de atendimento para as microrregiões do
estado de Santa Catarina demostram a urgência de maciço investimento público em
saneamento, considerando também a importância de ações sociais na
conscientização populacional para integração aos sistemas e estruturas coletivas.
Palavras-Chave: Saneamento Básico. Tratamento de Esgotos. Efluentes Urbanos.
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QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DE AGROQUÍMICOS NA PERCEPÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, SC
Marcos Cesar Petry Junior190
RESUMO
INTRODUÇÃO: O uso indiscriminado de agrotóxicos ao longo dos anos tem
provocado o acúmulo de resíduos de compostos químicos nocivos na água, no solo e
no ar. É esse o resultado da alta dependência de insumos químicos usados no
controle de pragas, doenças e invasores nas lavouras para garantir índices de
produtividade que proporcionem retorno econômico à atividade. Quando utilizado um
agrotóxico, independentemente do modo de aplicação possui grande potencial de
atingir o solo e as águas, principalmente devido aos ventos e à água das chuvas, que
promovem a deriva, a lavagem das folhas tratadas, a lixiviação e a erosão. Além disso,
qualquer que seja o caminho do agrotóxico no meio ambiente, invariavelmente o
homem é seu potencial receptor. A destinação das embalagens de agrotóxicos no
Brasil é um grande problema, pois ainda não temos a destinação 100% correta, de tal
forma que atingem diretamente a saúde da população e do meio ambiente.
OBJETIVOS: Fazer coleta de dados a partir de um questionário sobre agroquímicos.
MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma entrevista com um questionário que
conteve 17 perguntas, sendo 16 de alternativas e 1 objetiva e foi realizado com 20
proprietários rurais, em diversas localidades situadas no interior do município de
Concórdia/SC, em um período de 11 meses de Agosto de 2016 a Junho de 2017.
RESULTADOS: Foi obtido através do questionário informações sobre o conhecimento
de agroquímicos e a percepção dos proprietários rurais sobre seus conceitos de
agroquímico, informações a respeito do produto, recebimento da nota fiscal, costume
de ler a bula do produto e entender suas informações além de seguir tais orientações,
quanto ao preparo de caldas, se os usuários utilizam e quais seriam esses
Equipamentos de Proteção Individual, também foi obtido dados sobre seus cuidados
em relação ao clima, armazenagem, lavagem da embalagem vazia, se respeita os
períodos de carência do produto e sobre aonde devolver a embalagem vazia.
CONCLUSÕES: Os proprietários rurais entrevistados, apesar de possuírem alguma
consciência sobre a periculosidade do agroquímico e seus devidos manuseios, ainda
necessitam de conscientização maior em vista da educação ambiental, do uso de
Equipamento de Proteção Individual e dos riscos à saúde.
Palavras-chave: Agroquímicos. Conhecimento. Questionário.
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INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO191
Valmor Cristiano Caetano 192
Marcio Consul Oliveira 193
Joel Weng 194
Fernando Beneton Thiele 195
RESUMO
A presente pesquisa realizada foi voltada para a análise da granulometria dos
agregados e a análise dos materiais utilizados e a sua implicação na resistência do
concreto, mostrando a importância que se deve ter em relação ao uso de um traço
ideal, de maneira a garantir um melhor arranjo dos agregados dentro da mistura,
diminuindo assim o consumo de cimento e também a sua porosidade. O objetivo da
pesquisa é de apresentar a influência da granulometria dos agregados miúdos na
resistência do concreto e os tipos de agregados utilizados, tendo como característica
a pesquisa experimental e comparativa, por meio de análise de granulometria dos
agregados, principalmente a areia, onde foram estabelecidos agregados
componentes da mescla, areia e brita tido como ideais, (NBR NM 248:2003) servindo
de parâmetro para a comparação, moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos,
(NBR 5738:1994), ensaio de compressão axial, (NBR 5739:1994). Para a realização
da pesquisa em questão foram utilizados; areia e pó de pedra presente no laboratório
de materiais de construção da UnC - Mafra, brita de gnaisse do tipo 1 da cidade de
Quitandinha-PR, e cimento tipo CP II F40, foi definido um traço referência (TR)
utilizando areia media, Traço 1, utilizando a mesma areia mas essa sendo graduada,
e o traço 2 com pó de pedra graduado substituindo parte da areia, para a confecção
dos traços utilizou-se as instalações e equipamentos do laboratório Materiais de
construção da Universidade, onde primeiramente foi efetuada a secagem dos
agregados em estufa, peneiramento da areia através do conjunto de peneiras e do
agitador de acordo com NBR NM 248:2003. As amostras peneiradas e secadas foram
armazenadas em caixas de acrílico, para a confecção dos traços, os pesquisadores
utilizaram aproximadamente 4dm³ de concreto com a mesma quantidade de brita e
mesmo fator agua/cimento, vale salientar que a brita foi graduada em todos os traços
realizados, apenas variando a graduação da areia. Sendo os agregados misturados
de forma manual. Para definir as quantidades exatas da mistura para formar os traços,
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foi utilizada uma balança de precisão, após a confecção de dois corpos de prova cada
traço, foi efetuado a cura dos corpos de prova em imersão em água (processo de cura
úmida) e o rompimento dos mesmos após oito dias. Os dados encontrados mostram
a diferença entre os três traços utilizados, sendo o traço 1 o que obteve melhor
desempenho uma média de 43,49 Mpa, superando o TR que obteve 40,27 Mpa de
média, já o traço 2, ficando com média de 40,37 Mpa, próxima ao do TR não
mostrando acréscimo significativo de resistência.Com os resultados obtidos, percebese que a graduação do agregado miúdo influencia de maneira representativa na
resistência do concreto, mas também outro fator influenciador é a característica
geométrica do material, portanto a escolha do tipo de material mais fino utilizado em
um traço de concreto pode resultar em uma grande economia de cimento sem que
haja perda na resistência, e também uma diminuição da porosidade natural do
concreto.
Palavras-Chave: Agregado. Graduado. Influência.
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COMPORTAMENTO DE GIRAFA (Giraffa camelopardalis) EM CATIVEIRO NO
ZOOLÓGICO DE POMERODE – SC
Edina Larissa Proinelli196
Maicon André Reimers197
RESUMO
INTRODUÇÃO: Proporcionar um bem-estar animal é uma atividade de
enriquecimento ambiental caracterizada como principal objetivo quando se trata de
animais em cativeiro e de fundamental importância aos indivíduos cativos. Quando os
zoológicos surgiram, possuíam apenas coleções de animais vivos em exposição para
entretenimento. Este hábito era visto, e ostentado, como sinal de poder,
principalmente entre imperadores chineses, astecas, gregos, faraós egípcios e chefes
de Estado [1]. De acordo com a legislação vigente, os zoológicos devem desempenhar
funções de lazer, educação, pesquisa e conservação [3]. Apesar disso, o zoológico
ainda tem como um dos principais objetos a exposição de animais como forma de
entretenimento e diversão para o público, a fim de arrecadar verba e assim
desenvolver atividades para outra missão: a conservação[4]. A ordem Artiotactyla
constitui-se de animais ungulados com número par de dedos nas patas, dentre estes
os do gênero Giraffa, representado pela espécie Giraffa camelopardalis. As girafas
compreendem mamíferos mais altos, possuem hábitos totalmente herbívoros,
habitando áreas abertas com predominância de vegetação alta ou pastagem no
continente africano [2;5;6]. OBJETIVOS: Analisar aspectos comportamentais das
girafas em cativeiro, e compreender a interação entre si. MATERIAIS E MÉTODOS:
O presente estudo foi realizado no Zoo Pomerode localizado na cidade de Pomerode
em Santa Catarina, o mesmo foi fundado em 1932, sendo o primeiro zoológico na
região sul do Brasil. O Zoo Pomerode iniciou seu plantel com animais domésticos que
ficavam em uma lagoa nos fundos da casa do Sr. Hermann Weege, um grande
empreendedor local. Atualmente no Zoo Pomerode vivem aproximadamente 1.150
animais pertencentes a 270 espécies. Dentre as espécies alojadas, muitas correm
risco de extinção na natureza, sendo necessário o esforço de conservação. Para a
amostragem foi realizado visualização de duas horas para o recinto das girafas, e
anotado todos os comportamentos das girafas. Foi aplicado o método de amostragem
Animal focal com análise de comportamentos em registro temporal de duas horas
continuas. RESULTADOS: Durante as 2 horas ininterruptas foram anotados todos os
movimentos das girafas, na chegada ao recinto o tratador estava repondo alimento, e
as girafas estavam confinadas. Após 5min as girafas foram soltas no recinto, uma
delas foi direto para o alimento e a segunda girafa saiu do confinamento e ficou parada
alguns minutos para em seguida ir se alimentar. As girafas possuíam dois tipos de
196Estudante,
197Estudante,
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alimentos, pasto e alfafa, onde ficavam trocando de alimento e por poucos minutos de
pausa não se alimentavam, realizavam breves movimentações pela área, dedicando
torno de 75% do tempo no forrageamento. Após 1:20hrs de observação ambas as
girafas entraram no confinamento e foi possível observar que bebiam água, durante
20minutos permaneceram dentro do ambiente de confinamento. Em seguida uma das
girafas saiu do confinamento e andou pelo recinto e após alguns minutos começou a
defecar, andou até o alimento e continuou a defecar, após alguns minutos andou pelo
recinto, indo até a cerca e se alimentou de folhagem de uma arvore próxima, no
momento seguinte se aproximou do portão do confinamento e realizou atos de limpeza
de seu próprio corpo e voltou a andar pelo recinto, onde foi o término do
acompanhamento das mesmas. CONCLUSÕES: Foi possível observar a
comportamento parental entre as girafas, onde as duas se caracterizavam mãe e filha,
sendo de fácil identificação devido ao fato que filha tinha seu rabo mais curto, no
momento em que elas foram soltas no recinto, foi observado que a mãe deu prioridade
para que sua filha se alimentasse primeiro, configurando um cuidado materno por
parte da girafa mãe. As girafas tiveram uma preferência alimentar que foi o pasto à
alfafa, apesar de algumas vezes terem trocado de alimento a maioria do tempo
permaneceram no pasto, que pode ser conclusivo devido a ser alimento encontrado
no seu habitat natural.
Palavras-Chave: Girafas. Cativeiro. Bem-estar. Enriquecimento animal.
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GEOPROCESSAMENTO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO
URBANO198
Amanda Marx199
Cassiano Correa de Siqueira200
Gabriel Seidel201
Michelli Burghardt202
Michely Rauen203
Tiago José Teixeira204
Fernando Beneton Thiele205
RESUMO
INTRODUÇÃO: No decorrer das últimas quatro décadas o nosso planeta Terra
começou a ser olhado e vistoriado por sensores imageadores que, praticamente,
capturam tudo que está presente na superfície terrestre ou que nela está se
modificando. E isso está sendo feito com o explícito objetivo de se obter imagens
periódicas que possibilitem a monitoração do meio ambiente numa escala global e a
obtenção de melhores informações acerca dos recursos naturais renováveis e não
renováveis (MENESES, 2012). Na prática o termo sensoriamento remoto é restrito
aos procedimentos destinados à obtenção de imagens mediante o registro das
variações gravimétricas, ondas sísmicas, ondas acústicas e energia eletromagnética
constante (SWAIN, et al, 1978). Sendo a forma mais difundida do sensoriamento
remoto aquela que usa a radiação eletromagnética. Dessa forma, o objeto imageado
é registrado pelo sensor por meio de medições da radiação eletromagnética, tal como
a luz solar refletida da superfície de qualquer objeto (MENESES, 2012). Os dados são
coletados e armazenados em uma base remota. Apesar do bom desempenho dos
métodos de correção geométrica de vários sistemas, as imagens corrigidas ainda
apresentam erros de posicionamento, porque os dados recebidos para a correção de
sistema têm uma margem de imprecisão, e mesmo porque, são feitas aproximações
na integração dos dados de atitude do satélite. É necessário passar pelo processo de
Projeto realizado para matéria de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.
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georreferenciamento das imagens, que eliminam erros de posicionamento
remanescente. Essa é a etapa final do processamento de correção das distorções
geométricas da imagem (MENESES, 2012). O surgimento de novos sistemas de
sensoriamento remoto e a possibilidade de visualização sinótica provida por esses
sensores a bordo de satélites assim como a modelagem do terreno vem sendo
agregadas às ferramentas indispensáveis para estudos de engenharia. Destacando
sua utilização na engenharia civil, podemos observar seu uso nas mais diversas
atividades desse campo de atuação, como, engenharia rodoviária, acompanhamento
histórico do planejamento urbano, (que abrange aspectos dentro de um município
como aumento de edificações e construções, parcelamento do solo, áreas verdes
significativas, áreas de risco permanente, hidrografia e mananciais entre outros.),
pode-se dizer os campos de aplicação mais extensivos de produtos de sensoriamento
remoto. OBJETIVOS: Este trabalho propõe a apresentação de um breve histórico da
utilização do geoprocessamento como ferramenta auxiliar no planejamento e
desenvolvimento urbano, destacando sua utilização no município de Rio Negro,
Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS: O geoprocessamento apresenta-se como uma
ferramenta incontestavelmente eficaz na informatização de dados espaciais, através
de mapas básicos e temáticos, pois possibilita a análise e identificação de informações
do relevo, hidrografia, características geológicas, geomorfológicas, área de expansão
urbana, análise de infraestrutura, informações socioeconômicas, Plano Diretor, Lei de
Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento Econômico-Ecológico, cadastro técnico
multifinalitário, análises de interesses ambientais, entre outros (CARVALHO, 2009).
As imagens obtidas através do geoprocessamento servem de base para criação de
filtros que correspondem à necessidade da pesquisa, seja ela direcionada a qualquer
um dos âmbitos supracitados. Na prefeitura de Rio Negro, assim como muitas no
Brasil e no mundo, utiliza-se destas imagens e filtros, principalmente no que diz
respeito a parcelamento do solo e alvarás de construção (gestão de uso do solo), e
áreas de preservação (gestão ambiental). Na gestão de uso do solo, trata-se da
utilização de uma base de dados informatizada que reproduza a configuração do
território do município, identificando logradouros, lotes e glebas, edificações, redes de
infraestrutura, propriedades rurais, estradas e acidentes geográficos. Através destes
mapas temáticos, disponibilizado por softwares como o Geomais, utilizado em Rio
Negro, pode-se observar, por exemplo, muitas características exigidas para liberação
de um alvará de construção, como cota mínima do terreno, (situação em relação às
áreas de risco), viabilidade de edificação de acordo com a zona equivalente
(residencial, industrial, especial de proteção etc..), proximidades a nascentes,
córregos e áreas de preservação, localização em área urbana ou rural e etc. Na gestão
ambiental, o geoprocessamento é útil para monitorar áreas com maior necessidade
de proteção ambiental, áreas de risco de enchentes, acompanhar a evolução da
poluição da água e do ar, níveis de erosão do solo, disposição irregular de resíduos e
para o gerenciamento dos serviços de limpeza pública (acompanhando por área da
cidade o volume de resíduos coletado e para análise de roteiros de coleta) (HAX,
2003). RESULTADOS: Obteve-se o conhecimento da aplicação do sensoriamento
remoto em diversas áreas da engenharia, tanto na área civil quanto florestal e
ambiental. CONCLUSÕES: A aplicação do sensoriamento remoto e
geoprocessamento no planejamento urbano são de extrema importância para seu
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desenvolvimento, tanto pela precisão de dados obtidos quanto pela facilidade da
obtenção destes, evitando muitas vezes a necessidade da verificação “in loco”.
Palavras-Chave: Sensoriamento remoto. Geoprocessamento. Planejamento urbano.
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ALERGIA RESPIRATÓRIA E OBESIDADE: O PAPEL DA ALIMENTAÇÃO EM
ESCOLARES206
Lais Fernanda Sumocoski207
Renata Campos208
RESUMO
INTRODUÇÃO: A obesidade é considerada um problema de saúde pública,
entretanto possui um acometimento especial entre crianças e adolescentes devido à
complexidade do tratamento, à alta probabilidade de persistência na vida adulta e à
associação com outras doenças não transmissíveis com início precoce (FISBERG;
MAXIMINO; KAIN, 2016). As mudanças nos padrões alimentares com consumo de
bolachas recheadas, salgadinhos, doces e refrigerantes, além de explicar em parte o
contínuo aumento da adiposidade em crianças e adolescentes (COELHO et al., 2012),
também está relacionado com alta ingestão de corantes artificiais já que esses fazem
parte da composição dos produtos ultra processados (LOUZADA et al., 2015). Esses
aditivos podem trazer riscos à saúde, em particular à infantil, com manifestações
clínicas de rinite, asma e alergias (AZEVEDO; PELICIONI, 2011), gerando efeitos
adversos dos corantes com reações tóxicas no metabolismo (MESIAS; SOUZA; REIS,
2016). Desta forma investigar se há relação de alterações respiratórias com o
consumo de produtos industrializados permitirá mapear e gerar dados
epidemiológicos que podem auxiliar na elaboração de políticas de redução de danos.
OBJETIVOS: Avaliar a relação entre alimentação ultra processada e alergias
respiratórias em escolares. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa básica, prospectiva,
exploratória, descritiva e transversal. Foram avaliados 83 escolares com média de
idade de 10,31±1,65 anos, em que do sexo feminino foi de 50,6% da amostra da
pesquisa e masculino foi 49,4%, sendo que os alunos deveriam estar matriculados na
rede de educação de um município do Planalto Norte Catarinense. Foram coletados
dados gerais dos escolares como peso, altura, IMC, tempo de amamentação e tipo de
parto. Para verificar a qualidade da alimentação dos alunos foi utilizado o Índice
Alimentação do Escolar (Ales). As variáveis da função pulmonar avaliadas foram a
obstrução ao fluxo aéreo expiratório através do Peak Flow e a capacidade inspiratória
pelo Voldyne®. A identificação e presença dos processos alérgicos como rinite e asma
foram avaliadas por meio do questionário ISAAC (International Study os Asthmaand
Allergies in Childhood). Os dados foram analisados pelo programa de software IBM
SPSS statistics 21. A análise utilizada foi frequência para as variáveis categóricas e
média e desvio padrão para as numéricas. Foi adotado nível de significância de
p<0,05. RESULTADOS: Em relação aos dados gerais dos escolares o IMC se
apresentou adequado a faixa etária (18,93±3,93), o tipo de parto mais presente foi a
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cesárea (69,9%), e a média do tempo de amamentação foi de 13,49±10,36 meses.
Nas variáveis respiratórias o valor médio da capacidade inspiratória apresentou uma
diminuição significativa (p<0,00) em comparação com os valores fisiológicos. Os
valores de PeakFlow também demonstraram uma obstrução do fluxo aéreo expiratório
significativo (p<0,00) em comparação com os valores preditos. Em relação ao ISAAC
pode se observar porcentagens relativamente baixas de manifestação de asma
(4,8%), entretanto em relação a rinite observa se valores um pouco maiores (32,5%),
relacionada a sintomatologia como corrimento nasal, lacrimejamento ou coceira nos
olhos sem estar gripado ou resfriado. A avaliação da alimentação pelo Ales
demonstrou que os escolares apresentam alguns déficits no consumo de verdura,
legumes, peixe e possuem hábito de não ingerir frequentemente suco natural.
CONCLUSÕES: Com este estudo, observa-se que há prejuízo na capacidade
respiratória, expressa pela alteração de peakflow e capacidade inspiratória. Além
disso, o tempo de amamentação não foi o preconizado pela Organização Mundial de
Saúde e há sintomatologia presente para processos alérgicos. A alimentação
apresentou alguns déficits, entretanto no geral, é considerada como satisfatória.
Palavras-Chave: Alimentação ultra processada. Alergia respiratória. Obesidade
Infantil.
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O AMBIENTE DA UTINEONATAL: FATORES ESTRESSORES AO NEONATO209
Elandra Simões de Lima210
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Cada vez mais a preocupação com a saúde do neonato tem sido foco
nas ações dos profissionais, logo que intervir no período neonatal é um dos desafios
na redução da mortalidade infantil. Após o nascimento o recém-nascido passa por um
processo de adaptação à vida extra-uterina que requer do mesmo um esforço. Os
fatores ambientais e a sobrecarga de estímulos na unidade de terapia intensiva
neonatal podem ser prejudiciais e resultar em consequências aos neonatos. A
manipulação excessiva pode agravar o estado de saúde, trazendo consequências
fisiológicas significativas, porém pela necessidade de cuidados contínuos e
especializados, se torna difícil minimizar os estímulos. Sabendo dos danos causados,
considera-se imprescindível a avaliação adequada e intervenção preventiva, para a
promoção da recuperação com o mínimo de danos. OBJETIVOS: O presente estudo
teve como objetivo geral verificar os fatores estressores ao neonato internado em uma
unidade de terapia intensiva neonatal, e objetivos específicos conhecer os fatores
físicos e ambientais em unidade de terapia intensiva neonatal e descrever a rotina de
cuidados através da visão da equipe de enfermagem. MATERIAIS E MÉTODOS: Os
dados foram obtidos através de pesquisa de campo com aplicação de questionário
direcionado à equipe de enfermagem. A amostra de 22 profissionais, sendo
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que atuam na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal há pelo menos 6 meses. A busca de informações ambientais foi
através da monitorização pelo Analisador de Ruídos Medison Sowar-L830, que captou
durante sete dias, totalizando 150horas os seguintes dados: dB de equipamentos, dB
de conversações, temperatura e iluminação. RESULTADOS: No monitoramento do
ambiente, o nível médio de dB foi de 58,83dB de ruídos relacionados aos
equipamentos e alarmes, e o ruído de conversação teve média de 64,62dB. Ambas
as médias de ruído estão acima do recomendado que é 45dB. A menor intensidade
de ruído de equipamentos foi com 30dB, e o máximo de 70,6dB. A Academia
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Americana de Pediatria estabelece índices específicos para a unidade de terapia
intensiva neonatal, que não deve ultrapassar a 45dB. A Associação Brasileira de
Normas Técnicas estabelece valores de dB de 35 a 45 como níveis aceitáveis e
desejáveis (MARTINS et al., 2011). A maior fonte geradora de ruídos é a conversação
da equipe com máxima de 87,8dB, quase atinge o dobro do limite estabelecido.
Considerando os níveis mínimos atingidos de 51,9dB de conversação, percebe-se que
em nenhum plantão foi registrado índices que pudessem gerar conforto acústico.
Quanto ao uso do celular 100% responderam que não utilizam dentro da unidade. O
serviço possui normativa que proíbe a utilização do equipamento. Os equipamentos
também têm grande contribuição como estressor, por isso a atenção aos mesmos
deve ser redobrada, principalmente no sentido de atender prontamente aos alarmes
(TAMEZ, 2006). A porcentagem média de iluminação do ambiente foi de 32,78%, isso
demonstra que a penumbra e diminuição da luminosidade do ambiente é uma
preocupação da equipe na maioria do tempo. A penumbra 24horas por dia também
não é recomendada, devido a necessidade do neonato estabelecer rotinas e organizar
as informações circadiana. A luminosidade periódica de baixa intensidade, estimula o
desenvolvimento do relógio biológico (JORDÃO et al., 2016). 81% da equipe afirma
que realiza alguma ação para a redução da luminosidade, sendo que 90 % também
relatam que cobrem a incubadora indo de encontro com as evidências científicas. A
temperatura ambiental é fator que deve ser considerado pelos profissionais, devido
exposição dos RN durante procedimentos em que a incubadora está com as
portinholas abertas e também quando o bebê vai no colo dos pais. A média de
temperatura registrada foi de 25,15ºC. Sendo que a temperatura mínima foi de 22,9
às 10:25h (dia 1) e máxima de 25,8 às 14:48h (dia 4). A média de temperatura se
manteve conforme recomendado, porém a temperatura mínima esteve bem abaixo do
ideal, a recomendação é de que o ar condicionado central mantenha uma temperatura
do ambiente em torno de 24 a 26ºC (SARAIVA, 2004). CONCLUSÕES: A UTIN é
considerada um ambiente que propicia ao recém-nascido experiências bem diferentes
da realidade intrauterina. Por isso, os profissionais devem unir esforços para minimizar
os fatores estressores e estimulantes, considerando que é uma tarefa difícil, com toda
tecnologia e equipamentos envolvidos na rotina diária. O estudo realizado auxiliou na
abrangência do conhecimento da equipe. Os profissionais da UTIN perceberam o
quão alto se torna a movimentação, a fala e os aparelhos dentro da unidade. Trazendo
a abordagem deste assunto, os profissionais tiveram um contato mais sensível ao se
questionar os cuidados para reduzir impactos causados pelo ambiente da UTIN. Com
tudo, percebe-se que as ações que se tornam rotineiras, podem ser feitas de maneira
mais cautelosa e delicada, proporcionando o sono adequado e auxiliando a
homeostase do neonato.
Palavras-Chave: Cuidado de enfermagem. Unidade de terapia intensiva neonatal.
Recém-nascido. Estressores ambientais.
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IMPLICAÇÕES DAS ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE
AUDITORIA HOSPITALAR
Tatiana Euko213
Vanessa Chaves de Souza Moreira 214
Salete Regina Daronco Benetti215
RESUMO
INTRODUÇÃO: A auditoria é um instrumento de controle da qualidade dos serviços
de enfermagem, e o processo de auditoria se constrói através da busca de
informações e análise dos dados levantados com o objetivo de melhorar a qualidade
do cuidado prestado ao paciente. Através dela fazem-se uma avaliação retrospectiva
da assistência, verificando o cuidado, adequando as condutas tomadas quando
necessário e as analisando quanto à sua natureza e significado. A auditoria fornece
possíveis indicadores de padrões ou intenções, oferece informações para a
modificação de procedimentos e técnicas, para que se tenha uma avaliação da
assistência e dos recursos utilizados. OBJETIVOS: Relacionar as não conformidades
das anotações de enfermagem referente aos materiais e medicamentos encontrados
por um convênio de saúde particular quando realizada a auditoria nos prontuários;
Investigar os custos gerados pelas não conformidades. MATERIAIS E MÉTODOS:
Caracteriza-se como uma pesquisa de campo de natureza básica, com abordagem
quantitativa e finalidade exploratória. Foi realizado em uma Operadora de Plano de
Saúde do Planalto Norte Catarinense e envolveu as contas cirúrgicas faturadas por
um hospital no ano de 2016. A pesquisa compreendeu 236 contas, das quais 164
apresentaram não conformidades (incoerências entre materiais e medicamentos
utilizados e os registrados, desacordo de especificações quanto aos fornecedores e
registros de materiais e medicamentos não contratualizados entre hospital e
operadora), no que diz respeito às anotações feitas pela equipe de enfermagem. A
amostra foi de 12% das contas com não conformidades, selecionadas por mês de
acordo com o maior valor em glosa (não pagamento), separando-as em sequência
por especialidades, totalizando, assim, 24 contas pesquisadas e detalhadas. A coleta
dos dados foi realizada nos meses de março e abril de 2017, mediante um roteiro para
a conferência das não conformidades em contas compreendidas no período de janeiro
a dezembro de 2016. Inicialmente verificou-se o número de contas cirúrgicas
faturadas, as especialidades e o período de realização da cirurgia, após foram
escolhidas 02 contas por mês (sendo as de maior valor em glosa) para detalhamento,
213
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ou seja, levantamento de dados e conferência das não conformidades. A análise foi
realizada quantitativamente e apresentados em percentagens simples, discutidos e
articulados com base nas literaturas pertinentes. RESULTADOS: Os resultados
apontam uma distorção entre o que efetivamente é usado de materiais e
medicamentos nos pacientes e o que a enfermagem anota nos prontuários para o
faturamento contra o convênio, também foi constatada uma subtração de
aproximadamente 5% do valor total do faturamento das contas devido as não
conformidades. A especialidade cirúrgica com maior número de não conformidades
foi a de ginecologia e obstetrícia, porém o maior impacto financeiro por glosa está na
especialidade de urologia. As cirurgias gerais, embora ocorram frequentemente em
maior número nos hospitais, tiveram um menor número de não conformidades.
Observou-se que as glosas de materiais e/ou medicamentos são semelhantes nas
contas faturadas contra o convênio, destacando-se os seguintes itens: cateteres
periféricos flexíveis, equipos macro gotas, medicações sedativas; o que diferencia dos
demais itens são os fios de sutura e materiais específicos utilizados em cirurgia como:
sondas (aspiração e vesical), drenos, bolsas de colostomia, materiais de órtese e
próteses, liga clip, tela de prolene, utilização do arco cirúrgico (arco em C), devido à
falta de justificativa sobre o seu uso excessivo, anotação em desacordo com o material
e medicamento utilizado ou utilização de materiais em desacordo com o
contratualizado entre hospital e plano de saúde, os quais diferiam quanto ao
laboratório que havia em estoque ou o constante na nota fiscal. Destacou-se os meses
de fevereiro, julho e dezembro pelo número de não conformidades, pois em fevereiro
ocorreram somente 02 procedimentos com glosa, julho foi o mês com maior número,
totalizando 34 e dezembro com 01, representando o mês com o menor número. Podese constatar o impacto das glosas que ocorrem por falta ou por erro das anotações de
enfermagem, pois de um total de R$ 397.909,17 (trezentos e noventa e sete mil,
novecentos e nove reais e dezessete centavos, foram glosado R$ 19.079,72
(dezenove mil, setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Estes valores
representam 4,79% a menos no pagamento realizado pelo plano de saúde ao hospital.
Compreende-se como é imprescindível uma anotação completa e com
responsabilidade, pois a mesma reflete em diversos aspectos como a qualidade na
assistência prestada, na questão financeira onde se observou que o impacto do
resultado foi ainda maior, uma vez que é através das anotações de enfermagem que
se justifica o pagamento de determinado item à instituição. Segundo Ferreira e Braga
(2008, p. 9): O registro de enfermagem tem a função de atuar como registro legal e
comercial da organização hospitalar e dos grupos de profissionais responsáveis pelo
tratamento do cliente, serve de base para avaliação e eficiência, da qualidade das
práticas em saúde, promovendo um dado útil de pesquisa, educação e planejamento
a curto e longo prazo. Salienta-se, portanto, a importância do resgate do trabalho da
enfermagem que se expressa nas anotações referentes à assistência prestada e do
enfermeiro acompanhar a equipe de enfermagem, subsidiando o desenvolvimento e
o aperfeiçoamento das práticas profissionais. Durante a pesquisa pode-se
acompanhar o processo de auditoria, onde se observou que é feita de maneira
conciliatória, buscando o equilíbrio entre as partes, efetuando assim um pagamento
justo e coerente conforme contratualizados. Desta maneira, pesquisas como estas
contribuem com informações para fundamentar a importância da auditoria em saúde
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e o papel do enfermeiro auditor, servindo como base para sua atuação no mercado
de trabalho. É necessário o aperfeiçoamento contínuo da equipe multidisciplinar
envolvida no processo do cuidado, a educação continuada para o acompanhamento
da equipe de enfermagem, subsidiando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das
práticas profissionais, para uma permanente melhora da qualidade da assistência.
Palavras-Chave: Anotação de Enfermagem. Auditoria de Enfermagem. Não
conformidades. Glosas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E A MANUTENÇÃO DA HEGEMONIA DO HOMEM SOBRE A
MULHER
Izabel Cristina Ribas Rodrigues Calliari
RESUMO
Pesquisa bibliográfica, que discute a hegemonia do homem sobre a mulher a partir da
inserção da Educação Física no contexto escolar no século XIX intitulada como
Ginástica, pela percepção da matriz de mediação de seus conteúdos, e a manutenção
de tal hegemonia ao longo do século XX, durante as aulas de Educação Física
Escolar, atividades de academia e administração esportiva. Quando a Educação
Física foi inserida no contexto da escola brasileira, em fins do século XIX, ainda
intitulada de Ginástica, a matriz de mediação de seus conteúdos ditava uma
hegemonia do homem sobre a mulher, já que a fundamentação científica de tal
matéria era a biologia binarista. Naquela época, a mulher era concebida como ser
inferior pela sua condição fisiológica e intelectual e suas atividades eram referentes à
espaços conceituados como “privados” e caseiros, enquanto que aos homens, cabia
a exploração de atividades sociais e laborais na esfera “pública” (ABOIM, 2012;
BEAUVOIR, 2004).Ao discorrer sobre a história da Educação Física, ao longo do
século XX, nos segmentos que, entre outros, compõem seu universo de atuação que
são a escola, a academia e a gestão, é percebido que a disciplina marginalizou
veementemente a mulher de suas atividades. Embora a mulher tenha conseguido
aumentar seu poder em relação ao homem em outros segmentos da sociedade, no
século XXI ela ainda está à margem desse outro sexo no universo que abriga as
atividades da Educação Física (MONTEIRO, 2017).Visto isso, objetivo desse estudo
é discutir essas relações por meio de uma análise descritiva da literatura, concluindo
que até a metade da segunda década do século XXI, a mulher continua ser
considerada como segundo sexo, quando comparada ao homem dentre o universo da
Educação Física brasileira. Para chegar nesse resultado, analisou-se a condição da
mulher durante a inserção da Educação Física na escola, sua estreia como atleta,
seus propósitos com as atividades de academia e a sua participação na gestão e
administração na Educação Física. Quando a prática da Educação Física foi inserida
nas escolas brasileiras, no século XIX, mais especificamente seguindo o método
francês de ensino e conteúdo, a mulher foi segregada a prática de atividades
extremamente biologicistas e reducionistas, já que os objetivos de tal método estavam
fundamentados em seu ciclo menstrual, capacidade de parir e melhorar sua estética
física (GOELLNER, 1992; COLETIVO DE AUTORES, 1992). Nesse tempo, não havia
uma discussão mais aprofundada pautada na sociologia ou antropologia e a ciência
que influenciava a matéria era a biologia, já que as ciências humanas citadas ainda
não tinham uma fundamentação teórica científica organizada (SOARES, 1996). No
século XX, a mulher perde a possibilidade de aprender a jogar determinados esportes
porque são exclusivos ao universo masculino e impróprios para sua capacidade
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fisiológica de experimentação prática, pois lhe faltam componentes de aptidão física
como força, velocidade e resistência (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Ainda no
século XX, a mulher é provocada a ter um corpo perfeito, e a maneira mais próxima
de alcançar esse objetivo é recorrer às atividades físicas. O corpo perfeito indica uma
mulher bem sucedida e feliz, dando a ideia de que a materialização desse estereótipo
acompanha a proposta midiática contemporânea, imposta pela sociedade atual.
Corpo belo e magro significa uma mulher ativa e importante para a evolução da
sociedade que está ao seu entorno (CAMPOS; CECÍLIA; PENAFORTE, 2016).
Durante a pesquisa realizada acerca da presença feminina na administração das
atividades de Educação Física, também ficou claro que o homem, ou o gênero
masculino está a frente da gestão de tudo aquilo que se refere ao comando, a
organização e a coordenação de atividades esportivas. A mulher está á margem
nessas escolhas e o poder masculino sobre ela é extremamente maciço (MACHADO;
PIRES, 2016). Afirmam Prado e Ribeiro (2014) que por meio das intervenções, a
Educação Física nomeia, classifica e hierarquiza os sujeitos, a partir “[...] de suas
representações
sobre
perfeição/imperfeição,
beleza/feiura,
normalidade/
anormalidade, masculinidade/ feminilidade, aptidão/inaptidão ou eficiência/deficiência
[...]”. Essa matriz de atuação na sociedade atua como um franco desserviço, já que
colabora para a manutenção de uma sociedade que discrimina, exclui e mantem uma
hierarquia daqueles que atendem aos pressupostos do padrão de ser. Conclui-se pela
literatura do início do século XXI, que a mulher ainda permanece a margem durante
as atividades práticas que compõem o universo da Educação Física.
Palavras chave: Gênero. Educação Física. Hegemonia.
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ESTRESSE E SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 216
Eliana Rank217
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 218
RESUMO
INTRODUÇÃO: O conceito de estresse tem sido muito usado na atualidade, sendo
considerado por Benevides-Pereira (2002), como um processo de adaptação frente
as modificações físicas e mentais. Além disso, o estresse é visto como algo negativo
que gera dano na vida do indivíduo, resultante da incapacidade de lidar com as
pressões no trabalho (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2001). Camelo e Angerami (2004)
destacam que, o estresse apresenta tanto sintomas físicos quanto psicológicos.
Dentro deste viés, torna-se relevante destacar que o Burnout é um tipo de estresse
que ocorre dentro do ambiente de trabalho, sendo mais evidente em profissões que
estão em contato direto com pessoas, como por exemplo os profissionais de saúde e
destes os profissionais de enfermagem (TRINDADE; LAUTERT, 2010). A síndrome
de Burnout, como é conhecida, caracteriza-se por três dimensões, sendo elas a
exaustão emocional, quando o profissional se sente esgotado para realizar as suas
tarefas; a despersonalização, sendo evidenciada por meio da mudança de
comportamento, quando o profissional começa a tratar tanto os usuários quanto os
colegas de forma ríspida, gerando mau atendimento, conflitos e reclamações; e a
baixa realização pessoal no trabalho, quando o trabalhador se auto avalia de forma
negativa, predispondo a sentimentos de frustração e insatisfação (GALINDO et al.,
2012). OBJETIVOS: Identificar a incidência de Estresse e da Síndrome de Burnout
em Profissionais que atuam na área de saúde de dois municípios 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 dois municípios do Planalto Norte de Santa Catarina. Foi usando
como critério de inclusão a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, a aplicação do questionário sócio demográfico com perguntas abertas e
fechadas, e os inventários IEE (Inventário de Estresse em Enfermeiros) e MBI
(Maslach Burnout Inventory). RESULTADOS: Participaram da pesquisa 91
profissionais da saúde, sendo 87,9% do gênero feminino e 12,1% do gênero
masculino, prevalecendo a idade acima de quarenta e dois anos em 37,4% dos
participantes. 34,1% trabalha de 12 a 17 anos na área da saúde, onde 59,3% exerce
o cargo de técnico de enfermagem, 30,8% de enfermeiro e 8,8% de auxiliar de
enfermagem. Com relação ao Burnout, 94% dos participantes encontram-se na fase
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inicial da doença e quando a mesma começa a se instalar. Quanto ao estresse, 55%
apresentam a doença, 78% destes manifestam estresse frente as relações
interpessoais, 46,2% demonstram a doença nos fatores intrínsecos ao trabalho e
40,7% expressam esse sintoma com relação aos papeis estressores na carreira.
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 outros
profissionais, os pacientes e familiares dos mesmos, com demais usuários e até
mesmo com a própria família (STACCIARINI; TRÓCCOLI, 2000). CONCLUSÕES:
Através da pesquisa foi possível constatar que os profissionais de saúde que atuam
nos postos de Estratégia de Saúde Familiar (ESF) de dois municípios 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. No entanto, evidenciou-se maior
presença do Estresse Geral do que do estresse Laboral (Burnout), desta forma podese constatar que para esta população a sintomatologia de estresse exacerbada é
oriunda de aspectos da vida e não só do trabalho.
Palavras-Chave: Burnout. Enfermagem. Estresse.
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RESISTÊNCIA AERÓBIA DE ESCOLARES DE 11 A 14 ANOS DE CAÇADOR –
SC
Marcos Adelmo dos Reis219
Mauro Rogério dos Reis
RESUMO
INTRODUÇÃO: A aptidão aeróbia é conhecida como medida da eficiente combinação
entre os pulmões, o coração e a corrente sanguínea de obter e transportar o oxigênio
para os músculos se exercitarem Níveis inadequados de aptidão aeróbia são
indicadores de diversos agravos à saúde e têm sido associados como um dos fatores
de risco de mortalidade prematura por todas as causas de doenças, principalmente
aquelas de caráter cardiovascular. O estudo da aptidão aeróbia de crianças e
adolescentes podem trazer informações valiosas para profissionais que atuam na área
de Educação Física e de saúde. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo
analisar a aptidão aeróbia em escolares de 11 a 14 anos de idade do Ensino
Fundamental da EMEB Profª Maria Luiza Martins Barbosa, de Caçador, SC.
MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo caracterizou-se por ser de natureza aplicada,
com abordagem quantitativa e foi realizado utilizando-se procedimentos técnicos de
um estudo transversal. A amostra do estudo foi composta por 103 alunos, sendo 49
meninos e 54 meninas. Foi aplicado o Teste de corrida/caminhada de seis minutos
para aferir a aptidão aeróbia dos estudantes. RESULTADOS: Para Montoro et al.
(2009), a resistência aeróbia é entendida enquanto uma habilidade de fornecer
oxigênio aos músculos e de utilizá-lo para gerar energia durante os exercícios,
dependendo dos componentes pulmonares, cardiovasculares e hematológicos e dos
mecanismos oxidativos do músculo em exercício. A resistência aeróbia é entendida
enquanto uma habilidade de fornecer oxigênio aos músculos e de utilizá-lo para gerar
energia durante os exercícios, dependendo dos componentes pulmonares,
cardiovasculares e hematológicos e dos mecanismos oxidativos do músculo em
exercício. A avaliação da aptidão aeróbica atende a necessidades muito variadas,
desde a avaliação sistemática de alunos nas aulas de educação física até a avaliação
doestado de treinamento de atletas, passando por doentes crônicos e, no caso desta
pesquisa, crianças e adolescentes obesos. O nível de resistência aeróbica foi obtido
através do teste de corrida, onde o aluno deveria correr/caminhar a maior distância
possível em um tempo de 6 minutos. As meninas apresentaram uma média inferior à
dos meninos nesta variável (945,7 m e 1.079,0 m, respectivamente) apresentando
diferença estatística significativa entre os gêneros (p=0,000). De acordo com a
avaliação, observou-se que 43,7 % dos alunos avaliados estão com os níveis
cardiorrespiratórios em níveis considerados fraco/muito fraco para a idade. De acordo
219Prof.
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com os resultados obtidos, observa-se que o índice conseguido pelas meninas nos
níveis muito bom superou os meninos (42,0% e 32,6%, respectivamente).
CONCLUSÕES: Os resultados deste estudo reforçam a necessidade de se repensar
a questão das aulas de educação física nas escolas, pois, além de notórias
repercussões da falta de aptidão física na saúde, é sabido que a mesma tem relação
direta com a aprendizagem escolar. Daí o reconhecimento da importância de serem
desenvolvidas ações de promoção da saúde na infância, até porque essa fase da vida
é crucial para a estruturação de comportamentos, atitudes e hábitos. Os resultados
do presente estudo, ao analisar os níveis de aptidão aeróbia dos escolares de Séries
Finais do Ensino Fundamental de uma escola pública de Caçador – SC servem como
justificativa para que as medidas de aptidão física sejam incorporadas na avaliação
de escolares; também servem como subsídio para a implementação de ações de
promoção da saúde no ambiente escolar, bem como linha de base para o
monitoramento de tendências aptidão física relacionada à saúde em escolares.
Palavras-Chave: Aptidão aeróbia. Saúde. Adolescentes.
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CEFALEIA TENSIONAL E FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM PROFESSORES
Aline Trentini220
Cibele Souza Luz221
Renata Campos222
RESUMO
INTRODUÇÃO: Muitos fatores causam afastamento do trabalho, e os principais
motivos para os professores são as doenças do aparelho respiratório, uso incorreto
da voz, problemas do aparelho locomotor e osteomuscular¹. Pois o uso excessivo da
voz, pode trazer consequências graves, baseadas em desconfortos vocais,
respiratórios, que levaram a uma tensão muscular resultando na cefaleia. A saúde dos
professores tem recebido atenção crescente nos últimos anos. O estudo das relações
entre o processo de trabalho docente, as reais condições sob as quais ele se
desenvolve e o possível adoecimento físico e mental dos professores constituem um
desafio e uma necessidade para se entender o processo saúde-doença do trabalhador
docente². OBJETIVO: avaliar a ocorrência de cefaleia tensional e alterações de
função respiratória em professores. MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo foi realizado
em instituições particulares do Planalto Norte Catarinense. A amostra total do estudo
de 32 professores dos ensinos fundamental, médio e superior. As variáveis analisadas
foram anamnese para conhecer o perfil dos participantes da pesquisa, mantendo sigilo
da identidade, questionário de fonação, questionário de cefaleia, mapeamento da dor
utilizando o mapa de corllet, capacidade inspiratória através do aparelho voldyne, pico
de fluxo aéreo expiratório utilizando o peak flow, e força muscular respiratória com o
aparelho manovacuômetro. RESULTADOS: A idade média foi de 38,12±9,39, sendo
21 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, estado civil predominante foi o casado.
O tempo de trabalho foi de 14,42±9,77 anos, com 2,19±0,73 turnos de trabalho e
média de alunos 27,56±10,40, já as horas semanais trabalhadas foram de 32,50±8,32.
Sobre os aspectos vocais 71,9% da amostra teve ou tem alguma alteração vocal,
sendo que o ambiente escolar raramente é ruído e às vezes estressante. Os
problemas respiratórios predominantes são rinite e resfriado, já as alterações vocais
são rouquidão, falha na voz, tosse seca, garganta seca e cansaço ao falar. De acordo
com o local da dor, permanece predominante a região cervical com 3,28 ± 3,39, sendo
as vezes as frequências mais relevantes, apresentando 43,8%, com tempo de
duração de 158,12 ± 118,27, localização prevalente é bilateral com 53,1%, sendo com
53,1% pressão ou aperto, de intensidade moderada com 53,1%, a dor aumenta as
vezes em sala de aula com 28,1%, sendo o período após a aula, apresenta dor as
vezes com 34,4%, interferindo raramente nas atividades com 37,5%. A capacidade
inspiratória apresentou 3171,87±880,88. Com peak flow predito de 491,65±79,11 e
220Acadêmicos
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peak flow de 435,31±116,97. Apresentando Pi MAX de 116,25±40,06 e Pe MAX de
107,03±27,52. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que as alterações
apresentadas referentes a voz e a cefaleia não se relacionam com as alterações no
sistema respiratório e nem tensão muscular significativa nos professores da amostra.
Palavras Chave: Docente. Voz. Dor. Cefaléia. Respiratória.
REFERÊNCIAS
1. GASPARINI, Sandra Maria, BARRETO, Sandhi Maria, ASSUNÇÃO, Ada Ávila. O
professor, as condições de trabalho e os efeitos sobre sua saúde. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v.31, n.2, p. 189-199, maio 2005.
2. THIELE, Marisa Elizabeth Boli. Um olhar sobre a saúde do professor desafios e
possibilidades. SEED, p.10964, jun. 2007.

178
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

EFEITOS NEUROTÓXICOS DOS AGROTÓXICOS223
Flaviane Linzmeyer224
Renata Campos225
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os agrotóxicos constituem um grupo heterogêneo abrangente de
produtos químicos, a maioria dos quais afetam o sistema nervoso, seus efeitos
crônicos neurotóxicos são bem estabelecidos, entretanto com baixo nexo causal.
OBJETIVO: Avaliar a neurotoxicidade dos agrotóxicos em agricultores.
METODOLOGIA: esta pesquisa foi prospectiva, básica, caso controle, com
determinação do grupo A (n=30) com agricultores que tem contato com agrotóxico a
no mínimo 1 ano e Grupo B (n= 30) com pessoas que não possuem contato direto
com agrotóxicos. Foi avaliado o sistema neurológico através de testes específicos
como Romberg, Dix-halpike, teste de Fukuda, escala de sonolência de Epworth e o
Mini Exame do Estado Mental (MEEM), que tiveram por objetivo avaliar equilíbrio,
nistagmo, sono, cognição e memória. RESULTADOS: Ao total, foram avaliados 60
sujeitos de pesquisa, sendo 30 para cada grupo, e observou-se que não houve
diferença no MEEM para o grupo A e B (26 ± 1,76 vs. 27 ± 2,94, p= 0,106), para o
teste Underberger-Fukuda houve diferença entre o grupo A e B (0,97 ± 0,63 vs. 0,40
± 0,36, p= 0,000), no teste Romberg também houve diferença entre os grupos A e B
(6,53 ± 1,27 vs. 7,17 ± 1,1, p= 0,047), na Escala de Sonolência Epwort não observouse diferença entre o grupo A e B (7,83 ± 4,95 vs. 7,53 ± 4,18, p= 0,809), e no
DixHalpike também não houve diferença entre os grupos A e B (60 vs 13,3, p>0,05).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização de agrotóxicos a longo prazo afeta o sistema
nervoso central causando alterações de equilíbrio em agricultores.
Palavras-Chave: Agrotóxicos. Neurotoxicidade. Agricultor. Equilíbrio.
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CINESIOTERAPIA FUNCIONAL NO CONTROLE DA CAPACIDADE
RESPIRATÓRIA E ANSIEDADE EM DEPENDENTES QUIMICOS
Ana Paula Machado226
Daiane Petters Gabardo227
Renata Campos228
RESUMO
INTRODUÇÃO: Droga é qualquer substância sintética ou natural que ao ser
introduzida no organismo, modifica as funções fisiológicas ou de comportamento. As
drogas psicotrópicas, agem afetando o Sistema Nervoso Central (SNC), sua ação
dependerá da substância consumida, podendo aumentar, diminuir ou perturbar a ação
do SNC, agindo especificadamente nos neurotransmissores. As drogas também
dependem da via de administração para sua absorção, afetando sistema cardíaco,
metabólico e respiratório. As drogas fumadas e inaladas têm alto poder lesivo aos
componentes do sistema respiratório, modificando a sua mecânica. A síndrome da
abstinência é comum no processo de privação ou abandono do uso de determinada
substancia, sendo o principal motivo de desistência do tratamento, e tendo como
maior sintoma a ansiedade. O circuito funcional tem como objetivo estimular áreas
afetadas através de exercícios, que liberam substancias diminuindo a ansiedade pelo
processo de neuroplasticidade, amenizando assim os sintomas. OBJETIVO: Avaliar
a capacidade cardiorrespiratória e ansiedade em dependentes químicos. MATERIAIS
E MÉTODOS: Através da pesquisa Prospectiva, intervencionista, analítica, com
aplicação de um protocolo de tratamento, tendo como voluntários nove indivíduos do
sexo masculino, com média de idade de 29,56 anos, em tratamento em uma
comunidade terapêutica no Planalto Norte Catarinense. Na ficha de anamnese, onde
foram coletadas com a equipe do local, através de perguntas pessoais. Dos sinais
vitais avaliados foram aferidos: PA (pressão arterial), FC (frequência cardíaca) e FR
(frequência respiratória); para avaliar as variáveis cardíacas foi utilizada a escala de
Borg e SpO2 (saturação periférica de oxigênio). Para variáveis respiratórias foi feito
emprego de aparelhos que avaliaram a capacidade inspiratória (Voldyne), pico de
fluxo expiratório (Peak flow) e PIMAX/PEMAX (manovacuômetro). Para avaliar
cognitivas foi feita aplicação da escala para estado mental (MEEM) e a escala de
ansiedade (BECK) aplicadas por um profissional habilitado. Foram ministradas
aplicações de dois circuitos funcionais, duas vezes na semana de forma
individualizada, com duração de 30 minutos cada, o circuito preconizava atividades
226Acadêmica,
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de planejamento, raciocínio, memoria e movimentos voluntários sendo cronometrado
para analisar o tempo de execução. RESULTADOS: Observou-se melhora da função
cognitiva e do sistema cardiorrespiratório, com média de borg na pré-avaliação de
5,67 de intensidade e pós avaliação 4,22 de intensidade, saturação pré-avaliação
95,11% e pós avaliação 96,22%. PEMAX pré 111,11 cmH2O e pós134,44 cmH2O,
PIMAX pré 102,22 cmH2O e pós111,11 cmH2O e capacidade inspiratória pré 3805,56
litros e pós 4527,78 litros, Pico de fluxo expiratório pre 434,44 litros e pós 495,00 litros.
Estado mental pré 25,78 pontuações e pós 27,22 pontuações, escala de ansiedade
pré 7,78 pontuações e pós 4,78 pontuações. Houve melhora da memorização do
circuito sendo evidenciada pelo tempo de execução, na primeira semana a média foi
de 2.035 segundos diminuindo para 1.795 na oitava semana. CONCLUSÕES:
Conclui-se que o treino através de cinesioterapia respiratória, associado a motora,
promoveu uma melhora na capacidade e força muscular inspiratória, no fluxo
expiratório e força da musculatura acessória, assim como melhora da função cognitiva
e memorização, diminuindo sintomas de ansiedade. O estudo mostra uma
necessidade de tratamento com período maior e continuo, para que os níveis de
ansiedade e a adaptação neural ocorra de maneira integralizada, podendo demonstrar
uma reabilitação eficaz acerca das consequências no organismo pelo uso de drogas.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Respiratória. Droga. Ansiedade. Neuroplasticidade.
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VIVA BEM COM A COLUNA QUE VOCÊ TEM: POSSIBILIDADES DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO229
Daniel Rogério Petreça230
Fellipe Eduardo Ferreira Sampaio231
Daniela Henning232
Fernanda Caroline Jungles233
Kelly Daiani Rosa234
Ademir Flores235
RESUMO
INTRODUÇÃO: A dor lombar é uma condição que tem afeta muitos indivíduos ao
longo de suas vidas (SCHAAFSMA; ANEMA; VAN DER BEEK, 2015). Exercícios
combinados parecem ser uma alternativa não farmacológica e não cirúrgica para a
diminuição da dor (SEARLE; SPINK; CHTER, 2015) em casos dessa natureza. Há
evidências que tratamentos envolvendo terapia manual aliada à exercício físico
(CUESTA-VARGAS et al., 2011) e diferentes técnicas fisioterapêuticas (JORGE et al.,
2015) são eficazes para que essa condição seja minimizada. Porém, ações
multidisciplinares não são frequentes nesse âmbito, sendo que a Universidade pode
facilitar esse processo por meio das ações de extensão articuladas ao ensino e a
pesquisa. OBJETIVO: Relatar a experiência do projeto “Viva bem com a coluna que
você tem, uma ação multidisciplinar no tratamento da lombalgia” como instrumento de
ensino, pesquisa e extensão no ambiente universitário. MATERIAIS E MÉTODOS:
Criado em 2004, o projeto é desenvolvido com parceria institucional entre a Prefeitura
Municipal de Mafra por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com a
Universidade do Contestado (UnC), Campus Mafra pelo Núcleo de Educação Física.
A SMS disponibiliza o fisioterapeuta e a UnC disponibiliza o corpo docente, o espaço
físico e a seleção dos estagiários e voluntários. O seu objetivo é atender aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) com lombalgia. O tratamento é multidisciplinar e
envolve procedimentos fisioterapêuticos e exercícios físicos a fim de promover bemestar físico, social e diminuição do quadro álgico. São disponibilizadas cerca de 40
vagas em fluxo contínuo. As sessões acontecem de forma coletiva, duas vezes por
semana na academia do Núcleo de Educação Física, atendendo de 10 a 12 usuários
por horário. Na sua maioria, os participantes são mulheres acima de 50 anos.
229Financiamento:
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RESULTADOS: Já foram atendidos, desde sua implantação, aproximadamente 500
usuários sendo que o projeto tem se mostrado efetivo na diminuição do quadro álgico
(PETREÇA; RODRIGUES; BENEDETTI, 2007). Quanto estratégia de extensão, além
de oferecer um atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, ele oferece a
possibilidade de estágio remunerado e voluntariado para alunos do curso de
Educação Física. Desde 2004, cerca de 15 estudantes do curso de Educação Física
já realizaram estágio no projeto. No ensino, os protocolos utilizados na execução das
atividades são explorados e discutidos nas disciplinas de atividade física e saúde
pública, musculação e atividade física para grupos especiais. Além disso, alunos
auxiliam na prescrição de exercícios físicos e nas orientações posturais. No âmbito da
pesquisa, o “Viva bem com a coluna que você tem!” Já realizou 8 apresentações de
temas livres em congressos e seminários, sendo premiado em 2005 no IIº Congresso
de Coluna de Santa Catarina. Ainda, foi objeto de estudo de 3 Términos de Conclusão
de Curso, 1 Monografia de Especialização e 1 Tese de Doutorado. A experiência do
projeto teve aceite na seção “Boas práticas” na Revista Brasileira de Atividade Física
e Saúde. CONCLUSÕES: O Viva bem com a coluna que você tem! Tem atingido seus
resultados e demonstrado que pode ser adotado como uma estratégia alternativa para
o tratamento da lombalgia, pois não é invasivo, farmacológico e de alto custo. Além
disso, pode auxiliar no processo de formação de estudantes do curso de Educação
Física e Fisioterapia, auxiliando na produção do conhecimento e vivências práticas
acadêmicas.
Palavras-Chave: Lombalgia. Educação Física. Fisioterapia. Saúde Pública.
Multidisciplinar.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM COMPLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS
RELACIONADASA QUIMIOTERAPIA E AO FUNGO ASPERGILLUS SPP
(ESTUDO DE CASO)
Bruna Alpinhak
Flaviane Linzmeyer
Juliana Lingoski
Maria de Fatima Fernandes
Rosicléia Cardoso
Jaqueline Sueli Horodeski
RESUMO
INTRODUÇÃO: A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos,
chamados quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por agentes
biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia
antineoplásica ou quimioterapia antiblástica. A quimioterapia é a modalidade de maior
escolha para produzir cura, controle e paliação. Envolve o uso de substâncias
citotóxicas, administradas principalmente em vias sistêmicas (SAWADA et al, 2009).
Um medicamento usado no tratamento é a cisplatina, um agente em cujo núcleo existe
a platina metálica, pertencente ao grupo dos alquilantes bifuncionais. A aspergilose é
uma doença multifacetada cujas manifestações clínicas são determinadas pela
resposta imune do hospedeiro; podem se apresentar de forma alérgico saprofítica ou
invasiva. O fungo responsável pela infecção é o Aspergillus, é um fungo de distribuição
universal na natureza, cuja fonte de contágio mais comum é a via aérea, e que
emergiu como causa de infecção grave com risco de vida em pacientes
imunodeprimido (SALES, 2009). OBJETIVOS: Descrever a funcionalidade e
incapacidade funcional de uma paciente com complicações odontológicas relacionada
a quimioterapia e ao fungo Aspergillus spp. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de
natureza: prospectiva, intervencionista, analítica, qualiquantitativa, estudo de caso.
Realizado em um Hospital do Território da Cidadania do Planalto Norte Catarinense.
Os critérios de inclusão foram paciente do sexo feminino, 47 anos, com diagnóstico
de linfoma a nove anos, regredindo e retornando a seis meses. A paciente foi admitida
no hospital para extração do terceiro molar (dente siso), pois um fungo conhecido
como Aspergillusspp, que estava alojado no pulmão, migrou para a incisão do dente
e provocou uma infecção conhecida como Aspergilose. Como a paciente estava
fazendo tratamento quimioterápico, pode haver relação do medicamento cisplatina
usado na quimioterapia. Os exames utilizados para detectar o fungo foram a
tomografia, hemocultura e radiografia panorâmica. Na abordagem fisioterapêutica a
paciente encontrou se orientada, consciente, padrão respiratório apical, eupneico,
expansibilidade torácica preservada. Sinais vitais: saturação 95%, 85 batimentos por
minutos, pressão arterial 110/60 mmHg. Na avaliação física, paciente com diminuição
de força muscular e amplitude de movimento. Na avaliação respiratória, foi feito
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ausculta pulmonar que apresentou murmúrio vesicular presente com discretos
estertores subcrepitantes, foi usando o aparelho peakflow para verificar a expiração
máxima tendo como maior valor obtido 230, foi usado também o aparelho
manovacuômetro para verificar a inspiração maxima obtendo o valor de 120 e a
expiração máxima obtendo o valor de 85. Os objetivos de tratamento foram: Prevenir
efeitos deletérios do imobilismo, prevenir trombose venosa profunda, melhorar
reexpansão e ventilação pulmonar, aumentar amplitude de movimento e aperfeiçoar
força muscular. As condutas foram de fisioterapia motora e respiratória: com
exercícios ativos de membros inferiores e membros superiores 3 series de 8
repetições; Mobilização passiva de escapula, devido a paciente relatar dor no local;
Exercícios metabólicos de plantiflexão e dorsiflexão de tornozelo; Abdução horizontal
de ombro usando faixa elástica; Contração isométrica em membros inferiores;
Reeducação diafragmática associado a freno labial; Inspiração máxima sustentada,
Inspiração em tempos, Expiração em tempos; usando o aparelho shaker e PEP.
RESULTADOS: Na intervenção com o uso do peakflow e manovacuômetro, a
paciente não conseguiu atingir os valores esperados, tanto de inspiração como
espiração máxima. Na avaliação MIF, a paciente mostrou com baixa independência.
CONCLUSÕES: Podemos concluir que a paciente submetida a quimioterapia tem
perda de força muscular significativa tanto de musculatura respiratória quanto motora,
deixando a mais vulnerável á possíveis doenças e assim afetando suas atividades de
vida diária e sua qualidade de vida, sendo necessário que seja inserida intervenção
fisioterapêutica e atividades físicas como tratamento.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Força muscular. Quimioterapia.
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PERCEPÇÃO DE PAIS E PROFESSORES SOBRE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE236
Mariléia Hodzinski Negrelli237
Karina Tombini238
Luciana Maria Mazon239
Adriana Moro240
Talita Schimidt241
Marinez Jerônimo Concatto242
Renata Henrique Petreça243
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é hoje
um dos temas mais estudados em crianças em idade escolar. Estima-se que ele
apresente uma das principais fontes de encaminhamento de crianças ao sistema de
saúde (BARKLEY, 2008). Sendo basicamente neurológico, o TDAH é caracterizado
pela desatenção/falta de concentração, agitação (hiperatividade) e impulsividade.
Estas características podem levar o portador a ter dificuldades emocionais, de
relacionamento, baixos níveis de autoestima, além do mau desempenho escolar, face
às reais dificuldades no aprendizado (STROH, 2010). O tratamento requer uma
abordagem múltipla, englobando intervenções farmacológicas e psicoterápicas,
geralmente o metilfenidato é o fármaco de primeira escolha (ANASTOPOULOS,
RHOADS; FARLEY, 2008) com a participação de múltiplos agentes sociais como pais
e/ou familiares, educadores, profissionais de saúde, além da própria criança. O
metilfenidato, psicofármaco comercialmente conhecido como Ritalina, desponta como
236Financiado
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um dos mais utilizados na psiquiatria infantil (SILVA et al. 2012). Existe uma
problemática que se instala desde seu diagnóstico até a forma de tratamento, pois a
conjuntura de sintomas é tão ampla que pode enquadrar qualquer sujeito dentro desse
transtorno (SILVA et al., 2012). A proposição do estudo parte do princípio de que é
necessário reconhecer a percepção dos pais e professores sobre o TDAH para poder
instituir estratégias terapêuticas efetivas. OBJETIVO: Verificar a percepção dos pais
e professores sobre as crianças/adolescentes com TDAH. MATERIAIS E MÉTODOS:
Trata-se de um estudo de campo, do tipo descritivo, com abordagem qualitativa. Terá
como cenário crianças e adolescentes em idade escolar que necessitam de
atendimento especializado em saúde mental no município de Mafra/SC. O estudo será
desenvolvido em duas etapas. Inicialmente foi realizada pesquisa documental aos
prontuários eletrônicos, afim de, caracterizar o perfil das crianças e adolescentes com
TDAH atendido pelos serviços de saúde no município. Posteriormente será realizada
entrevista individual direcionada a 10 pais e 10 professores da rede pública de ensino
que lesionam para este grupo de crianças e adolescentes definidos para o estudo.
Esta etapa da pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento. Após entrevista, as
falas dos participantes serão transcritas na íntegra e os dados produzidos serão
analisados e interpretados por meio da análise de conteúdo temática. Esta pesquisa
foi submetida e aprovada pelo comitê de ética da Universidade do Contestado.
RESULTADOS: Foram analisados 60 prontuários de crianças e/ou adolescentes com
diagnóstico médico para o TDAH no município de Mafra/SC. Observou-se que os
sujeitos pesquisados têm idade média de 10 anos, com idade mínima de 07 e máxima
de 15 anos de idade. Em relação ao sexo houve predomínio do masculino (81,7%).
Estudos de Rohde et al. (1998) já apresentavam predomínio do transtorno em
meninos, independente do método de levantamento ou do instrumento diagnóstico. O
mesmo é apresentado por Barkley (2008) que evidencia a predominância de
comportamentos hiperativos e impulsivos no sexo masculino. Sobre o
encaminhamentos dos casos aos serviços de saúde, 15% foram realizados pela
escola. Dentre os casos analisados, 78,3% tem Distúrbio da Atividade e da Atenção,
18,3% Transtorno misto de habilidades escolares e 3,3% outros transtornos do
desenvolvimento e das habilidades escolares (3,3%). Na amostra analisada, o
tratamento para as crianças e/ou adolescentes está sendo realizadas em 65% dos
casos apenas por pediatras, as demais fazem acompanhamento tanto por pediatras
e fonoaudiólogo e/ou psicólogo e apenas 3,4% da amostra são acompanhadas por
neurologista. Em relação ao tratamento farmacológico, 70% das crianças e/ou
adolescentes faz uso exclusivo de metilfenidato, destes, 25% faz uso de metilfenidato
combinado com outros fármacos. Os fármacos descritos como utilizados
combinadamente com o metilfenidato foram risperidona, imipramina, amitriptilina,
fluoxetina, sertralina e fenobarbital, possivelmente direcionados as comorbidades
existentes. Em 68,3% da amostra foi encontrada alguma comorbidade, dentre as
principais estão os transtornos mistos de habilidades escolares (16,7%), Distúrbio
desafiador e de oposição (11,7%), transtorno especifico da articulação da fala,
gagueira (6,7%), retardo mental leve e comprometimento do comportamento (5%),
epilepsia, distúrbio depressivo e de conduta (3,3%) e transtorno expressivo de
linguagem (3,3%) CONCLUSÕES: Os dados sobre o perfil das crianças e
adolescentes com diagnostico para o TDAH, podem subsidiar a definição de
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estratégias que permitam atender as características individuais e definir novas
estratégias terapêuticas multiprofissionais direcionadas as necessidades de saúde.
Palavras-Chave: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Terapêutica.
Saúde Pública.
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA: ANÁLISE DO AUTOCUIDADO EM PACIENTES
PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA
Thays Marinho Freitas244
Salete R. D. Benetti245
RESUMO
INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde
pública mundial e consiste na perda lenta e gradual das funções renais, se não
diagnosticada inicialmente pode levar a lesão irreversível dos rins (BASTOS;
BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010, p. 249). A Doença Renal Crônica tem uma evolução
lenta e progressiva, até a condição em que a função dos rins se torna incompatível
com a vida. O paciente diagnosticado com doença renal crônica, em que seus rins
param de funcionar, necessita obrigatoriamente de um tratamento renal substitutivo
como a hemodiálise, neste caso as vias de acesso vascular mais utilizados são o
cateter duplo lúmen que é um acesso temporário e a fístula arteriovenosa. Salientase nesta pesquisa como acesso vascular a fístula arteriovenosa, definida por Smeltzer
e Barè (2011) como acesso vascular definitivo, resultante de uma anastomose pela
comunicação de uma veia com uma artéria, sendo confeccionada nos membros
superiores. São muitos os cuidados que os pacientes em hemodiálise devem ter com
a fístula arteriovenosa, portanto para esta pesquisa teve-se como questão norteadora:
os pacientes têm conhecimento sobre a importância dos cuidados para manutenção
do acesso e para evitar as complicações relacionadas ao mesmo? OBJETIVOS:
Elencar os cuidados adotados pelos pacientes portadores de doença renal crônica em
tratamento hemodialítico com fístula arteriovenosa; Identificar o conhecimento dos
pacientes sobre o autocuidado com a FAV; Reconhecer a prática de cuidados dos
pacientes portadores de FAV. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
de caráter exploratório descritivo e qualiquantitativa, realizada em um centro de
hemodiálise localizado no planalto norte catarinense, distante 300 km da capital
Florianópolis, SC. O universo da pesquisa foi constituído por 63 pacientes com
diagnóstico de DRC. A amostra foi constituída por 50% do universo da pesquisa.
Conforme os critérios de inclusão: ter mais de 18 anos; ser usuário do serviço de
hemodiálise; ter acesso permanente do tipo fistula arteriovenosa confeccionado há
pelo menos 30 dias. Como critérios de exclusão teve-se: pacientes com outros
acessos para hemodiálise e/ou aqueles com fístula arteriovenosa confeccionadas há
menos de 30 dias e os menores de 18 anos. As informações foram coletadas através
de uma entrevista seguindo um questionário semi-estruturado. RESULTADOS: As
características sociodemográficas apontam que a maioria dos pacientes
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hemodialíticos é do sexo masculino, a faixa etária de maior incidência foi entre 51 e
80 anos. A maioria reside na área urbana e tem ensino fundamental incompleto. A
média de tempo de tratamento hemodialítico está entre 1 e 11 meses, variando de 1
mês a 15 anos. 96,77% dos participantes responderam que costumam sempre lavar
o braço da FAV antes das punções. De acordo com Ramalho et al. (2016) é importante
lavar o membro da FAV antes da punção, utilizando água e sabão ou solução
antisséptica. Os autores ainda comentam que há alguns cuidados com o membro da
FAV, são eles evitar a coleta de sangue e verificação da pressão arterial no braço,
evitar o uso de adornos, não deitar por cima do braço, proteger a fístula de traumas
evitar carregar peso com o membro, essas práticas podem promover a redução do
fluxo sanguíneo da fístula e consequentemente trombose no acesso, deve-se evitar
ao máximo compressões desnecessárias no membro da fístula para não levar à
obstrução do acesso e possivelmente fazer com que o frêmito pare. Observou-se que
a grande maioria não realiza exercícios de compressão manual: como abrir e fechar
a mão com uma bolinha ou algum objeto macio, após alguns meses de confecção da
fístula, porém relatam que realizaram o exercício no período de maturação da FAV.
Sobre o cuidado de verificar diariamente o funcionamento da fístula pela palpação do
frêmito grande parte dos entrevistados tem esse cuidado diariamente. Quanto ao
tempo de retirada dos curativos da diálise que deve ser de 4 a 6 horas após o término
da sessão de hemodiálise, grande parte afirma que retira os curativos do local da
punção neste período. Poucos entrevistados relataram que tiveram intercorrência com
a fístula e a maioria relata nunca ter tido. Quando questionados sobre qual foi a
intercorrência, houve relatos de: infecção, sangramento após a retirada do curativo,
hematoma, trombos e coágulos. A avaliação do conhecimento dos pacientes
entrevistados mostra que há uma deficiência em saber detectar os sinais de infecção
na fístula. CONCLUSÕES: Nesta pesquisa procurou-se conhecer a percepção de
pacientes portadores de doença renal crônica que realizam hemodiálise sobre o
autocuidado com a FAV implantada. Foi possível perceber a importância da atuação
do enfermeiro no tratamento dos pacientes hemodialisados, em especial com relação
à orientação sobre o autocuidado com a FAV. Portanto, esta pesquisa, mostrou como
é imprescindível que a equipe de enfermagem esteja atenta, não somente à doença
e terapia hemodialítica, mas também nas situações diárias do paciente hemodialisado
em relação à FAV, orientando os pacientes quanto ao adequado autocuidado, bem
como esclarecendo as medidas necessárias para evitar complicações durante o
tratamento, minimizando o risco de perder a mesma.
Palavras-Chave: Doença Renal Crônica. Fistula arteriovenosa. Hemodiálise.
Autocuidado.
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE 09 A 11 ANOS DE IDADE DE UMA
ESCOLA PÚBLICA DE CURITIBANOS – SC
Marcos Adelmo dos Reis246
Yara M. Sebem Ferreira247
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 de 09 a 11 anos de idade de uma escola pública de Curitibanos – SC.
MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo caracterizou-se por ser de natureza aplicada,
com abordagem quantitativa e foi realizado utilizando-se procedimentos técnicos de
um estudo transversal. A amostra do estudo foi constituída por 40 escolares (19
meninas e 21 meninos), de ambos os sexos, que se fizeram presentes à escola no dia
em que foram realizadas as mensurações na unidade escolar. Para as medidas de
massa corporal foi utilizada uma balança eletrônica e, para as medidas de estatura
vertical, utilizou-se um estadiômetro. A classificação para os estados nutricionais foi
estabelecida conforme os valores limites do índice de massa corporal por idade para
o diagnóstico de baixo peso, peso normal e excesso de peso em crianças de 09 e 10
anos de idade. RESULTADOS: De acordo com os resultados encontrados, observase que 52,5%% dos estudantes analisados estão com a massa corporal dentro de
níveis considerados normais para sua faixa etária e estatura. Enquanto que 47,5% da
amostra encontra-se com excesso de peso para sua faixa etária e estatura. Em estudo
semelhante realizado por Reis (2009), na cidade de Caçador – SC, foi encontrado um
índice de educandos eutróficos de 58,4% e 22,1% de educandos com excesso de
peso, proporção maior de crianças eutróficas encontrado nesse estudo, enquanto o
índice de educandos com excesso de peso foi inferior quando comparados com o
presente estudo. Quando analisado o estado nutricional pelos gêneros, observa-se
que as meninas apresentam uma proporção de 52,6% dos indivíduos acima do peso,
enquanto os meninos apresentam uma taxa de 42,9% dos indivíduos com excesso do
peso. As meninas ainda apresentam uma média de IMC superior à dos meninos (19,2
e 18,5, respectivamente) embora não haja diferença estatística significativa entre os
gêneros (p= 0,518). CONCLUSÕES: Através do presente estudo vê-se a necessidade
de um acompanhamento de profissionais da área da saúde para as crianças do Ensino
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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 com risco de obesidade ou obesas, para que ocorra reversão dos quadros
nutricionais da unidade escolar, uma vez que os números foram relativamente altos.
Isto mostra a necessidade de intervenção já na idade escolar para se tentar reduzir a
ocorrência crescente deste fator de risco e suas possíveis consequências. De um
modo geral, considera-se que, além do risco aumentado de morbi-mortalidade
associado com a gordura corporal, o excesso de gordura também pode afetar a
qualidade de vida.
Palavras-Chave: Estado Nutricional. Escolares. Saúde.
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CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE ESTUDANTES DE 11 A 14 ANOS DE IDADE
DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE CAÇADOR – SC
Marcos Adelmo dos Reis248
Mauro Rogério dos Reis
RESUMO
INTRODUÇÃO:O estudo do estilo de vida de crianças e adolescentes configura-se
como uma importante fonte de informações de um quadro mais ou menos genérico
do cotidiano destes indivíduos, representando um importante passo na compreensão
de comportamentos e atitudes no dia-a-dia. Além disto, de posse destas informações,
os profissionais que atuam com estas crianças e adolescentes podem tentar interferir
em hábitos que não sejam considerados saudáveis, procurando proporcionar às
crianças e adolescentes um estilo de vida saudável. Preocupações com a saúde e
qualidade de vida das pessoas tem sido alvo de pesquisas há muito tempo. Contudo,
as razões destas preocupações vêm sofrendo alterações profundas, pois, se há
cinquenta anos, as principais causas de mortalidade eram provocadas por doenças
infectocontagiosas, à medida que a ciência e a tecnologia avançaram estas causas,
pelo menos nos países desenvolvidos, passaram a dar lugar aos processos crônicodegenerativos, como doenças do coração, diabetes, câncer, entre outros. No âmbito
da Educação Física, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas relacionando os
índices de crescimento, de aptidão física e de estilo de vida com os níveis de saúde
dos indivíduos. Estes estudos, de um modo geral, procuram evidenciar o quanto estas
variáveis podem influenciar no aparecimento ou prevenção de doenças crônicodegenerativas. A circunferência abdominal (CA) é o principal indicador de
concentração abdominal de gordura, à qual também se associam, com elevada
frequência, os mesmos fatores de risco associados à obesidade. Constituindo, assim,
em um método importante para o diagnóstico de risco presente de Diabetes Tipo 2 e
de doença cardiovascular prematura na vida adulta. OBJETIVO: Mensurar
circunferência abdominal de estudantes de 11 a 14 anos de idade de uma escola
pública para relacionar o risco de desenvolvimento de doenças cardiorrespiratórias
nestes indivíduos. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra do estudo foi constituída por
107 alunos (48 meninas e 59 meninos), de 11 a 14 anos de idade, de ambos os sexos.
A medida foi realizada no plano horizontal na protuberância anterior máxima do
abdome, usualmente no nível da cicatriz umbilical, com avaliado em pé em posição
ortostática. Para comparar a medida de circunferência abdominal entre os gêneros e
se a mesma está de acordo com as curvas de classificação utilizou-se a análise de
variância, com nível de significância de p<0,05. RESULTADOS: Com os resultados,
vê-se que 11,5% das meninas apresentam risco muito alto para desenvolvimento de
248Prof.
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problemas cardiovasculares. Enquanto os meninos apresentam uma proporção de
40,8% dos indivíduos na faixa de classificação com risco muito alto para
desenvolvimento de doenças crônico degenerativas. As meninas apresentaram uma
média superior à dos meninos nesta variável (72,4 cm e 71,8 m, respectivamente) não
apresentando, no entanto, diferença estatística significativa entre os gêneros
(p=0,829). Estudos revelam significativa associação entre aumento do peso e
concentração de gordura abdominal com elevação da pressão arterial em
adolescentes de ambos os gêneros, mostrando que o aumento do IMC e da CA são
bons preditores do risco de desenvolvimento de hipertensão em adolescentes. Os
dados reafirmam, também, a importância do excesso de gordura abdominal na
etiopatogenia da hipertensão. CONCLUSÕES: Os riscos de desenvolvimento de
hipertensão podem servir de atenção para o futuro desenvolvimento de outras
doenças, pois investigações observaram que alterações hemodinâmicas já se
desenvolvem em 54% dos casos em jovens hipertensos associado com mudanças
metabólicas, doenças crônicas e cardiovasculares, e se mostram serem
determinantes precursores da aterosclerose nas populações mais jovens, com o
avanço da idade (MACMAHAN et al, 2005). Fator este preocupante na amostra
analisada, pois 26,4% deles apresentam risco muito alto para desenvolver problemas
circulatórios futuramente, se já não o possuem. O aumento da pressão arterial
sistólica e diastólica tem se correlacionado positivamente com idade, peso, estatura,
IMC e circunferência da cintura. Corroborando com estas afirmações, foi constatado
maior risco de hipertensão em adolescentes com baixa aptidão cardiorrespiratória,
sendo 2,7 a 2,9 vezes superiores para meninas e meninos, respectivamente. O risco
de hipertensão tem se mostrado até seis vezes maiores para os meninos, e três vezes
para as meninas com excesso de peso e valores superiores de circunferência da
cintura. Neste contexto, entre os jovens, as intervenções devem iniciar precocemente,
com ênfase na reeducação alimentar e aumento dos níveis de atividade física. A
correlação entre os níveis de pressão arterial e atividade física vai ao encontro a ideia
de que quanto mais alto o gasto energético com o exercício físico, menores são os
valores de pressão arterial. É preocupante a ocorrência de escolares fora da faixa
recomendada de saúde como encontrado nesse estudo, adolescentes abaixo da Zona
Saudável, confirmando os resultados apresentados por Bergmann et al. (2005), Gaya
et al. (2002) e Guedes e Guedes (1995). Embora utilizando diferente forma de
avaliação, foram obtidos resultados semelhantes a estes estudos. Os benefícios dos
exercícios físicos relativos à saúde são muito conhecidos. Sua prática é um fator
preventivo para diferentes patologias e, em diferentes faixas etárias, a prática de
exercícios traz consequências positivas do ponto de vista fisiológico, psicológico e
social. Sob o prisma pedagógico, cada vez mais a Educação Física escolar é uma
alternativa de intervenção em contrapartida aos preocupantes dados de crianças e
adolescentes, com baixos níveis de aptidão física e estilo de vida sedentário. Autores
destacam que o único grupo de intervenções com evidências conclusivas são as aulas
de Educação Física.
Palavras-Chave: Circunferência abdominal. Obesidade. Saúde.
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CAPACIDADE PULMONAR NA UNIDADE DE AVC
Bruna Alpinhaki249
Flaviane Linzmeyer250
Juliana Lingoski251
Maria de Fátima Fernandes252
Rosicleia Cardoso253
Jaqueline Sueli Horodeski254
RESUMO
INTRODUÇÃO: Acidente vascular cerebral (AVC) significa um déficit neurológico em
uma área cerebral, resultado de uma lesão. Qualquer pessoa com sequela
neurológica pode apresentar alteração na biomecânica respiratória. OBJETIVO:
Avaliar a capacidade pulmonar dos pacientes internados na unidade de AVC.
METODOLOGIA: Aplicado testes de PeakFlow, mensura o ar expirado em uma
expiração forçada; Manovacuômetria quantifica a força dos músculos respiratórios;
Cirtometria verifica a expansibilidade toracoabdominal. RESULTADOS: Nenhuns dos
testes obtiveram os valores esperados. No PeakFlow obtido 226,2 com valor de
referência 443,2. Na PImax esperado -100 e obtido -66,8 cmH2O, na PEmax esperado
130 e obtido 58,1 cmH2O. Na Cirtometria, na região axial obtido 4,73 cm e processo
xifoide e região axilar obtido 3,91 cm, com valor de referência de 6 cm.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se a importância do fisioterapeuta na unidade de
AVC prevenindo o desenvolvimento de doenças pulmonares e limitação da
capacidade funcional.
Palavras-Chave: AVC. Fisioterapia. Avaliação. Respiratória. Capacidade.
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ANÁLISE DA CAPACIDADE CARDIORESPIRATÓRIA EM IDOSOS SUBMETIDOS
A UM TREINO FUNCIONAL255
Bruna Alpinhaki256
Rosicleia Cardoso257
Renata Campos258
RESUMO
INTRODUÇÃO: A senescência é caracterizada por alterações físicas e cognitivas e
com o avanço da idade, as funcionalidades e atividades de vida diária são afetadas,
gerando assim imobilidade, para tratamento e prevenção de muitas doenças, tem se
recomendado a atividade física para a terceira idade, o treino aeróbico é caracterizado
pelo consumo máximo de oxigênio que o organismo consegue captar, quando
associado ao treino funcional possui maior resultados, então, em uma equipe
multidisciplinar, o Fisioterapeuta tem um papel de grande importância, contribuindo na
prevenção e manutenção da qualidade de vida da população idosa. OBJETIVO:
Avaliar a capacidade cardiorrespiratória em idosos submetidos a um treino funcional.
METODOLOGIA: Participaram da pesquisa 10 idosos de um município do Planalto
Norte Catarinense. As variáveis analisadas foram: Obstrução ao fluxo expiratório
(PeakFlow); Força muscular inspiratória e expiratória (Pemax e Pimax) e capacidade
inspiratória (voldyne). Os idosos foram submetidos a um treinamento funcional
associado com técnicas respiratórias – sendo 2 vezes na semana por 2 meses. O
treinamento foi realizado em circuitos, simulando o cotidiano dos mesmos. Ao fim do
protocolo todos os idosos foram reavaliados, constando uma avaliação pré e uma pós.
RESULTADOS: houve diminuição significativa da obstrução ao fluxo aéreo no pós
tratamento (262,50±93,15 vs. 151,87±26,98 lpm p<0,05). A força muscular inspiratória
aumentou significativamente no pós-treinamento funcional (83,75±45,33 vs
44,37±23,21cmH20, p<0,05). A pressão arterial sistólica diminui no pós treinamento
indicando uma adaptação cardiorrespiratória ao exercício (133,75±10,60 vs.
143,75±5,17mmHg, p<0,05). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ocorreu uma significativa
melhora na função respiratória predizendo que um treinamento funcional simulando
atividades diárias pode otimizar a capacidade cardiorrespiratória dos idosos.
Palavras Chave: Fisioterapia. Prevenção. Funcionalidade. Respiratória. Treinamento.
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CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES SOBRE A HEPATITE B
Ana Maria Cisotto Weihermann259
Cristiane Gasperin Galante260
RESUMO
INTRODUÇÃO: As hepatites virais são descritas há mais de 5.000 anos, uma vez que
existem relatos com as características desta doença ocorridas na Babilônia e na China
(SILVA et al, 2013). As hepatites virais constituem atualmente uma relevante questão
de saúde pública no Brasil e no mundo– distribuindo-se de maneira universal,
atingindo vários segmentos da população e causando grande impacto de morbidade
e mortalidade em sistemas de saúde como o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2015). Em 2015, foram notificados 1.187 novos casos de hepatite B em Santa
Catarina, onde a taxa de detecção é de 21,7%, enquanto o índice nacional é de 7,7%
(DIVE, 2016). A infectividade do vírus da hepatite B (VHB) é de 50 a 100 vezes maior
do que a do HIV, e a susceptibilidade à infecção é universal, sendo que, a imunidade
para a hepatite B pode ocorrer por meio de infecção passada ou vacinação.
Entretanto, a transmissão do VHB se faz fundamentalmente através das vias
parenteral e sexual. A transmissão também pode ser vertical, ocorrendo
predominantemente durante o parto, por meio de contato com sangue, líquido
amniótico ou secreções maternas, sendo rara a transmissão via transplacentária, leite
materno ou após o nascimento. O sangue e os líquidos corporais são os veículos
primários de transmissão, e o vírus pode se propagar por contato com secreções
corporais, como o sêmen, saliva, suor, lágrimas, leite materno, podendo causar
doença hepática aguda e crônica (ZATTI et al, 2013, p. 5). Os dados citados acima
justificam a realização desta pesquisa, que é norteada pela seguinte questão: Qual o
conhecimento de adolescentes de escolas estaduais com idades entre 13 e 18 anos,
sobre a hepatite B? Estudos apontam que a maior incidência de infecções pelo vírus
da Hepatite B acomete preferencialmente indivíduos na faixa etária de 20 a 40 anos.
(CHAVES; CAMPANA; HASS, 2003). Outro fato relevante que justifica esta pesquisa
é a alta incidência da gravidez na adolescência. A gravidez quando em adolescente
incorre em várias situações de agravos à saúde. O corpo da jovem que não está
formado para a gravidez, aumentando o risco de aborto e mortalidade materna;
problemas psicológicos; abandono da escola; e mais um fato preocupante é a não
realização do pré-natal conforme preconizado pelo MS de pelo menos 6 consulta
durante a gravidez (ZATTI et al, 2013). OBJETIVO GERAL: Conhecer, o que
adolescentes com idades entre 13 e 18 anos, sabem sobre a hepatite. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Caracterizar sócio demograficamente os adolescentes participantes
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da pesquisa; Identificar se os adolescentes participantes da pesquisa conhecem as
formas de transmissão do vírus causador da hepatite B; Verificar se há conhecimento
por parte dos adolescentes sobre a vacina para a Hepatite B. MATERIAIS E
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de cunho quantitativo, que foi realizada com
100 alunos, com idade entre 13 e 18 anos, de escolas estaduais da área central do
município de Concórdia Santa Catarina. A coleta de dados deu-se no mês de agosto
de 2017. Para coletar os dados nas escolas, foi encaminhado à direção de cada uma
delas, o pedido para fazer a coleta de dados. Após a autorização por parte da direção
das escolas, os dados foram coletados pela acadêmica, através de um questionário
composto por perguntas abertas e fechadas. A acadêmica leu para cada turma
participante, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, explicando sobre a
pesquisa e após os alunos assinarem consentindo em participar, foram entregues os
questionários. A acadêmica permaneceu na sala de aula, junto aos alunos, até todos
entregarem os questionários. Foram respeitados os aspectos éticos em relação às
determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS: Dos 100 participantes da pesquisa, 69% eram do sexo feminino e
31% do sexo masculino; estudantes do ensino médio e ensino fundamental; com
idades que variam entre 13 a 18 anos; 69% dos mesmos moram com os pais, 14%
mães e irmãos, 8% avós e 13% moram com outras pessoas. 82% dos alunos sabem
que a hepatite é classificada como uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), já
18% não sabem; 55% sabem o que é a doença, já 45% não sabem. Para 49% dos
entrevistados esta doença se transmite ao compartilhar agulhas e seringas, 26% por
secreções humanas como sangue, esperma e secreções vaginais, 17% por
instrumentos cirúrgicos e odontológicos contaminados, 4% da mãe para o filho
durante o parto e amamentação e 4% pela presença de vírus nas fezes e
contaminação das mãos que são levadas a boca sem terem sido lavadas; 51% acham
que se protegem tomando a vacina contra a hepatite B, 43% usando preservativos em
todas as relações sexuais, 3% tomando cuidado com a procedência de alimentos e
da agua e 3% usando preservativo somente quando é relação sexual com ficante.
CONCLUSÕES: a partir dos dados obtidos junto aos alunos, observa-se necessidade
de conversar com eles, sobre as formas de transmissão deste vírus, os agravos a
saúde e de que há vacina contra a hepatite B, uma vez que, não obtivemos 100% de
respostas sobre conhecerem todas as formas de transmissão da hepatite B e que nem
todos os entrevistados tem o conhecimento sobre a imunização contra a hepatite B.
Como uma das formas mais comuns de transmissão se faz fundamentalmente através
das vias parenteral e sexual, é importante que os jovens, além de conhecer as formas
de prevenção, sejam sensibilizados para a importância do uso de preservativo, bem
como o não compartilhamento de seringas e agulhas. Ainda, outro ponto importante é
interagir com os adolescentes para que conheçam a importância para as gestantes
de fazer o pré-natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, de ao menos 6
consultas durante a gestação. Estes resultados reforçam a necessidade da realização
de atividades educacionais e a importância de uma política de educação em saúde
voltada para adolescentes. Estas atividades podem ser desenvolvidas a partir da
inserção dos cursos da área da saúde nas escolas, sendo este um dos nossos
compromissos, o de voltar à escolas participantes, para apresentar o resultado da
pesquisa e palestrar sobre a hepatite B.
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DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA FUNCIONAL COMO TRATAMENTO
ADICIONAL EM ANEMIA FERROPRIVA261
Larissa Rossett Corezzolla262
Gabriel Bonetto Bampi263
RESUMO
INTRODUÇÃO: A deficiência de vitamina A e ferro são graves problemas de saúde
pública2 que afetam crianças pré-escolares, mulheres grávidas e lactantes4, ocorrendo
principalmente pela deficiência nutricional e acarretando problemas cognitivos,
alterações no funcionamento e metabolismo do organismo 1. Alguns estudos sugerem
que a metabolização do ferro e da vitamina A possa estar interligada 3, sendo mais
eficaz um tratamento da associação desse nutriente e vitamina nesta deficiência.
OBJETIVOS: Desenvolver uma bebida rica em vitamina A e ferro para suplementação
de crianças com anemia ferropriva. MATERIAIS E MÉTODOS: Após o projeto ser
aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 1.513.712/2016, foram testadas receitas
com diferentes combinações de frutas e vegetais, as quais possuíam altos níveis
destes componentes. Três formulações foram analisadas sensorialmente por 24
crianças de 5 a 6 anos, por meio do teste de preferência segundo critérios do Instituto
Adolfo Lutz. A bebida escolhida foi analisada microbiologicamente (Coliformes fecais)
por meio de análise de filtração por membrana, seguida das análises físico-químicas
de: acidez, pH, densidade, glicídios totais em sacarose, resíduo seco, resíduo por
incineração, além de determinação de vitamina A e ferro. Para avaliar a efetividade
da bebida, foi selecionada uma criança anêmica, como estudo de caso, para ingerir
regularmente a bebida desenvolvida durante 90 dias, sendo repetidos os exames
sanguíneos. RESULTADOS: A formulação preferida dentre os provadores foi
composta de cenoura crua, couve manteiga crua, maçã fugi com casca crua e salsa
crua, tendo 60% de preferência nos testes sensoriais. As análises microbiológicas
desta formulação demonstraram resultado satisfatório (negativo). A nova bebida
apresentou acidez de 1,5mL; pH 4; densidade de 1,153; glicídios totais em glicose 6,3;
resíduo seco de 2,1761; resíduo por incineração de 0,013; vitamina A 21ug/100g e
Ferro 0,560ug/100g. O paciente acompanhado demonstrou aumento dos níveis de
hemoglobina e hematócrito, dentro da faixa de referência para sua idade, sugerindo
efetividade da bebida testada. CONCLUSÕES: Os resultados microbiológicos, físicoquímicos e sensoriais apresentaram resultados satisfatórios. O estudo de caso sugere
novas pesquisas para comprovar a funcionalidade da bebida como um alimento
funcional e adicional no tratamento de anemia ferropriva em crianças.
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ESTUDO ANALÍTICO BREVE ENTRE COMPORTAMENTALISMO RADICAL E A
TEORIA SOCIAL COGNITIVA
Tais da Silva e Souza264
Elisa Aparecida Hacke Ramos265
Rafael Christofoletti266
RESUMO
INTRODUÇÃO: Skinner e Bandura são considerados dois grandes expoentes da
Psicologia do século XX. Apesar de ambos considerarem a aprendizagem como
significativa no processo de modificação de comportamento, possuem diferenças
consideráveis, sendo que o segundo buscou ampliar a teoria pelo primeiro. É nesse
contexto que se apresenta o presente estudo: uma breve análise comparativa visto
que possuem pontos de partidas e objetivos semelhantes, mas caminhos diferentes.
OBJETIVOS: Fazer um breve estudo analítico acerca das convergências e
divergências entre a teoria Behaviorista de Skinner e a Teoria Social Cognitiva de
Bandura, tendo como pano de fundo a dimensão da aprendizagem. MATERIAIS E
MÉTODOS: Enquanto um estudo qualitativo pretende-se trazer um levantamento
teórico comparativo entre teoria Behaviorista de Skinner e a Teoria Social Cognitiva
de Bandura tendo como pano de fundo a dimensão da aprendizagem. Para tal o texto
se organiza da seguinte maneira: (1) Comportamentalismo de Skinner: histórico e
principais conceitos; (2) Teoria Social Cognitiva de Bandura: histórico e principais
conceitos; (3) Semelhanças e diferenças teóricas. DISCUSSÕES/RESULTADOS: 1.
Comportamentalismo de Skinner: histórico e principais conceitos: Skinner, com o
Behaviorismo Radical, apresenta a interação entre meio e indivíduo, utilizando o
conceito de condicionamento operante: um estímulo eliciará um comportamento, e
este tende a diminuir ou aumentar sua emissão de acordo com os reforços ou
punições que recebe. Dessa forma, dentro do Behaviorismo, para que um
comportamento continue sendo expresso, ele precisa receber reforços positivos (onde
ocorre um estímulo positivo, após o comportamento) ou reforços negativos (onde
ocorre a isenção de algum fator aversivo, após o comportamento). Também é
importante frisar, que novos comportamentos surgem a partir de comportamentos já
existentes, assim, nosso repertório comportamental, se modela a partir dos reforços
ou punições recebidas. Ele se modifica a partir dos estímulos do meio e
consequências geradas pela emissão do comportamento, mas nunca surge
repentinamente (SKINNER, 1953). 2. Teoria Social Cognitiva de Bandura: histórico e
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principais conceitos: Bandura, por meio da sua Teoria Social Cognitiva, afirma que as
pessoas não aprendem por causa dos reforços, mas via aprendizagem observável,
ou seja, incorporam o modo como devem se comportar de pessoas mais próximas
(modelos) como pais, colegas, televisão, que podem ser codificados, imitados ou
copiados por alguém em geral do mesmo sexo, com quem ela mais se identifica
(KLEINMAN, 2015). O autor pontua que o indivíduo pode aprender por observação
sem mostrar a mudança, e que para a aprendizagem ter resultados, há requisitos,
como a atenção (cuja falta pode afetar negativamente na aprendizagem por
observação); retenção (capacidade de armazenar, recuperar e utilizar quando precisar
- afinal um comportamento não pode ser mostrado se não houver uma representação
simbólica); reprodução(depois de prestar atenção, reter a informação, o
comportamento observado tem de ser reproduzido - a prática pode levar a um
aperfeiçoamento do comportamento); e por fim, a motivação (na qual a pessoa deve
estar suficientemente motivada para imitar o comportamento - seja via reforço positivo
ou por meio da punição) (HALL; LINDZEY; CAMPBELL, 2007). 3. Semelhanças e
diferenças teóricas: Bandura revela uma ênfase nos processos cognitivos e
emocionais ao postular que o comportamento não é apenas determinado por
estímulos externos, mas que o ser possui uma série de processos autorreguladores.
Para ele, não apenas as contingências externas agem sobre o ser, como o próprio ser
pode modelar as contingências externas. Diferentemente de Bandura, Skinner afirma
que responsabilizar aspectos cognitivos pela emissão desse comportamento é um
equívoco: um comportamento é fruto da ação de agentes externos. Para Skinnera
ação do ambiente é a principal forma de desenvolvimento, enquanto que para
Bandura o desenvolvimento deve vir pela motivação. Quando tratamos da
aprendizagem também há divergências, pois para Skinner o homem deve passar pela
experiência para obter um novo comportamento. Já Bandura enfatiza o contexto social
ao afirmar que a aprendizagem pode se dar pela observação (ALMEIDA et al., 2013).
As semelhanças se encontram no aprender a partir de situações específicas, onde há
importância de reforços para que um comportamento permaneça. Quando analisa-se
a prática em terapia, ambos focam no desenvolvimento de um novo padrão
comportamental, não considerando a terapia como uma cura a um sintoma expresso.
Também podemos frisar que os comportamentos, para os dois, são em sua maioria
aprendidos, e a aprendizagem tem papel fundamental na explicação do
desenvolvimento e de sua manutenção (ALMEIDA et al., 2013). CONCLUSÕES:
Podemos perceber que Bandura teve como ponto de partida a teoria Skinneriana,
mas, ao longo de seus estudos, adicionou fatores importantes no que tange à
aprendizagem como: o contexto social, a aprendizagem observacional e suas
condições. Além disso, considera os fatores cognitivos, que podem alterar o meio e
suas contingências. Ambos mantêm a importância do reforço e explicam o repertório
humano como adquirido basicamente pela aprendizagem e único para cada pessoa.
Assim, vemos que não há grandes contradições entre as suas compreensões, mas
uma busca de desenvolvimento e complementação da teoria.
Palavras-Chave: Skinner. Bandura. Aprendizagem.
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CONFIGURAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE PARA O USUÁRIO DE DROGAS
NA REGIÃO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE
Giselle Caroline Fuchs267
Maria Luiza Milani 268
RESUMO
INTRODUÇÃO: Drogas são todas as substâncias psicoativas que geram algum tipo
de alteração no organismo do indivíduo, com alterações de comportamento, humor e
cognição, na continuidade e repetição as substâncias psicoativas desencadeiam
prejuízos nos âmbitos individuais, familiares, sociais e de laborais. As drogas que aqui
se se refere são: álcool, tabaco, crack, cocaína, maconha, medicamentos e inalantes
(OMS, 1981). Cerca de 5% da população adulta mundial, ou 250 milhões de pessoas
entre 15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2014, ou seja, uma a cada 20
pessoas (UNODC, 2016). No Brasil cerca 74,6% da população é usuária de álcool,
44% é usuária do tabaco e 22,8% já fizeram uso de drogas ilícitas (CEBRID, 2005).
Para atender essa demanda há a necessidade de desenvolver ações de atendimento
e tratamento para essa problemática. Para isso é assinada a Portaria nº 3.088, de 23
de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme preconiza o artigo 5º a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Esta é
constituída pelos seguintes componentes: I - atenção básica em saúde, formada pelos
seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção
básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de
apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c)
Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada pelos
seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial; III - atenção de
urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) SAMU 192; b)
Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas hospitalares de atenção à
urgência/pronto socorro; e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros; IV - atenção
residencial de caráter transitório, formada pelos seguintes pontos de atenção: a)
Unidade de Recolhimento; b) Serviços de Atenção em Regime Residencial; V atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) enfermaria
especializada em Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do
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uso de crack, álcool e outras drogas; VI - estratégias de desinstitucionalização,
formada pelo seguinte ponto de atenção: a) Serviços Residenciais Terapêuticos; e VII
- reabilitação psicossocial. Esta pesquisa se torna relevante para verificar a efetivação
das políticas públicas em álcool e drogas na região do Planalto Norte Catarinense.
OBJETIVOS: Analisar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no
Planalto Norte Catarinense; Pesquisar a implantação da Portaria nº 3.088, de 23 de
dezembro de 2011 no Planalto Norte Catarinense; Investigar quais são os serviços
oferecidos pelo SUS nos municípios de Mafra, Canoinhas, Porto União e São Bento
do Sul para tratamento de álcool e drogas. MATERIAIS E MÉTODOS: A partir do
levantamento dos serviços relativos a saúde oferecidos no Planalto Norte
Catarinense, em particular nos municípios de Mafra, Canoinhas, Porto União e São
Bento do Sul. A amostra deste estudo nesses municípios foi definida pelo critério de
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), superior a 0,75. A partir de
pesquisa nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de cada município, na qual
perguntou-se sobre a quantidade de pessoas atendidas pelos grupos semanais e no
atendimento psicoterápico de semana. Outra questão para os CAPS disse respeito
às quais os serviços da Rede são oferecidos aos usuários de substancias psicoativas
em cada município. RESULTADOS: Os quatro municípios oferecem serviços nos
Centros de Atenção Psicossocial, Mafra, Canoinhas e Porto União oferecem o CAPS
I, nesta modalidade de CAPS são atendidas pessoas de todas as faixas etárias que
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos
mentais graves e persistentes, incluindo uso de substâncias psicoativas, serviço
indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil
habitantes. Porém, em São Bento do Sul há o CAPS II, o qual atende prioritariamente
pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e
persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. O
CAPS II é indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de
setenta mil habitantes. Quanto a quantidade de pessoas que são atendidas
semanalmente nos grupos “Álcool/drogas” e/ou atendimentos individuais o
quantitativo é: Mafra atende uma média de 14 pessoas, Canoinhas 15 pessoas, Porto
União 11 pessoas e São Bento do Sul 12 pessoas, além destes atendimentos há os
atendimentos esporádicos e os encaminhamentos a outros serviços . Os quatro
municípios atendem de acordo com o item III da Resolução - atenção de urgência e
emergência, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) SAMU 192; b) Sala de
Estabilização; c) UPA 24 horas; d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto
socorro; e) Unidades Básicas de Saúde. CONCLUSÕES: Pela quantidade de
atendimentos prestados nos 4 CAPS, diante do total da população, identifica-se a
restrita abrangências na operacionalização dos serviços previstos pela Rede de
Atenção Psicossocial na Região do Planalto Norte Catarinense. Percebe-se então à
necessidade de ampliação da Rede de Atenção Psicossocial na região. Isto leva a
pensar nas dificuldades que os demais municípios do Planalto Norte Catarinense
também enfrentam. Portanto, a ampliação das pesquisas em todos os municípios do
Planalto Norte Catarinense. E, como consideração final do estudo, reflete-se sobre as
dificuldades para a pessoa sessar o uso de substâncias psicoativas, tanto pela
restrição dos serviços oferecidos pela Rede de Atenção Psicossocial em cada
município, e também, pela baixa adesão por parte dos indivíduos em participar dos
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serviços existentes, fazendo com que toda a sociedade continue sofrendo, direta ou
indiretamente, com os efeitos das drogas.
Palavras-Chave: Política Pública. Rede de Atenção Psicossocial. Substâncias
psicoativas. Planalto Norte Catarinense.
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ESTUDO COMPARATIVO DA EXPERIMENTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS EM ADOLESCENTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO
BENTO DO SUL/SC E MAFRA/SC269
Amanda Thuns Biazzi270
Raquel Odim de Lara Rodrigues271
Giselle Caroline Fuchs272
RESUMO
INTRODUÇÃO: O uso de substâncias psicoativas é uma questão de saúde pública,
pois atinge todas as camadas sociais, gêneros e idades, de forma direta ou
indiretamente, seja através do aumento da criminalidade ou aumento à procura por
tratamentos e hospitalizações. Então, vê-se a necessidade de saber, qual o número
de adolescentes do 9º ano do ensino fundamental de duas escolas públicas estaduais,
nos municípios de São Bento do Sul/SC e Mafra/SC, já fizeram experimentação de
substâncias psicoativas. Pois, quanto antes um jovem inicia o consumo de álcool e/ou
outras drogas, maiores são as chances deste se tornar dependente. Uma vez que,
indivíduos que iniciam precocemente o consumo tendem a apresentar maior
probabilidade de atrasos no desenvolvimento e prejuízos cognitivos, como também
de desenvolver transtornos psiquiátricos. O uso e abuso de drogas entre jovens tem
sido altamente debatido nas escolas, considerando os diversos problemas
psicossociais associados a este comportamento. Isto tem causado preocupação aos
educadores e aos pais de adolescentes, pois estes vivenciam a instabilidade, inerente
a fase do desenvolvimento, estando vulneráveis ao uso. Ao considerarmos a
relevância em se analisar, compreender, bem como intervir sobre tal problema social,
faz-se necessário avançarmos no entendimento sobre estratégias que promovam
integração dos jovens no processo de reflexão acerca deste e outros problemas que
os afetem (RONZANI; SILVEIRA, 2014). Pesquisas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (2016) revelam o aumento do acesso precoce a álcool e a
drogas ilícitas entre alunos do 9º ano do ensino fundamental. Mais da metade dos
jovens (55%, ou 1,44 milhão de alunos) relataram já ter tomado ao menos uma dose
de bebida alcoólica; um em cada cinco jovens (21,4%) tiveram pelo menos um
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episódio de embriaguez. “Hábitos saudáveis e não saudáveis tendem a ser mais
duradouros quando adquiridos na adolescência [...]. Por isso a Organização Mundial
da Saúde recomenda pesquisas com adolescentes, para prevenção de doenças
cardiovasculares, câncer e displasias" (IBGE, 2016). O estado de Santa Catarina é o
que registrou o segundo maior índice de consumo de álcool - 33,8 % dos alunos
catarinenses; 9% ou 236,7 mil estudantes revelaram ter experimentado alguma droga
ilícita em 2015. Entre os jovens que já fumaram cigarro, a proporção dos que
experimentaram pelo menos uma vez é de 18,4%, entre os que fumam
frequentemente a porcentagem foi de 5,6% dos jovens. Portanto, faz-se necessário
um estudo comparativo entre os municípios de São Bento do Sul/SC e Mafra/SC, para
investigar a experimentação, uso e abuso de substâncias psicoativas nos
adolescentes do 9º ano do ensino fundamental, levando em consideração as
características de cada município. OBJETIVOS: Mapear o número de adolescentes
do 9º ano do ensino fundamental que já experimentaram e/ou usam frequentemente
substâncias psicoativas; Perceber o que mais influencia a experimentação e uso de
substâncias psicoativas, pela perspectivas dos adolescentes; Saber, segundo
perspectivas dos adolescentes, quais ações são efetivas para a prevenção de
álcool/drogas em adolescentes. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa teve como
instrumento para coleta de dados um questionário objetivo e fechado, adaptado do
inventário DUSI (DE MICHELI; FORMIGONI, 2002). Contatadas duas escolas
públicas estaduais que oferecem o 9ª ano do ensino fundamental, uma localizada em
São Bento do Sul/SC e outra em Mafra/SC. Autorização da escola. Autorização dos
responsáveis via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Autorização
do próprio adolescente, via Termo de Assentimento. Aplicação do questionário.
Compilação dos dados e análise. RESULTADOS: Na escola de São Bento do Sul
houve 19 alunos participantes. Destes 14 alunos já experimentaram álcool, onde 7
deles já ficaram embriagados. Dos que já experimentaram álcool, 7 experimentaram
com os pais ou familiares e os outros 7 com os amigos. 3 experimentaram outras
drogas, sendo cigarro, maconha e narguilé, a maioria na idade dos 13 anos. Do total
dos alunos participantes, 12 relataram que há algum membro da família que utiliza
álcool e/ou drogas. 12 alunos relataram que tem amigos que usa álcool ou drogas
frequentemente. Como maiores influenciadores à experimentação eles relataram a
própria facilidade ao acesso as drogas, a falta de recursos financeiros, os amigos e a
mídia. Apenas 06 destes alunos já participam de alguma ação preventiva, como
palestras e PROERD. Como ações preventivas mais efetivas, do ponto de vista dos
adolescentes, seria as palestras e grupos sobre o tema. Na escola de Mafra houve 20
alunos participantes na pesquisa. 13 alunos já experimentaram álcool, onde 5 deles
já ficaram embriagados. Dos que já experimentaram álcool, 7 experimentaram com os
pais ou familiares. 5 experimentaram outras drogas, sendo cigarro ou maconha, com
13 anos, em média. Do total dos alunos participantes 14 relataram que há algum
membro da família que utiliza álcool e/ou drogas. 13 alunos relataram que tem amigos
que usa álcool ou drogas frequentemente. Como maiores influenciadores à
experimentação eles relataram a os amigos e a mídia. Metade destes alunos já
participaram que alguma ação preventiva, como o PROERD e Projeto Geração
Atitude. E as ações preventivas mais efetivas, da perspectiva dos adolescentes,
seriam as palestras e grupos terapêuticos. CONCLUSÕES: Os dados coletados nos
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dois municípios correspondem ao que é presenciado no contexto nacional, alto nível
de experimentação de substâncias psicoativas, tanto álcool quanto outras drogas,
entre os adolescentes. Não houve discrepância entre as duas cidades. Percebe-se
que em Mafra houve uma ação de prevenção diferenciada que em São Bento do Sul,
mas esta não trouxe resultados significativos. Poucas ações de prevenção nos
municípios, somente PROED do Policia Militar e Geração Atitude da ATENA
(instituição não filantrópica) e nenhuma pela aplicação das políticas públicas
municipais, estaduais ou federais. Pela falta de continuidade das ações preventivas e
pela limitação dos programas, que acaba restringindo o número de adolescentes
atendidos, as ações acabam sendo pouco efetivas. Percebe-se um contexto
semelhante nos dois municípios, uma vez que estão submetidas a mesma política
estadual de ensino e de prevenção. Reflete-se, ainda, sobre a baixa adesão dos
alunos na pesquisa, com dificuldades de abordar essa temática e de compartilhar suas
experiências. Necessidade de ampliar a pesquisa em todas as escolas dos municípios
de Mafra/SC e São Bento do Sul/SC.
Palavras-Chave: Substâncias Psicoativas. Adolescentes. 9º ano do ensino
fundamental. Escolas estaduais.
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O USO DO CANTO COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO
RESPIRATÓRIA273
Jéssica Mazalli274
Renata Campos275
RESUMO
INTRODUÇÃO: De acordo com o IBGE (2015) o índice de envelhecimento (IE) do
Brasil em 2000 era de 18,66, em 2015 é de 34,05 e em 2030 temos a expectativa de
chegar em 76,39. Este dado é alarmante e traduz que o Brasil está envelhecendo. As
doenças surgem com o processo de envelhecer e com elas as comorbidades que
oneram sobremaneira os cofres públicos. O Brasil é um país que tem seus pilares da
saúde fundamentados no modelo biomédico, ou seja, curativo, pouca atenção e
valoração tem sido dado aos processos de prevenção de doenças e promoção da
saúde. Mais de 60% dos recursos da saúde são gastos com medidas curativas para
as doenças crônicas (MENDES, 2012). Os efeitos da música no processo de
envelhecer e seus reflexos nos sistemas orgânicos devem ser alvo de estudos e
pesquisas, tendo em vista que é uma forma simples, sem necessidade de grandes
aparatos, não invasiva e que pode trazer resultados benéficos para a saúde dos
idosos. Tendo em vista que a nossa população está se tornando idosa, é necessário
promover o envelhecimento saudável e o canto pode ser um aliado deste processo.
OBJETIVOS: Avaliar os efeitos do canto na senescência e seu impacto na qualidade
de vida em idosos institucionalizados. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliados 11
idosos institucionalizados no tempo 0 (antes do início do programa de musicalização)
e no tempo 1 (ao final do programa – completado 02 meses). As variáveis analisadas
foram: função respiratória (capacidade inspiratória, obstrução das vias aéreas – peak
flow, expansibilidade torácica e saturação periférica de oxigênio), função cardíaca
(pressão arterial e frequência cardíaca), função neurológica (mini exame do estado
mental) e a qualidade de vida (escala de qualidade de vida de Flanagan).
RESULTADOS: Encontrou-se melhora significativa nos valores de capacidade
inspiratória com média pré aplicação de 1187,27 (±865,84) e média pós aplicação de
1622,72 (±1021,36) sendo valor de p. = 0,001e melhora significativa nos valores de
peak flow com média pré aplicação de 175,45 (±50,47) e média pós aplicação de
262,27 (±97,04) com valor de p. = 0,008. Em relação à qualidade de vida a amostra
apresentou média pré aplicação de 91,18 (±13,24) e média pós aplicação de 95,36
(±9,51) sendo valor de p. = 0,067. CONCLUSÕES: O ato de cantar envolve uma série
Projeto de Pesquisa de graduação. Curso de Fisioterapia. Universidade do Contestado, campus
Mafra
274 Acadêmica do Curso de Fisioterapia. Universidade do Contestado, campus Mafra. E-mail:
jehmazalli@hotmail.com
275 Docente do curso de fisioterapia. Líder do Grupo de Pesquisa NUPESC. Universidade do
Contestado, campus Mafra. E-mail: renatacs@unc.br
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de reações fisiológicas, principalmente para o sistema respiratório. Quando o
indivíduo está cantando ele mobiliza suas capacidades respiratórias, trabalhando com
mobilização de ar tanto na fase inspiratória quanto na expiratória, necessitando de
uma coordenação destas fases que se dá pela contração das musculaturas
responsáveis por cada fase. A inspiração é incentivada pela cavidade nasal, primeiro
sítio de defesa do sistema respiratório, e a expiração encontra uma resistência para a
expulsão do ar, associado ao tom e ritmo da música, o que pode favorecer a
otimização da função respiratória. No presente estudo houve melhora significativa nos
valores pós de capacidade inspiratória e peakflow apresentados pelos idosos após a
intervenção com o canto. Tais informações demonstram que o canto é capaz de
promover um melhor desempenho da musculatura tanto inspiratória quanto expiratória
o que consequentemente proporciona melhores valores de capacidades respiratórias.
Palavras-Chave: Idosos. Canto. Reabilitação Respiratória.
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PROMOÇÃO DE SAÚDE: MÉTODO PILATES NO ESF PARA LOMBALGIA
Maria Luiza Milani
Camila Daiana de Barros
Lia Karla Hack
Maria de Fatima Fernandes
Jaqueline Sueli Horodeski
RESUMO
INTRODUÇÃO: A saúde é o resultado de vários fatores que implicam na vida e estão
diretamente ligadas as questões sociais, econômicas e culturais. A atenção está
centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o
que vem possibilitando as equipes de saúde familiar uma compreensão ampliada do
processo saúde/doença e da necessidade de intervenção que vão além das práticas
curativas (BRASIL, 2013). O principal enfoque está nas ações de prevenções para
intervir nos fatores agravantes a saúde, a fim de buscar uma melhor qualidade de vida.
Lombalgia causa grande desconforto tanto físico (dor) quanto emocional (limitações
das atividades de vida diária) muitas vezes chegando a depressão (CAILLIET 2016).
Sendo a prevenção a mais importante no controle da alteração postural e o SUS
dentro das unidades ESF poderá trabalhar na atenção básica de saúde prevendo o
agravamento da patologia ocasionando melhora na qualidade de vida ao usuário. O
programa de Saúde familiar (ESF) e ONASF – saúde dentro de casa- equipe que
trabalha parar melhorar o estado da população através de um modelo de assistência,
voltado a família e a comunidade, que inclui desde proteção da saúde até a
identificação precoce e o tratamento das doenças. Internações e atendimentos
domiciliares. OBJETIVOS: Melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS com
lombalgia através do método pilates, tendo participação da equipe multidisciplinar da
Saúde da família – Rio Negro PR. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo
prospectivo, investigativo analítico, intervencionista e qualiquantitativo. Critérios de
inclusão: portadores de dor lombar, pertencente a uma estratégia da saúde da família
na área rural do Território da Cidadania do Sul do Paraná, de ambos sexos, e idade
superior a 18anos. Critérios de exclusão: Foram excluídos participantes com danos
neurológicos, deficiência visual ou auditiva, patologias tumorais ou infecções do
sistema nervoso, traumatismos ou patologias da medula espinhal não estabilizadas,
e a não assinatura do termo de consentimento e esclarecimento livre (TCEL). Foi
realizado juntamente uma anamnese com os seguintes dados pessoais: peso; altura;
idade e índice de massa corpórea (IMC). Sendo juntamente realizado o teste de EVA
(teste o qual possibilita ser mensurado o quanto de dor o participante está sentindo
no momento); teste do dedo médio ao chão; e o questionário Índice de Oswestrey
(teste de qualidade de vida) com as seguintes modalidades: intensidade da dor;
cuidados pessoais; pesos; andar; sentar; de pé; sono; vida sexual e vida social.
RESULTADOS: Foram recrutados 62 participantes, sendo 39 mulheres e 23 homens,
com idade média de 55,14 anos, todos com diagnóstico de lombalgia. Os participantes
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foram executados através do método pilates sendo realizadas pelos profissionais
fisioterapeutas e professora de educação física. Para operacionalizar o programa,
inicialmente os agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares incentivaram
as pessoas que apresentavam dor lombar a realizar consulta com médico de Saúde
da Família para realização de avaliação. Quanto ao peso (Kg), não obteve mudança
de categoria pois os usuários continuaram com o mesmo índice de massa corpórea
inicial, porém notou-se pequeno aumentando no peso da massa muscular pois após
os exercícios tornou-se hipertônico devido ao fortalecimento muscular houve então
melhora na redução de medidas. Na qualificação do Índice de Oswestrey observouse que 100% dos participantes obtiveram melhora. Além de melhorar o
condicionamento aeróbico dos pacientes os programas de reabilitação desenvolvem
a coordenação motora, aumentam a amplitude de movimento, a flexibilidade e a
resistência da força muscular. Os usuários do SUS do grupo ESF, apresentaram
limitações funcionais a partir da análise das amplitudes de movimentos e força
muscular, após a aplicação do método Pilates observou-se uma melhora significativa
dos movimentos articulares, principalmente flexão e extensão de tronco, rotação
interna e rotação externa de quadril assim como flexão e extensão de ombro.
CONCLUSÕES: Constatou-se que o método de pilates traz uma eficácia no quadro
álgico, na flexibilidade e melhora na qualidade de vida dos participantes, melhorou de
maneira expressiva, confirmando que o método pilates proporciona melhor qualidade
de vida quanto ao sono, as atividades funcionais e laborais assim como na vida social
dos pacientes com Lombalgia. Consideramos assim, que os objetivos propostos no
projeto foram atingidos.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Pilates. Lombalgia.
REFERÊNCIAS
BRASIL., Ministério da Saúde da Família. Brasília, jan. 2013.
CAILLIET, Rene. Distúrbios da coluna lombar. Rio de Janeiro, 2016.

217
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

ANÁLISE DE BIOMARCADORES PLASMÁTICOS ANTES E APÓS
ELETROLIPÓLISE ABDOMINAL276
Camila Daiana de Barros277
Luiz Eduardo Becker278
Iriany Bossy279
Chelin Auswaldt Steclan280
RESUMO
INTRODUÇÃO: A obesidade se tornou uma das causas mais comum no mundo,
totalizando a maior parte da procura por cirurgias estéticas realizadas a fins de perda
de medidas. Embora estas cirurgias sejam consideradas seguras, ainda apresentam
um elevado índice de complicações. Sabe-se que indivíduos com sobrepeso ou
obesidade acabam desenvolvendo um grande potencial para manifestação de
patologias associadas, culminando também em uma má aceitação da visão corpórea
e má qualidade de vida, e conjuntamente com malefícios psicossociais, físicos e
fisiológicos (LERARIO et al., 2002; REZENDE et al., 2006). OBJETIVOS: Verificar se
há correlação entre o perfil lipídico sérico e a deposição de gordura abdominal em
pacientes homens e mulheres, antes e após eletrolipólise abdominal, assim como,
qualidade e estilo de vida dos mesmos. MATERIAIS E MÉTODOS: oram analisados
20 participantes, 12 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, quanto a biomarcadores
plasmáticos, perfil antropométrico, qualidade (SF36) e estilo (FANTASTICO) de vida
em duas etapas: 1. Antes da realização de sessões de eletrolipólise abdominal; e 2.
Após eletrolipólise abdominal. Os participantes tiveram participação após assinatura
e aceite do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) no qual havia firmação
da ausência de custos por parte do participante. Os fatores de inclusão dos pacientes
são: sexo masculino e feminino; 20 – 60 anos; realizar no mínimo 10 sessões de
eletrolipólise. RESULTADOS: A qualificação do estilo de vida através de questionário
FANTÁSTICO foi caracterizada como “boa” antes (média de 65,95 pontos (d. p. 7,28))
e depois das sessões de eletrolipólise (média de 67,2 pontos (d. p. 9,59)). Para o
aspecto referente a qualidade de vida através do questionário SF-36 houve diferença
positiva nos resultados coletados após as sessões em relação as análises
antecedentes, sendo que os fatores que apresentaram melhoras foram: capacidade
funcional; limitação por aspectos físicos; vitalidade; aspectos sociais e saúde mental;
276Financiamento:
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sendo que todos os fatores avaliados chegaram próximo aos 100 pontos (máximo de
pontos que pode-se ser atingido). Contudo, nem todos os fatores apresentaram
diferenças significativas nas pontuações, sendo eles: dor; estado geral da saúde e
limitação por aspecto físico. Para as medidas antropométricas houve aumento apenas
na dobra cutânea (DC) da crista ilíaca; e houve diminuição nas seguintes DC: abdome;
tríceps; subescapular; axilar média; peitoral; bíceps; supraespinhal; abdominal; coxa
e panturrilha medial. Já para as medidas de circunferência (MC), não houve diferenças
significativas. Porém, não houve diminuição para as MC de bíceps contraído e bíceps
relaxado. Além das medidas antropométricas foram realizadas mensurações de
bioimpedância elétrica (média de taxa metabólica basal 1564,04 Kcal (d. p. 319,49));
gordura absoluta (21,37 Kg (d. p. 5,90)); massa magra (52,76 Kg (d. p. 9,66)); peso
ideal (67,95 Kg (d. p. 9,88)); e peso em excesso (8,14 Kg (d. p. 4,73)). CONCLUSÕES:
Tem-se como resultado das observações realizadas.
Palavras-Chave: Eletrolipólise. Biomarcadores plasmáticos. Fisioterapia.
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ANÁLISE DE SAÚDE DE ESCOLARES DE MAFRA: DADOS PRELIMINARES 281
Daniel Rogério Petreça282
Jéssica Fernanda Liz de Souza283
Fellipe Eduardo Ferreira Sampaio284
Jeffersson William Schmidmeier Jungles285
Ademir Flores286
RESUMO
INTRODUÇÃO: Concentrar recursos na saúde escolar eficaz para garantir que
crianças sejam saudáveis é imprescindível de acordo com a Organização das Nações
Unidas para a educação, à ciência e a cultura (UNESCO, 2016). Assim, quatro pilares
programáticos devem ser tratados em todas as escolas: políticas igualitárias em saúde
escolar, ambiente de aprendizagem seguro, educação em saúde e serviços escolares
de saúde e nutrição. Assim, alguns fatores de risco destacam-se na saúde do escolar
como: distúrbios da composição corporal como sobrepeso e obesidade, distorções da
autoimagem, nível de atividade física, segurança além do conhecimento de
características de um ambiente escolar saudável. Assim, obter dados epidemiológicos
desses fatores pode contribuir na construção de políticas e intervenções com base em
evidências no ambiente regional. Sendo assim, este estudo torna-se relevante à
medida que há uma necessidade de implantação de programas eficazes para
melhoria da saúde do escolar, minimizando e contribuindo para o futuro da saúde
pública do município. OBJETIVO: Analisar a aptidão física relacionada à saúde dos
escolares do 5º ao 9º ano das instituições de ensino da Rede Municipal de Educação
do município de Mafra, Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: A população desta
pesquisa será composta pelos 1865 escolares do 5º ao 9º ano do ensino fundamental
das escolas da Rede Municipal de Educação de Mafra, SC. Como critério de inclusão
na amostra serão estabelecidos: a escola oferecer do 5ª ao 9ª ano, o escolar estar
devidamente matriculado na Rede Municipal de Educação de Mafra; estar presente
no dia da coleta de dados e portar o termo de assentimento livre e esclarecido
assinado. Para tanto, esse resumo apresenta os dados preliminares de uma unidade
escolar. A amostra obtida na coleta de dados preliminar foi de 145 escolares. Para
verificar parâmetros de composição corporal foram mensuradas massa corporal,
estatura, perímetro de cintura, dobras cutâneas de tríceps e panturrilha medial de
acordo com o procedimento adotado pelo The International Society for the
Advancement of Kin anthropometry (ISAK®) (MARFELL-JONES et al., 2012). Para
Financiamento: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (CNPq) PIBIC (2017-2018).
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verificar a proporcionalidade corporal foi utilizada o Índice de Massa Corporal (IMC) A
classificação será determinada conforme Conde e Monteiro (2006). Para verificar a
composição corporal foi utilizado a equação para percentual de gordura: 0,735
(ΣTM+PM) de Slaughter et al. (1988). A classificação do percentual de gordura foi
verificada de acordo com a tabela de Lohmann (1987). Para as medidas de aptidão
física para a saúde foi utilizada a Bateria de Testes do Projeto Esporte Brasil
(PROESP, 2016). Para tanto, foram utilizados os testes de corrida e caminha dos 6
minutos (6M), teste de sentar e alcançar (TSA) e número de abdominais em 1 minuto
(ABD1). Os dados foram avaliados por meio dos pontos de corte estabelecidos no
PROESP. A coleta de dados ocorreu na unidade escolar no mês de junho após a
entrega dos termos de assentimento livre e esclarecido. Para análise dos dados
realizou-se estatística descritiva. Esta pesquisa foi submetida e aprovada no comitê
de ética em pesquisa da Universidade do Contestado. RESULTADOS: Participaram
desta análise preliminar 145 escolares, sendo 54,5% (n=79) meninas e 45,5% (n=66)
meninos. A média de idade foi de 12,6 (DP=1,42) anos. Ao analisar a composição
corporal foi verificado média de IMC para os meninos de 19,0 (DP=3,0) kg/m² e para
as meninas de 21,2 (DP=4,2) kg/m². No percentual de gordura foi verificado média
para os meninos de 19,3 (DP=7,2) % e para as meninas de 26,8 (DP=8,9) %. Ao
realizar a avaliação das medidas por meio dos pontos de corte para idade e sexo, foi
verificado que 27,6% (n=40) encontram-se acima do peso para o IMC e 46,2% (n=67)
estão com o percentual de gordura entre a classificação “moderadamente alto” e
“muito alto”. No teste 6M foram obtidas média de 1090,8 (DP=240) metros para os
meninos e 928,3 (DP=205) metros para as meninas. No teste de ABD valores de 28,1
(DP=7,1) repetições e 23,1 (DP=5,5) repetições foram verificados para meninos e
meninas respectivamente. Ao medir a flexibilidade por meio do TSA foram obtidos
31,0 (DP=8,3) cm para meninos e 35,1 (DP=8,3) cm para meninas. Ao classificá-los
por meio dos pontos de corte sugeridos pelo PROESP, foi verificado que 48% (n=70)
encontram-se na classificação “razoável” e “fraco” no 6M. No ABD, 26,2% (n=38) e no
TSA 15,2 (n=22) encontram-se na classificação de “risco”. CONCLUSÕES: Foram
verificadas altas prevalências de distúrbios de composição corporal e de baixo nível
de capacidade aeróbia nos escolares. Ainda, apesar de menores prevalências, foram
obtidos escolares na classificação de risco para flexibilidade e força. O próximo
procedimento da pesquisa é verificar se o padrão obtido na unidade escolar do
presente estudo é o mesmo nas demais escolas. Assim, é possível sugerir
intervenções para a melhora dos níveis de composição corporal, resistência de força
abdominal, flexibilidade e capacidade aeróbia. Essas valências físicas são
fundamentais para manutenção da saúde física sendo que, todos escolares devem
alcançar níveis aceitáveis.
Palavras-Chave: Saúde. Escolar. Valências físicas.
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PERCEPÇÃO DO ESTRESSE EM TRABALHADORES DO AMBIENTE
HOSPITALAR287
Larissa A. Vieira Machado288
Rhayane K. Frogel289
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 290
RESUMO
INTRODUÇÃO: Diante de um grande estresse que ocorre em boa parte dos
ambientes de trabalho dentro da área da saúde, observa-se a necessidade de verificalo. O estresse, segundo Belancieri e Bianco (2004) é um processo psicofisiológico que
resulta em sintomas que por vezes afetam negativamente a saúde do sujeito,
principalmente em trabalhadores que exercem funções de maior risco. Frente a essa
situação o psicólogo usará os conhecimentos a ele fornecidos em forma de métodos
e técnicas para verificar como esta sintomatologia ocorre no âmbito da saúde e
quando necessário auxiliar nas necessidades das pessoas que estão sofrendo destes
sintomas. Segundo Bernardes, Pelliccioli e Guareschi (2010) o trabalho no âmbito da
saúde designa o cuidado com o outro, em qualquer função dentro desse meio.
Levando em conta o trabalho de acolhimento e cuidado com que esse trabalhador
precisa ter com o próximo e que um indivíduo é diferente do outro, pode-se considerar
a existência de um desgaste emocional, desencadeado pelo estresse. Que este
profissional está exposto desta forma Telles e Pimenta (2009), descrevem que essa
atitude de acolhimento e cuidado com o indivíduo tem um significado e um valor muito
grande, mas não é passível de não ocorrência de uma consequência negativa
emocional. Ainda sobre isso, Lipp (1996) descreve que o estresse pode ser gerado a
partir de estímulos que ocorram externamente e/ou internamente, sendo necessária a
distinção de quais são os fatores, que afetam, podendo estes serem diferentes em um
reflexo interno e externo. OBJETIVOS: Identificar a existência de estresse em
profissionais que trabalham em um ambiente hospitalar. MATERIAIS E MÉTODOS:
A atividade foi realizada em sala de aula na disciplina de psicologia social e
comunitária, a pesquisa se caracterizou seguindo um questionário de perguntas
abertas e fechadas contendo oito perguntas, sendo quatro abertas e quatro fechadas.
O questionário foi elaborado pelas próprias aplicadoras, sob orientação da professora
da disciplina. A análise foi feita a partir de uma abordagem quantitativa simples a
coleta de dados foi realizada no dia 3 de outubro de 2017. RESULTADOS:
Participaram do estudo 19 pessoas, sendo 14 do gênero feminino, 3 do gênero
masculino e 2 não responderam este questionamento. Todos os participantes
Atividade prática da disciplina de psicologia social – UnC - Mafra
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trabalham em um hospital geral do estado de Santa Catarina. Os principais resultados
identificados foram 73,68% responderam que se sentem estressadas e 26,32% não
se sentem estressadas. Considerando que o estresse pode refletir na qualidade do
seu trabalho destes profissionais, tem-se que 84,21% referem perceber a presença
deste reflexo e 15,79% responderam que o estresse não reflete na qualidade de seu
trabalho. Considerando se os participantes do estudo sentiam que sua função era
estressante verificou-se que 63,16% responderam positivamente e 36,84%
responderam negativamente. Se o estresse é perceptível em outras funções dentro
do ambiente do trabalho verificou-se que 78,95% responderam que sim, 5,26%
responderam que não e 15,79% não responderam ao se perguntar se os participantes
levam o estresse do trabalho para casa, identificou-se que 63,16% responderam que
sim e 36,84% responderam que não. CONCLUSÕES: A partir destes resultados
identificados uma grande parcela dos trabalhadores que participaram dessa pesquisa
percebem e passam pelo estresse no trabalho. Percebem sua saúde como a soma do
bem-estar físico e psicológico, no entanto conseguem identificar que o estresse
gerado no trabalho tem refletido em sua vida pessoal e muitas vezes em seu próprio
trabalho, fator este que muitas vezes se mostra como um ciclo vicioso (estresse casa
– estresse trabalho). Verificou-se também que este estresse é percebido não só
vivencialmente pelos sujeitos como também no ambiente de forma geral pois os
participantes respondem poder observar este estresse também em outras funções.
Segundo Benevides (2002) quando o trabalhador se sente extremamente exausto
tenta buscar energias para concentrar-se em suas atividades decorrentes da falta do
bem-estar no ambiente do trabalho sendo assim seu rendimento irá diminuir em
consequência disso a sua vida pessoal será afetada com um isolamento e problemas
conjugais, na questão física com sintomas somáticos e psicológicos gerando estresse.
Palavras-Chave: Estresse. Saúde. Hospital. Trabalhadores.
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INICIATIVAS ACERCA DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO
PACIENTE
Camila Leonardo Nandi de Albuquerque291
Fernanda Vandresen 292
RESUMO
INTRODUÇÃO: Receber assistência à saúde é um direito de todos e dever do Estado.
Por isso os serviços de saúde devem oferecer uma atenção que seja efetiva, eficiente
e segura em todo o processo. Segundo Aith (2007, p. 44), “a percepção social do que
é saúde tem tamanha amplitude que se prefere, em vez de dar um conceito único de
saúde, analisar as suas possíveis representações no ambiente social”. O tema
Segurança do Paciente tem recebido atenção especial no âmbito global. “A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que todos os anos dezenas de milhares
de pessoas sofrem danos desnecessários causados por serviços de saúde inseguros”
(BRASIL, 2015). Os profissionais de saúde não possuem o intuito de causar dano
durante sua assistência, tendo como objetivo profissional o cuidado, porém ainda
ocorrem danos recorrentes da assistência em saúde. Em 22 de julho de 2013, a
Anvisa publicou a RDC n° 36, que institui as ações de Segurança do Paciente no
âmbito dos serviços de saúde, Entre várias medidas, destaque para a obrigatoriedade
de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (BRASIL, 2013). Seguindo a
definição de Dallabrida e Milani (2016) sobre o Território do Contestado, o mesmo é
formado por 62 municípios, sendo os seguintes: Abdon Batista, Água Doce, Alto Bela
Vista, Arabutã, Arroio Trinta, Arvoredo, Bela Vista do Toldo, Brunópolis, Caçador,
Calmon, Campos Novos, Canoinhas, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos,
Concórdia, Curitibanos, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério, Herval d'Oeste, Ibiam,
Ibicaré, Iomerê, Ipira, Ipumirim, Irani, Irineópolis, Itá, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis,
Lebon Régis, Lindoia do Sul, Luzerna, Macieira, Major Vieira, Matos Costa, Monte
Carlo, Ouro, Paial, Peritiba, Pinheiro Preto, Piratuba, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte,
Porto União, Presidente Castelo Branco, Rio das Antas, Salto Veloso, Santa Cecília,
São Cristóvão do Sul, Seara, Tangará, Timbó Grande, Três Barras, Treze Tílias,
Vargem, Vargem Bonita, Videira, Xavantina e Zortéa. OBJETIVOS: Relatar as ações
voltadas para a Segurança do Paciente no Território do Contestado e participação
destes profissionais em eventos estaduais. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa se
deu através de levantamento bibliográfico e documental, até maio de 2017.
RESULTADOS: Conforme dados coletados no site da ANVISA, dos 62 municípios do
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Território do Contestado, 11 possuem cadastrados o Núcleo de Segurança do
Paciente, o que demonstra por parte de alguns serviços iniciativa de melhoria da
qualidade da assistência visando à segurança do atendimento. Desde 2013, quando
a primeira portaria foi publicada, diversas iniciativas estaduais buscaram integrar
serviços de saúde quanto à importância da implantação dos núcleos bem como
adoção de barreiras preventivas. Sendo que o Território do Contestado, buscando a
implantação e aperfeiçoamento, esteve representado por profissionais participando
dos seguintes eventos: em 2013 na “1ª Oficina sobre Segurança do Paciente”; em
2014 na “2ª Oficina sobre Segurança do Paciente”; em 2015 no “Seminário de
Segurança do Paciente e as Redes de Atenção à Saúde”; em junho de 2015, o 17º
EnfSul – Encontro de Enfermagem da Região Sul, com o tema “Segurança do paciente
na prática assistencial”, neste, dois trabalhos do Território do Contestado foram
publicados em forma de banner; também em 2015 o “Seminário Rede de Atenção à
Saúde e suas Interfaces com o Trabalho, a Formação e a Humanização” sendo a
Oficina de Medicação Segura conduzida por profissional de Mafra; e em 2016 no “VI
Seminário de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde de Santa
Catarina” em que o tema foi destaque. Em Joinville no ano de 2016 teve o 1º Encontro
Catarinense de Enfermagem, intitulado “Desafios assistenciais”, nas discussões o
tema central foi a Qualidade e Segurança do Paciente, teve participação de
profissionais e estudantes do Planalto Norte Catarinense. Além destes eventos a nível
estadual e região sul do país, no Planalto Norte Catarinense, que contempla o
Território do Contestado, há um grupo de representantes de hospitais e professores
da UnC campus Mafra, dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia que reúnem-se
desde maio de 2013 para discussões e estudos relacionados ao tema. Os integrantes
deste grupo organizaram três Seminários de Segurança do Paciente regionais, com
sede na UnC- Campus Mafra, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Também o COREN –
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina realizou dois eventos sobre o
tema em 2014 e 2015. Além dos eventos supracitados, diversas iniciativas também
foram criadas em parceria com a Universidade do Contestado com o objetivo de troca
de conhecimentos entre as instituições de saúde. Estes eventos possibilitaram a
integração entre o ensino e a prática profissional, além de permitir constantes
atualizações e propiciar uma visão integral da profissão entre profissionais e
estudantes. CONCLUSÕES: Favorecer a credibilidade e confiabilidade dos processos
de trabalho em saúde ainda se torna um desafio, por isso a necessidade de considerar
ações em conjunto que oportunizem discussões e atualizações dos profissionais para
que os mesmos possam atuar com intervenções qualificadas. Através dos resultados
encontrados com diversos eventos abordando a temática, e tendo uma boa
representatividade de profissionais, ressalta-se que ainda o número de serviços que
possuem Núcleo de Segurança do Paciente no Território do Contestado é pequeno,
frente à obrigatoriedade de implantação do serviço. Percebe-se que a problemática
se dá pelo reconhecimento de que a assistência à saúde oferece riscos de incidentes
ou eventos adversos. Para proporcionar mais segurança à assistência é necessário
reconhecer que uma assistência com qualidade e segurança é direito de todos.
Palavras-Chave: Programa Nacional de Segurança do Paciente. Direito à Saúde.
Território do Contestado.
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PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES NA
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Fernanda Vandresen293
Vanessa Corrêa294
RESUMO
INTRODUÇÃO: No Brasil, o conceito de Segurança do Paciente (SP) foi definido pelo
Ministério da Saúde através da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, como a
“redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado
em saúde” (BRASIL, 2013). A mesma portaria instituiu o Programa Nacional de
Segurança do Paciente, que tem como principal objetivo contribuir para a prestação
de cuidado seguro e de qualidade nos serviços de saúde do Brasil. Sendo assim, o
Brasil compõe a Aliança Mundial em prol da Segurança do Paciente, e juntamente
com outros países e Organização Mundial da Saúde apoia seis metas: identificação
do paciente; comunicação efetiva entre os profissionais de saúde; segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos; cirurgia segura; higienização das
mãos; minimizar risco de quedas e úlceras por pressão. Para cada uma destas metas
foi elaborado um protocolo básico com recomendações e orientações aos
profissionais. Com apoio do protocolo para administração segura de medicamentos
torna-se relevante criar métodos para monitorar e avaliar a qualidade da assistência
prestada, bem como elencar estratégias para correção das não conformidades
encontradas na administração de medicamentos (GOMES et al, 2016). Ainda há
poucos dados disponíveis sobre os erros na administração de medicamentos, mas
nos EUA estima-se que cerca de 7 mil pessoas morrem ao ano, por consequência da
administração errada de medicamentos. Por isso Ministério da Saúde afirma que: “O
protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos deverá
ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde” (BRASIL,
2014). Conforme Praxedes e Filho (2011) “o despreparo da equipe de enfermagem
quanto ao preparo e administração de medicamentos, o que pode levar a erros de
cálculos, de preparo e de administração de medicamentos”. Os erros podem
acontecer em qualquer uma das seguintes etapas: prescrição, distribuição,
dispensação, preparo, administração e o monitoramento do paciente (BOHOMOL e
RAMOS, 2006). Estudos apontam que diversos fatores podem contribuir para que o
erro atinja o paciente, sendo os principais: despreparo da equipe de enfermagem
quanto ao preparo e administração, falta de educação em serviço, excesso de
trabalho, falta de atenção, prescrições inadequadas, cansaço, ambiente desfavorável,
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muito ruído e a falta de recursos (PRAXEDES; FILHO, 2011). OBJETIVOS: Criar
instrumento para avaliar as não conformidades na administração de medicamentos.
MATERIAL E MÉTODOS: A metodologia utilizada para o desenvolvimento do
presente estudo foi a pesquisa bibliográfica sobre a administração de medicamentos.
Os pontos mais relevantes foram listados para que posteriormente pudessem
subsidiar a proposta de instrumento. As leituras possibilitaram a organização da
estratégia proposta, para criação de roteiro de observação in loco. RESULTADOS:
Os dados encontrados por Praxedes e Filho (2011) “trazem à tona a discussão da
necessidade de competência profissional para a realização do preparo e
administração de medicamentos”. Por isso, após análise e organização dos pontos
relevantes, apresentam-se como resultado dois instrumentos: um roteiro que será
aplicado em forma de oficina, visando a sensibilização e a tabulação de sugestões,
que oportunizará um levantamento de estratégias preventivas identificadas pelos
profissionais que estão inseridos no contexto de trabalho. A presente oficina
contempla as seguintes fases da cadeia medicamentosa: erro de medicação, erro de
prescrição, erro de dispensação, erro de omissão, erro de horário, erro de
administração não autorizada de medicamento, erro de dose, erro de apresentação,
erro de preparo, erro de administração, erro com medicamentos deteriorados, erro de
monitoração, estratégias de prevenção e desafio para estabelecer a cultura de
segurança. Como segundo instrumento, criou-se um check-list, visando avaliar
diversos pontos da administração de medicamentos, elencando os seguintes
aspectos: conferência da medicação, adesão aos certos, atitude de segurança,
administração da medicação e registro de enfermagem. Para cada um dos aspectos
considerados, estabeleceu-se subitens e para cada um deles uma pontuação, visando
a avaliação dos pontos a serem melhorados, totalizando 10 pontos. CONCLUSÕES:
Talvez o ambiente de trabalho tenha se modificado e acompanhado o avanço das
tecnologias com mais velocidade do que a capacidade de adaptação dos
trabalhadores, com isso os profissionais vivem hoje sob contínua tensão, por isso a
necessidade de atitudes pessoais e institucionais que busquem o despertar da
consciência para a temática. Nos serviços de saúde as capacitações da equipe são
essenciais para a adoção de medidas do fazer cotidiano visando a segurança no
cuidado. Com o presente roteiro, será possível realizar um diagnóstico situacional
através da aplicação do checklist, acompanhado da observação direta dos
cuidadores, com posterior feed back individual aos executores e às lideranças. Os
protocolos assistenciais devem ser criados para que os pequenos gestos não sejam
esquecidos e também para que a administração segura de medicamentos seja
cumprida por todos. Diante da necessidade de se minimizar as falhas de atendimento,
os profissionais de saúde devem atuar como multiplicadores de conhecimento,
buscando o envolvimento de todos para que a prática danosa não seja silenciosa
diante dos mesmos, e que sim, as pessoas a reconheçam e unam forças para
minimizá-la.
Palavras-Chave: Segurança do Paciente. Administração de medicamentos. Erro de
medicação.
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COM FOCO NA QUALIDADE E
SEGURANÇA DO CUIDADO AO PACIENTE 295
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A perspectiva de que o paciente é colocado em risco quando está
sob cuidados relacionados à sua saúde não é recente, mas advém de estudos que
estão sendo realizados acerca da temática. O Brasil é um dos países que compõem
a Aliança Mundial de Segurança do Paciente, nesse contexto, o Ministério da Saúde
instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, por meio da Portaria MS/GM
nº 529, de 1º de abril de 2013, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação
do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.
(BRASIL, 2015). Considerando que receber uma assistência à saúde de qualidade é
um direito do indivíduo, urge a necessidade de realizar estudos, com a finalidade de
conhecer os serviços e sensibilizar as equipes com os dados encontrados visando
minimizar os eventos adversos. Diante do exposto, o presente estudo vai de encontro
às propostas do Ministério da Saúde quanto a necessidade de abordar o Programa
Nacional de Segurança do Paciente em estratégias de educação permanente, para o
monitoramento e a prevenção de danos à saúde. A educação permanente é uma das
estratégias utilizadas para enfrentar os problemas de desenvolvimento nos serviços
de saúde. Enquanto a capacitação, habitualmente utilizada, consiste apenas na
transmissão de conhecimento, dentro da lógica do modelo escolar, a educação
permanente representa uma importante mudança na concepção das práticas e
capacitação dos profissionais de saúde, pois incorpora o ensino e aprendizado à vida
cotidiana das organizações, colocando as pessoas como atores reflexivos (BRASIL,
2009). OBJETIVOS: Destacar a importância da educação permanente em saúde com
foco na qualidade e segurança do cuidado ao paciente. MATERIAL E MÉTODOS: A
metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente artigo foi a pesquisa
bibliográfica, através da busca em bases de dados. Os seguintes descritores foram
utilizados em diferentes combinações: educação permanente, educação em saúde,
segurança do paciente, qualidade em saúde. RESULTADOS: A educação
permanente é uma estratégia de ensino-aprendizagem, que visa transformar e
qualificar a prática, ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento da
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consciência dos profissionais sobre o contexto. É um processo importante por ter
como cenário o próprio espaço de trabalho, tendo como elementos fundamentais do
pensar e do fazer o aprender e o trabalhar (BRASIL, 2009). A segurança do paciente
é compreendida como ações cuja finalidade é impedir, precaver e minimizar os
desfechos adversos a partir da assistência de saúde (CASSIANI, 2005). O tema
segurança do paciente por se tratar de um aspecto que reflete diretamente na
qualidade do cuidado prestado deve ser considerada como foco do planejamento das
ações educativas, pois as instituições desenvolvem atividades assistenciais que são
complexas, e isso exige uma atualização constante dos conhecimentos e
procedimentos técnicos (TONDO, 2015). A redução dos eventos adversos ainda é um
desafio a ser superado em relação à segurança do paciente. A causa dos erros é
multifatorial onde os profissionais estão suscetíveis principalmente quando os
processos são complexos e mal planejados (BRASIL, 2015). Muitos profissionais não
percebem que estão suscetíveis, quando atuam em situações tensas ou hostis, o que
é considerado negativo para a segurança, por favorecer a ocorrência de eventos
adversos para os pacientes (CORREGGIO et al, 2014). CONCLUSÕES: O avanço
nas pesquisas de cuidado à saúde contribui para a melhoria do cuidado prestado.
Mesmo com o progresso no sistema de saúde, o paciente ainda está exposto a
diversos riscos quando submetido a cuidados. Caracterizar as ações de saúde de
educação permanente em saúde é de extrema importância, pois poderá guiar o
planejamento de medidas preventivas e corretivas, visando um ambiente para aos
profissionais e usuários focados no Cuidado Seguro. Com o diagnóstico situacional,
os atores envolvidos podem criar oportunidades de discussão e aprendizado,
contribuindo para a melhoria do cuidado aos usuários e revisão dos processos de
trabalho. A educação permanente é uma estratégia para a construção de novas
práticas em saúde. Mesmo com a Política Nacional de Educação Permanente, é
necessário que haja conscientização dos profissionais quanto a sua relevância e
direcionalidade, para possibilitar a transformação das práticas em saúde. Diante do
exposto é de grande valia o conhecimento por parte dos profissionais de enfermagem
sobre estratégias de educação permanente com foco na Segurança do Paciente,
sendo indispensável à análise desta percepção bem como a aplicação dos métodos
de barreira pelos mesmos. Percebe-se que a problemática se dá pelo reconhecimento
de que a assistência à saúde oferece riscos de incidentes ou eventos adversos. Mas
estes danos podem ser reduzidos quando analisados e combatidos, evitando que
atinjam o paciente.
Palavras-Chave: Educação permanente. Educação em Saúde. Segurança do
Paciente. Qualidade em Saúde.
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A SATISFAÇÃO DO TRABALHO EM ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA DO SEXTO
PERIODO
Brenda Gabriele Corrêa298
Gabriel Felipe do Nascimento299
Sibely Schafaschek300
Siomara Soares dos Santos301
Pollyana Weber da Maia Pawolowytch302
RESUMO
INTRODUÇÃO: Trabalhar já foi visto como uma maneira de castigo ou pena, onde
escravos e perdedores de guerra eram condenados ao trabalho, com o tempo essa
visão foi se transformando, até alcançar os aspectos atuais, onde a atividade laboral
é essencial e até mesmo define a vida de um homem (ORNELLAS; MONTEIRO,
2006). O tempo que o indivíduo passa no trabalho geralmente compreende grande
parte do seu dia, dessa maneira a satisfação nesse ambiente é indispensável, sua
ausência pode acarretar em comprometimento da saúde física e psicológica, podendo
então refletir na administração da sua vida dentro e fora do ambiente laboral. Essa
satisfação depende de vários fatores, como as interações sociais, remunerações,
ambiente sadio e segurança (MARQUEZE; MORENO, 2005). Grande parte dos
estudantes universitários estudam e trabalham, tendo que conciliar as duas
atividades, podendo uma interferir no bom desempenho da outra, dessa forma o
acadêmico que desempenha as duas funções pode ter sua qualidade de vida reduzida
em função da sobrecarga de afazeres (VARGAS; PAULA, 2013). OBJETIVOS:
Verificar através do Inventário de Qualidade de Vida como os acadêmicos de
psicologia sentem-se em relação ao seu trabalho atual. MATERIAIS E MÉTODOS:
Foi realizada a aplicação do Inventário de Qualidade de Vida (IQV) – Lippe Rocha
(1994) durante uma atividade prática em sala, em acadêmicos de psicologia do sexto
período de uma universidade do interior de Santa Catarina, a amostra contou com 29
acadêmicos, sendo avaliados os quadrantes Social, Afetivo, Profissional e Saúde, a
análise dos dados considerou as respostas individuais das perguntas e não o
quadrante como um todo. RESULTADOS: Dos 29 acadêmicos participantes, 20,7%
não preencheu o quadrante profissional, compreendendo aqueles que não trabalham.
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Dos 23 acadêmicos que possuem atividades laborativas95,7% responderam
sentirem-se competentes e que recebem reconhecimento em seus trabalhos,91,5%
sentem que contribuem para o sucesso da sua empresa, 87% acreditam não terem
escolhido a profissão errada e possuem metas quanto ao que querem fazer, 61%
sente segurança em seu trabalho e 56,5% possuem medo em relação ao futuro
profissional, em relação ao salário 65% não sente que ganha satisfatoriamente, 52,5%
não trocaria de emprego e 56,5% não parariam de trabalhar mesmo se tivessem essas
oportunidades. CONCLUSÕES: Ao estabelecer metas e se dedicarem para alcançalas, os acadêmicos se tornam competentes dentro do ambiente de trabalho e sentem
contribuir para o sucesso da instituição pertencente, com isso conquistam o
reconhecimento por suas atividades, gerando sentimento de pertencimento, os
fazendo acreditar que fizeram a escolha certa em relação à profissão. Mesmo
possuindo medo em relação ao futuro profissional e não estando satisfeitos com o
salário que recebem, não deixariam de trabalhar ou trocariam de emprego se tivessem
essas oportunidades e o analisar essas informações é possível perceber que fatores
como reconhecimento e sentimento de efetividade na profissão são fatores que
influenciam mais do que o próprio salário, em relação à satisfação e a permanência
no trabalho.
Palavras-Chave: Acadêmicos de Psicologia. Motivação. Profissão. Qualidade de
Vida. Satisfação no Trabalho.
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A ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO NA GRADUAÇÃO E SEUS IMPACTOS
Brenda Gabriele Corrêa303
Gabriel Felipe do Nascimento304
Sibely Schafaschek305
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Pollyana Weber da Maia Pawolowytch307
RESUMO
INTRODUÇÃO: Receber afeto desde cedo é essencial e torna este sentimento como
parte integrada do sujeito durante todo o decorrer da sua vida. As relações afetivas
são de grande valia para os indivíduos, pois as mesmas contribuem para o seu
desenvolvimento intelectual e psicossocial. Logo, na juventude, os relacionamentos
tanto familiares quanto com terceiros, poderão ser afetados pela dificuldade em
administrar o tempo durante suas escolhas referentes ao futuro, podendo haver um
distanciamento de relacionamentos afetivos e enfraquecimento de vínculos. Assim,
ingressar na graduação pode desencadear uma série de mudanças na rotina do
indivíduo, gerando impactos em seus relacionamentos afetivos. O tempo nessa fase
da vida pode se tornar um recurso limitado, onde sua falta desencadeia um processo
de escolhas e prioridades, onde não raro o acadêmico abre mão de relacionamentos
afetivos estáveis e diminui o tempo de atenção dado aos familiares devido às
exigências de sua graduação. (OLIVEIRA et al., 2016). OBJETIVOS: Verificar os
reflexos da vida acadêmica nas relações afetivas dos estudantes universitários.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada a aplicação do Inventário de Qualidade de
Vida (IQV) – Lipp e Rocha (1994) durante uma atividade prática em sala, em
acadêmicos de psicologia do sexto período de uma universidade do interior de Santa
Catarina, a amostra contou com 29 acadêmicos, sendo avaliados os quadrantes
Social, Afetivo, Profissional e Saúde, a análise dos dados considerou as respostas
individuais das perguntas e não o quadrante como um todo. RESULTADOS: Na
questão sobre relacionamento afetivo, 34% dos acadêmicos informaram não estar em
um relacionamento estável e quando questionados se a família está satisfeita com o
número de horas que recebe semanalmente de atenção, 55% dos participantes
responderam não. Perguntados se recebem afeto, 100% dos acadêmicos afirmam
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que sim e 96% procuram dar afeto também. CONCLUSÕES: Observa-se que quando
inseridos na graduação, os estudantes apresentam uma dificuldade em administrar o
tempo, tornando a universidade sua prioridade, diminuindo momentos com os
familiares e deixando os relacionamentos afetivos estáveis em segundo plano. A
distribuição do tempo durante a graduação é ajustada conforme o número de
compromissos, de aulas e disciplinas que o acadêmico tem, além de prazos e
exigências a cumprir, o que faz com que a geração atual priorize sua formação e
carreira profissional para depois de alcançar uma determinada estabilidade e procurar
por relacionamentos. O tempo que não é bem distribuído pode gerar conflitos
emocionais e prejudicar o desempenho deste acadêmico, pela ausência de atividades
de lazer, relacionamentos afetivos e presença familiar.
Palavras-Chave: Afetividade. Família. Graduação. Tempo.
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O CURSO DE OPTOMETRIA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO: UMA
ABORDAGEM BIBLIOGRÁFICA308
Argos Gumbowsky309
Mari Cleia Crisan310
RESUMO
INTRODUÇÃO: A pertinência da Optometria no contexto brasileiro se fundamenta nos
resultados de alguns indicadores como a demanda em saúde visual particularmente,
e problemas na oferta de serviços por profissionais que podem aumentar e melhorar
o atendimento e a possibilidade de assistir a população na saúde visual. O Brasil tem
um déficit em recursos humanos qualificados e infraestrutura para suprir as
necessidades em saúde visual. A saúde da comunidade – especialmente a visual –
assim como outros tipos de variáveis sociais, das quais se pode destacar o bem-estar
e a cultura, impulsionam os desenvolvimentos sociais, econômicos, educativo e
cultural de um país. O presente resumo constitui-se na abordagem bibliográfica do
projeto intitulado: O curso de Optometria da Universidade do Contestado: contexto
histórico e contribuições para o desenvolvimento local. OBJETIVOS: Descrever a
história da criação do curso de Optometria na Universidade do Contestado – Campus
Canoinhas, sua trajetória, analisando as mudanças legais que configuraram seu perfil
ao longo desses anos. MATERIAIS E MÉTODOS: Para este trabalho utilizou-se da
pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. RESULTADOS: A palavra
Optometria vem da origem grega formada através da junção de dois termos que são:
Opto – Visão e Metria – medição. A Optometria teve seu primeiro surgimento nos
Estados Unidos entre os anos de 1960 a 1970, expandindo-se como uma profissão
respeitada em mais 130 países. Está presente há mais de 100 anos. O primeiro
medico considerado oftalmologista foi o europeu George Bartisch em 1585. A
optometria se desenvolveu como sendo uma ciência não medica e no século XIV em
Antuérpia na Bélgica nasce a primeira Guilda do Oculista. No Brasil a Optometria teve
início com a chegada da família real promovendo grandes avanços científicos,
culturais e de desenvolvimento. Os profissionais surgiram por volta de 1900. Era uma
profissão em que se adquiria o conhecimento e a pratica pela transmissão de pai para
filho. No Brasil, a Optometria existe legalmente desde 1932 de forma direta através
da promulgação do Decreto Federal nº20.931 de 11 de janeiro de 1932. O Conselho
Regional de Óptica e Optometria do estado de Santa Catarina foi formado no ano de
1990 por um grupo de profissionais, dentre eles: Ricardo Mondadori (Lages); Edel Nei
Venturella (Curitibanos) e Ismael Carvalho (Canoinhas). Desde então buscaram
Financiamento: Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU,
recursos previstos no Artigo 170 da Constituição Estadual.
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aprofundar o conhecimento sobre o tema, e se encontravam para estudar e praticar
as técnicas que haviam aprendido. Em 1994, Ricardo Mondadori e Ricardo Bretas
viajaram para a Colômbia em visita a Universidade La Salle. Lá participaram de aulas
no curso de Optometria. A primeira turma do curso técnico em Óptica no estado de
Santa Catarina formou-se no ano de 1995, na cidade de Lages. Constituíram a base
da formação da primeira turma do curso superior de Optometria na Universidade do
Contestado. No ano de 1997 a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA criou o curso
Superior de Tecnologia em Optometria. O optometrista é considerado um profissional
independente da área da saúde, sendo de formação técnica ou superior. O curso de
Optometria da UnC foi autorizado pelo Parecer CEPE/UnC nº 222/99 e homologado
pelo CONSUNI/UnC em 15/12/1999, iniciando as aulas da primeira turma em 21 de
agosto de 2000. Desde o ano de 2002, com a finalidade de garantir apoio acadêmico,
a UnC manteve convênio com a Fundação Universitária San Martín da cidade de
Santa Fé de Bogotá da Colômbia, onde o curso era ofertado desde 1995, com a qual
interagiu nos processos didático-pedagógicos. O curso de Optometria caracteriza-se
pela formação de profissionais com as atribuições essenciais à prevenção, à
promoção e a recuperação da saúde humana, desenvolvendo atividades associadas
à melhoria da saúde visual. Foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de
Santa Catarina através do Parecer n.º 358, aprovado em 09/12/2003, pela Resolução
CEE/SC n. 139 de 09/12/2003 e pelo Decreto n.º 1.365 de 22/01/2004 do Governador
do Estado de Santa Catarina. Obteve a renovação do seu reconhecimento pelo
Decreto nº. 2.484 DOE-SC nº. 19.954 de 28/11/2014 sendo ofertado atualmente no
Campus Universitário de Canoinhas. CONCLUSÕES: A optometria está presente em
mais de 160 países e o Brasil é um dos últimos dessa lista. Há uma grande discussão
jurídica entre oftalmologistas e optometristas quanto ao campo de suas atuações.
Osoptometristas têm sua atuação definida pela Portaria nº397 de 9 de outubro de
2002 do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil. O curso de Optometria, grau de
bacharelado, foi o primeiro a ser criado no Brasil. O curso passou a atrair alunos das
diversas regiões do país promovendo impacto na economia do município.
Palavras-Chave:

Optometria.

Universidade

do

Contestado.

Universidade

e

desenvolvimento regional.

240
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADORES FORMAIS E INFORMAIS 311
Gabriel Felipe do Nascimento312
Leticia Gabrielle Alves Claudino313
Luzia Wasilkosky314
Marcio Diego Maia315
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 316
RESUMO
INTRODUÇÃO: Tratar de saúde deixou de ser definido como proporcionar a ausência
de doença, partindo desse princípio foi necessário encontrar uma definição para
qualidade de vida e uma maneira de mensurar a presença ou ausência da mesma, e
a partir de uma reunião organizada pela Organização Mundial da Saúde definiram
qualidade de vida como a percepção que o indivíduo possui da sua vida, objetivo e
preocupações no contexto cultural em que está inserido (FLECK et al., 2000). Quando
um indivíduo deixa de ser independente nas suas tarefas diárias, passa a necessitar
dos cuidados de outra pessoa e na maioria das vezes quem assume esse papel é um
familiar, denominado cuidador informal, raramente a família contrata um cuidador
formal capacitado para desempenhar a função. O cuidador pode encontrar diversas
dificuldades no ato de cuidar, provenientes da relação mantida entre cuidar e ser
cuidado, deve ser considerado aqui as emoções que o indivíduo cuidado sente ao se
tornar dependente, os sentimentos envolvidos em ambas as partes se forem mal
administrados podem resultar em um cuidado distante e frio, onde o cuidador passa a
executar a tarefa como uma obrigação (SENA et al., 2000). Dessa maneira é
necessário treinamento e suporte ao cuidador, para que este consiga permanecer
saudável emocionalmente para desempenhar os cuidados necessários ao outro.
OBJETIVOS: Avaliar o melhor e pior desempenho de qualidade de vida em
cuidadores formais e informais, a partir da aplicação instrumento Whoqol - bref.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi aplicado o questionário Whoqol – Abreviado (FLECK
et al, 2000) – Versão em português, composto por 26 perguntas, onde 2 avaliam a
qualidade de vida, 6 questões avaliam o domínio físico, 6 o domínio psicológico, 3 o
domínio social e 8 o domínio ambiental. Responderam ao questionário 33 sujeitos do
Pesquisa financiada pelo Fundo de Apoio à Manutenção ao Desenvolvimento da Educação Superior
– Art 170 Pesquisa
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gênero feminino e 3 do masculino, com idades entre 18 e 83 anos, sendo que 27 são
cuidadores informais e 9 são cuidadores formais. A coleta de dados ocorreu em 4
cidades do interior do Paraná, sendo 9 participantes de cada cidade. Os dados foram
organizados a partir do programa spss-21, o melhor desempenho em qualidade de
vida foi considerado em indivíduos com resultados acima de 50%. RESULTADOS:
Verificou-se que dos 36 participantes, 28 demonstram melhor desempenho em
qualidade de vida e 8 pior desempenho em qualidade de vida. O domínio psicológico,
que avalia sentimentos positivos e negativos, pensar, aprender, autoestima, memória
e concentração, apresentou a média de 59,8, sendo o mais afetado; no domínio
ambiental que avalia a segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos
financeiros, cuidados de saúde e sociais, oportunidades de adquirir novas habilidades
e participação em momentos de lazer, com a média de 62,1; o domínio social que se
refere a apoio social, relações pessoais e sexuais, teve a média de 62,3 e por último
o domínio físico foi o menos afetado, que avalia a dor e desconforto, energia e fadiga,
sono e repouso, atividades da vida cotidiana e dependência de medicação ou de
tratamentos, obtendo a média de 64,8. CONCLUSÕES: Os desgastes ocasionados
pela rotina e a responsabilidade depositada no cuidador podem resultar na ausência
de qualidade de vida, podendo refletir na sua saúde física e emocional ou em aspectos
sociais e afetivos. Os resultados demonstraram que dos 22% que possuem pior
desempenho em qualidade de vida 87,5% apresentam pontuações baixas no domínio
psicológico e social, devido ao envolvimento com uma pessoa que necessita de
cuidados, suas emoções e sentimentos são diretamente afetados, bem como suas
relações sociais, afetivas e sexuais sofrem alterações devido ao tempo dedicado ao
cuidado, demonstrando então a relação onde o comprometimento de um domínio
afeta o outro, devido às relações sociais envolverem sentimentos e emoções.
Palavras-Chave: Cuidadores. Domínio Psicológico. Domínio Social. Qualidade de
vida. Whoqol.
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CONSUMO ENERGÉTICO REAL DA CARGA DE ILUMINAÇÃO DA UnCUNIDADE DE MARCILIO DIAS, COMPARANDO COM POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO
POR LÂMPADA LED, UMA PROPOSTA TÉCNICA E ECONÔMICA
Rodrigo dos Passos317
Luis Eduardo Palomino Bolivar318
RESUMO
Este trabalho apresenta os avanços do projeto proposto como PIVIC, sobre a 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 luminotécnica. Na
sequência são analisados e comparados os dados, projetando a viabilidade financeira
e técnica. Parte deste 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.
317Acadêmico
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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 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
memória 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 2018. 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.
Palavras-Chave: LED. Iluminação. Proposta economia.
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CRESCIMENTO VOLUMÉTRICO E DENSIDADE BÁSICA DE ESPÉCIES DE
EUCALYPTUS spp.
Pedro Barbosa Moreira Neto319
Bruna Vatras320
Eraldo Antonio Bonfatti Junior321
Elaine Cristina Lengowski322
RESUMO
INTRODUÇÃO: O alívio da pressão sobre espécies nativas brasileiras ocorreu devido
aos plantios florestais de espécies exóticas. Essas espécies fornecem matéria-prima
para diversos elementos da cadeia produtiva de base florestal em um espaço de
tempo relativamente pequeno, sendo as espécies pertencentes ao gênero
Eucalyptusas mais cultivadas no país (ABRAF, 2013; OLIVEIRA et al., 2015). A
madeira de Eucalyptus spp. apresentam uma grande versatilidade quanto as
aplicações (PEREIRA et al., 2000). A definição da espécie a ser plantada é a primeira
etapa de um projeto de reflorestamento, levando-se em consideração o objetivo da
produção (uso da madeira) e as condições edafoclimáticas da região. Cada espécie
se desenvolve em um ambiente adequado e por isso é indicado realizar testes para
averiguar a adaptação do material ao ambiente (INSTITUTO DE PESQUISA E
ESTUDOS FLORESTAIS – IPEF, 2017). Outro fator que deve ser considerado é a
qualidade da madeira produzida. Dentre as diversas propriedades que a madeira
possui, a densidade básica da madeira é considera um dos parâmetros mais
importantes na avaliação de sua qualidade para finalidade de uso, uma vez que
apresenta relação com outras características da madeira (PEREIRA et al., 2000).
OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho foi analisar o crescimento de quatro espécies
de Eucalyptus spp. e avaliar sua influência na densidade básica da madeira.
MATERIAIS E MÉTODOS: A madeira utilizada foi proveniente de um plantio
experimental das espécies de Eucalyptus. benthamii, E. dunnii, E. saligna e E.
cloesiana localizados no município de Canoinhas, Santa Catarina. Foram abatidas
quatro árvores, sendo uma para cada espécie. A seleção da árvore foi realizada em
função de inventário prévio da área de estudo sendo selecionada a árvore com a maior
classe diamétrica e livre de tortuosidade e bifurcações ao longo do fuste. O cálculo do
volume das toras foi realizado através do métodorelativo de Hohenadl. Foram
Acadêmico do curso de Engenharia de Produção, Universidade do Contestado – UnC Canoinhas.
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retirados discos nas alturas 0%, 25%, 50% 75% e 100% da altura comercial. A
partirdesses discos, foram retiradas amostras de 2,5x 2,5x 5 cm para determinação
da densidade básica de acordo com a NBR 11941. RESULTADOS: O crescimento
volumétrico das espécies foi, em ordem decrescente para E. benthamii de 0,506 m³,
para o E. saligna de 0,338 m³, para o E. dunni de 0,289 m³ e para o E. cloesiana de
0,114 m³.As espécies E, benthamii e E. saligna apresentaram os melhores
incrementos volumétricos, seguidos pelo E. dunnii. Já o incremento volumétrico da
espécie E. cloesiana é a menos adaptada às condições edafoclimáticas da região de
estudo, com menor crescimento volumétrico. As médias das densidades, foram para
o E. benthammii, E. dunnii, E. saligna e o E.cloesiana apresentaram respectivamente
uma densidade de 0,479; 0,469; 0,455 e 0,486 g.cm -1. Devido ao menor crescimento
volumétrico a espécie E. cloesiana apresentou maior densidade básica, no entanto
todas as espécies apresentam madeira de “peso médio” considerando a classificação
da Sudam (1981). Apesar do rápido crescimento o E. benthammi apresentou a
segunda maior densidade das espécies estudadas. A variação genética das espécies
foi o principal fator responsável pela variação do crescimento e manutenção da
densidade dentro de uma classe de densidade, fato que torna a espécies de E.
benthamii a mais indicada para plantios florestais região de estudo. CONCLUSÕES:
A espécie de E. bentamii foi a que mais se adaptou as condições edafoclimáticas da
região em função do maior crescimento e manutenção da densidade básica da
madeira.
Palavras-Chave:
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RECOMENDAÇÃO DE PRODUTO UTILIZANDO MINERAÇÃO DE DADOS
Dalton Luiz Vargas
Jones Granatyr
RESUMO
INTRODUÇÃO: Mineração de dados vêm sendo de grande valia em ambientes como
o comércio eletrônico, por exemplo, tornando possível conhecer melhor os interesses
e hábitos do consumidor, personalizando o relacionamento entre cliente e empresa.
Dentro deste contexto, um classificador é utilizado para identificar a classe à qual
pertence uma determinada observação de uma base de dados, a partir de suas
características. A mineração de modelos de classificação em bases de dados é um
processo composto por duas fases: aprendizado e teste. Na fase de aprendizado, um
algoritmo classificador é aplicado sobre um conjunto de dados de treinamento. Como
resultado, obtém-se a construção do classificador propriamente dito. O conjunto de
treinamento corresponde a um subconjunto de observações selecionadas de maneira
aleatória a partir da base de dados que se deseja analisar. Cada observação do
conjunto de treinamento é caracterizada por dois tipos de atributo: o atributo classe,
que indica a classe à qual a observação pertence; e os atributos preditivos, cujos
valores serão analisados para que seja descoberto o modo como eles se relacionam
com o atributo classe. A recomendação de um produto pode ser um fator importante
para a atração ou então perda de um cliente. Além de auxiliar, ela torna-se uma
necessidade, devido ao grande volume de informações. OBJETIVOS: Este trabalho
traz contribuições científicas para a área de Inteligência Artificial, no sentido de
demonstrar como a mineração de dados pode auxiliar na descoberta de
conhecimento. Será construída uma base de dados histórica que contenha os
principais modelos de notebook juntamente com suas principais características e
posteriormente a aplicação dos algoritmos de classificação. Na sequência, serão
avaliados os resultados com o objetivo de inferir ao usuário qual produto é o mais
recomendado. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa está sendo desenvolvida e
executada em sentido exploratório. Serão utilizados a ferramenta Weka para aplicar
os algoritmos de classificação na base de dados de notebooks e a linguagem de
programação R para a análise estatísticas dos resultados. HIPÓTESES: Espera-se
que, posteriormente após ser criada a base de dados, seja possível realizar o
treinamento dos algoritmos de classificação e por fim a análise de estatística dos
resultados, indicando qual será a probabilidade de determinado produto ser o mais
recomendado para o usuário. CONCLUSÕES: Com a utilização de Mineração de
Dados tem-se a possibilidade de obter conhecimento útil e interessante, o qual poderá
ser utilizado como base concreta, auxiliando na tomada de decisão. É importante
lembrar que decisões são baseadas em componentes racionais e emocionais, cuja
direção depende do fator informação.
Palavras-Chave: Árvore de decisão. Mineração de dados. Inteligência artificial.
Aprendizagem de máquina.
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CARACTERIZAÇÃO DA BATIDA DE COLA COM ADIÇÃO DE NANOCELULOSE
MICROFIBRILADA323
Lucas Cordeiro de Oliveira324
Rafael Dallo325
Eraldo Antonio Bontatti Junior326
Elaine Cristina Lengowski327
RESUMO
INTRODUÇÃO: A utilização de madeira serrada como material de construção
tradicional está sendo substituída por compósitos engenheira dos com o uso mais
eficiente dos nossos recursos florestais. As propriedades destes novos produtos são
diferentes dos produtos de madeira serrada, especialmente no que diz respeito à sua
resposta à umidade, estabilidade, biodeterioração e propriedades mecânicas
(IWAKIRI, 2005). A busca por tecnologias que melhorem a qualidade dos produtos
engenheira dos é constante, sendo uma destas a melhora da qualidade das resinas e
das batidas de cola. Um material que vem apresentando bons resultados no campo
das pesquisas é a nanofibrilas microfibriladas de celulose (CMF). Como principal
aplicação, a CMF é utilizada na indústria de papel a fim de aumentar a densidade de
impressão, ou seja, são aplicadas como um aditivo superficial, para o aumento das
propriedades físico-mecânicas. Publicações recentes demonstram que a CMF pode
ser utilizada para vários fins, por exemplo em nanocompósitos, agindo como
estabilizadores de dispersão. Apesar de serem renováveis, degradáveis e não
apresentam riscos potenciais a saúde, as nanoceluloses são muito difíceis de misturar
com alguns materiais devido a sua incompatibilidade fibra /matriz utilizada
(IOELOVICH, 2008). As nanofibrilas possuem uma força de adesão alta, propiciando
a formação de filmes extremamente resistentes e que não se dissolvem em água após
sua secagem (WEGNER; JONES, 2006). OBJETIVOS: Avaliar a qualidade da batida
de cola com a adição de diferentes quantidades de nanofibrilas de celulose (CMF) na
composição. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a obtenção das CMF’s foi utilizado o
moinho microprocessador Super Masscolloider Masuko Sangyo com a concentração
de 1% de fibras celulósicas, com rotação de 1500 rpm e 10 passes no moinho. Para
formular as batidas de cola foram utilizadas a resina fenólica, farinha de trigo, água e
nanocelulose microfibrilada (CMF). A batida de cola testemunha apresentou como
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componentes:23,82% de farinha de trigo, 25,64% de água e 50,64% de resina. Como
a CMF apresenta elevado percentual de água na sua composição (99%), para
adicioná-la foram descontados do valor percentual da quantidade de água da batida
de cola testemunha. Da quantidade total de água da batida testemunha, foram
adicionados 50% de água e 50% de CMF (batida 1), 25% de CMF e 75% de agua
(batida 2) 85% de água e 15% de CMF (batida 3) e 10% de CMF e 90% de água
(batida 4). As batidas de cola foram caracterizadas quanto a viscosidade, pH, tempo
de gel e teor de sólidos. A viscosidade da batida de cola aumentou com a adição de
CMF na mistura, sendo reduzida à medida que reduzia o teor de CMF na batida. A
viscosidade dos fluidos vem do atrito interno, sendo nos líquidos influenciada pelas
forças de atração entre moléculas. Como a CMF apresenta muitos grupos hidroxilas
livres para formar ligações, a força de atração formada influenciou na viscosidade. O
pH das batidas de cola manteve-se praticamente constante (11,95 ± 0,19),
preservando a característica química do adesivo utilizado. O tempo de gel das batidas
de cola alterou com o aumento do teor de CMF, sendo reduzido em 47% para batida
de cola com 50% de CMF, em 33% para batida de cola com 25% de CMF, em 32%
para batida com 15% de CMF e em 26% para batida de cola com 10% de CMF em
relação a batida de cola testemunha. Já o teor de sólidos aumentou com a adição da
solução de CMF na batida de cola, sendo que a testemunha apresentou um teor de
sólidos de 52,48%, a batida de cola 1 um valor de 55,59%, a batida de cola 2 um valor
de 54,14%, a batida de cola 3 um valor de 54,14% e a batida de cola 4 um valor de
52,66%. CONCLUSÕES: Adição da CMF na batida de cola alterou as propriedades
de viscosidade, teor de sólidos e tempo de gel da batida de cola, mantendo
praticamente inalterado o pH desta.
Palavras-Chave: Nanotecnologia. CMF. Resina fenólica.
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MULTICRITERIAIS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
DE TI328
Edson Pacholok329
Cleber de Almeida330
RESUMO
INTRODUÇÃO: Diversos setores da economia vêm desenvolvendo uma dependência
dos serviços de Tecnologia da Informação (TI) para que possam executar suas
atividades rotineiras. Essa necessidade do uso de sistemas computacionais faz com
que a demanda por estes serviços cresça, exigindo das empresas maior rigor nos
processos de seleção de projetos de TI para se manterem competitivas no mercado.
Esta necessidade cada vez maior de integração da área de TI tem como reflexo uma
quantidade de projetos candidatos à execução normalmente maior que a capacidade
de execução das empresas, gerando para as organizações uma preocupação na fase
de seleção e priorização do seu portfólio de TI. A importância que a priorização do
portfólio tem ganhado dentro das empresas, tem alavancado inúmeras pesquisas
baseadas em diversos métodos, que buscam auxiliar os gestores nos processos de
seleção e priorização do portfólio dentro das organizações. Com base neste cenário,
está sendo proposto um método para apoiar o processo de seleção e priorização de
portfólio de projetos de TI, baseado no método multicritérios ELECTRE e em critérios
de seleção de projetos de TI definidos a partir de uma revisão sistemática da literatura.
OBJETIVOS: O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma abordagem baseada
em multicritérios para a seleção de projetos de TI, com o intuito de auxiliar os gestores
no processo de tomada de decisão e composição do portfólio de projetos das
empresas. Objetivos específicos: Conceber um modelo para seleção de projetos de
TI; Desenvolver um ambiente computacional para apoiar a seleção de projetos, com
base em métodos multicritérios; Avaliar o modelo proposto no contexto da seleção de
elementos para composição de um portfólio de projetos de TI. MATERIAIS E
MÉTODOS: Fase 1 – Preparação da Pesquisa: etapa de delimitação da área de
pesquisa, coleta e análise das referências bibliográficas, delimitação do tema e
estabelecimento dos objetivos, questões e proposições. Fase 2 – Estruturação da
Pesquisa: fase de elaboração do referencial teórico, seleção do método de pesquisa
e definição do protocolo de pesquisa. Fase 3 – Execução da Pesquisa: fase da
investigação em si, com coleta de dados em campo nas empresas do setor de TI,
análise de trabalhos relacionados ao tema, desenvolvimento do ambiente proposto.
Fase 4 - Análise dos Resultados: fase da análise dos dados, comparação dos
328
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resultados obtidos com aplicação dos métodos multicritérios, extraindo as
generalizações e conclusões. RESULTADOS: Os critérios selecionados da literatura
foram mapeados com o auxílio da Grounded Theory. O método proposto foi avaliado
por meio de um experimento realizado com duas organizações: uma empresa da área
de cooperativismo de crédito sediada em uma cidade de Santa Catarina, e outra
empresa do setor de celulose com uma unidade fabril em Santa Catarina, que possui
um setor de TI estruturado e com demanda própria de projetos. O método mostrou-se
adequado em ambos os cenários de aplicação. CONCLUSÕES: Para atingir o
objetivo principal desta pesquisa, objetivos específicos foram traçados, os quais foram
atingidos e são apresentados a seguir: I. A concepção de um método para apoiar a
seleção de projetos de TI baseado em multicritérios foi concretizada com base em
uma revisão sistemática sobre critérios de priorização de projetos de TI, apoiada pela
utilização da metodologia Grounded Theory para combinação com o método
ELECTRE. II. O ambiente computacional foi desenvolvido especificamente para
aplicação nesta pesquisa cumprindo com o proposto no segundo objetivo específico.
III. O último objetivo específico também foi atingido com a aplicação do método por
meio de dois experimentos realizados nas Empresas A e B. Apesar do conjunto de
projetos de TI das empresas ser considerado relativamente pequeno, é importante
destacar que estas empresas figuram entre as principais organizações nos seus
respectivos setores de atuação, e que os resultados obtidos com a aplicação do
método refletem o cenário de alinhamento estratégico pretendido pelas organizações
pesquisadas. Esta constatação é importante, pois deixa evidente que o método
proposto pode apoiar de forma eficiente o processo de seleção de projetos de TI
dentro das empresas.
Palavras-Chave: Seleção de Portfólio de Projetos de TI. Métodos Multicritérios.
ELECTRE.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MAPA VIRTUAL ASSOCIADO À UM MAPA
TEMÁTICO: MODELO DE GUIA TECNOLÓGICO BASEADO NO CONCEITO DE
SMART CITY331
Monique de Campos Muller Ribeiro332
RESUMO
INTRODUÇÃO: Considerando a ausência de um mapa da unidade de Marcílio Dias
(MD) do campus de Canoinhas da Universidade do Contestado (UnC), o presente
trabalho vem de encontro com a necessidade de implantá-lo revelando os espaços
físicos da universidade, que é maioritariamente desconhecido pelos funcionários,
professores, acadêmicos, calouros, visitantes e utentes do hospital veterinário.
Ponderando o presente local onde a universidade está situada, deve-se levar em
conta que quando suas atividades iniciaram, segundo dados extraídos do Plano de
Desenvolvimento Institucional da UnC (2015), no dia 07/12/1970 na condição de
sucessora de faculdades criadas pelos municípios de Canoinhas - Fundação das
Escolas do Planalto Norte Catarinense (FUNPLOC), o devido local era composto
apenas pelo bloco A. Dessa forma, progressivamente foram construídos os blocos B,
C e D assim como outros espaços tanto acadêmicos como próprios do funcionamento
do campus. Diante desta situação destaca-se que não houve descrição da expansão
de suas instalações, consentindo a falta de um instrumento que integre todos os
espaços da universidade para mensurar o seu desenvolvimento obtido ao longo dos
anos. O agrupamento de todas as informações neste mapa, proporcionará três
notáveis benefícios, tanto para a universidade como para os usuários, pois o acesso
ao conhecimento de todos os locais existentes no campus estará disponível para ser
consultado. Dentre os três benefícios ressaltados, o primeiro deles provém da
importância de existir uma sinalização de trânsito em um campus universitário, onde
a consulta no mapa facilitará conhecer os locais adequados para sua implantação na
área externa do campus MD, uma vez que atualmente as vagas sinalizadas de
estacionamento são para portadores de necessidades especiais e idosos. Outro
benefício derivado do mapa está relacionado com a apresentação do campus para
visitantes, principalmente para alunos de escolas de ensino médio que visitam o
campus MD anualmente, com o intuito de exibir os cursos disponibilizados pela
universidade, bem como explorar as dependências de suas instalações. Entretanto,
pelo fato da grandeza do campus MD, que abrange uma área construída de 12.311,23
m² e área total de 223.814,21 m² (SILVA et al., 2015), alguns locais são descartados
da apresentação por não haver tempo suficiente. Diante desta situação, os
funcionários responsáveis por guiar os alunos durante as visitações possuirão um
331Curso
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Graduanda no curso de Engenharia Civil da Universidade do Contestado, Canoinhas/ SC. E-mail:
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meio prático de estudar uma rota mais interativa, apresentando os lugares de
destaque, e otimizar o tempo de deslocamento tendo a noção da trajetória ideal
percorrida no intervalo de tempo determinado. Finalmente, o terceiro benefício
proporcionará a concepção de um produto tecnológico e útil, no qual pode-se encriptar
todas as informações agregadas no mapa temático, através do código de resposta
rápida (QR). Mediante este sistema inovador, obtém-se um mapa virtual mais
dinâmico e eficaz, pois torna-se viável administrar e filtrar todas as informações
contidas neste mapa, além de apresentar uma facilidade para manter seus dados
atualizados, visando conectar o campus MD em um sistema inteligente, como as
Smart Cities ou cidades inteligentes, desenvolvendo um sistema que possibilite
integrar informação e comunicação na infraestrutura da universidade de uma forma
holística e tecnológica (André, 2015). OBJETIVOS: Desenvolver um mapa temático
com os ambientes da unidade de Marcílio Dias (MD) do campus de Canoinhas da
Universidade do Contestado, com o propósito de orientar os usuários, a partir da
identificação das dependências tanto no mapa temático como no mapa virtual
facilitando determinar os tempos de deslocamento no campus. MATERIAIS E
MÉTODOS: Este trabalho será abordado com uma metodologia clássica o Water Fall,
com atividades descritas a seguir. As medições de todos os ambientes do campus MD
são feitas in loco, com o auxílio de uma trena para obter as dimensões reais dos
espaços físicos da universidade. O desenho do mapa temático é elaborado com um
programa CAD, em planta baixa, em escala de 1:500 que permitirá analisar o mapa
em folha A. Através das legendas é possível diferenciar os ambientes e proporcionar
um melhor entendimento dos locais especificados no mapa. O aplicativo permite ler
um código QR através da câmera de um smartphone, o qual será criado somente após
a conclusão do mapa temático para transformá-lo em 3D através do programa CAD.
Este aplicativo permitirá obter a localização através de um dispositivo móvel no
campus MD. Para efeitos da análise dos resultados serão considerados os passos
anteriores assim como o impacto do resultado final. Deve ser colocado a consideração
do setor de Assessoria de Marketing e Comunicação. É necessário considerar neste
ponto a aceitação dos usuários do campus com avaliação de satisfação para trabalhos
e considerações futuras se for o caso. No estágio final desta metodologia, espera-se
compilar a documentação do trabalho garantindo a continuidade deste
empreendimento, a submissão dos resultados em evento científico, assim como a
entrega final de documentos inerentes ao regulamento de pesquisa para Bolsistas da
UnC. Qualquer inconsistência será possível considerar só em trabalhos futuros.
RESULTADOS: Foram obtidos os dados prévios para a confecção do mapa temático
através das medições dos espaços físicos e também de uma análise por meio de um
croqui para facilitar a visualização de todas as informações necessárias que estarão
contidas no mapa. Porém, ainda não foi possível alcançar o resultado esperado pois,
a implementação do mapa não foi realizada. Após a implantação e análise final do
projeto, poderá concluir a eficiência do mapa temático. CONCLUSÕES: Como o
projeto não está finalizado e, consequentemente, não há resultados, compreende-se
que, no momento, não há meios de apresentar uma conclusão satisfatória para o
alcance dos objetivos iniciais.
Palavras-Chave: Mapa temático. Mapa virtual. Smart City.
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CONCRETO COM CINZAS DE RESÍDUOS URBANOS
Marcio Leandro Consul de Oliveira 333
Mariane Arruda Martins334
Olaf Graupmann335
RESUMO
INTRODUÇÃO: Um dos grandes problemas da atualidade é a geração de resíduos
sólidos e sua destinação correta. Com o crescimento da população e o aumento do
consumismo se torna cada vez mais preocupante. Conforme dados do IBGE de 2004,
mostravam uma população de aproximadamente 180 milhões de habitantes que
produziam 85 milhões de toneladas de lixo por ano, isso daria 225 mil toneladas por
dia de resíduo domiciliar. O destino dos resíduos sólidos urbanos são os aterros
sanitários, que cada vez mais estão ficando com seu volume máximo e necessitando
de mais espaços para armazenar todo esse resíduo. Uma solução para esse problema
seria o processo de incineração, que diminuiria a quantidade de lixo destinado aos
aterros sanitários aumentando assim a vida útil dos mesmos, ou até deixando de
existir. Com a incineração além de contribuir para a eliminação do lixo em aterros
sanitários ainda gera energia, o que contribui para o meio ambiente. Machado (2013)
comenta que os incineradores de lixo serão a forma ambientalmente correta de
descarte desse material através da utilização para fins energéticos, já que a queima
pode gerar energia elétrica usando um processo semelhante ao das termelétricas e
desta maneira, seria mais fácil a adaptação. O resíduo que é incinerado resulta
apenas em cinzas, diminuindo de maneira considerável o volume de resíduo e o que
sobra depois da queima. Segundo Nascimento et al (2000) o volume do material pode
reduzir até 90% e o peso em até 80%, além de que geralmente as cinzas são inertes.
A composição dessa cinza é basicamente formada por alumínio, bário, cloretos, fenol,
sulfato, sódio e tensoativos, uma composição que possivelmente pode ser usada na
construção civil para diversos fins, eliminando desta maneira, todo o resíduo gerado,
sem necessidade de ser depositado em aterros sanitários. OBJETIVOS: Apresentar
a possibilidade de utilização da cinza de resíduos sólidos urbanos na construção civil,
aplicando uma porcentagem de cinza no concreto e verificando a sua resistência
através de ensaios de compressão em laboratório. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram
elaborados traços na proporção de 1:1:2 para concreto com adição de cinza
substituindo o agregado miúdo, nas porções de 5%, 10% e 15%. Na betoneira foi
colocado primeiramente o agregado graúdo, neste caso a brita 0, com um pouco da
água, depois foi acrescentado o cimento CPII F 40 Votoran, e por último o agregado
Aluno Graduando do Curso de Engenharia Civil, Universidade do Contestado Campus Mafra. Email: marcioconsul@hotmail.com
334 Aluna Graduando do Curso de Engenharia Civil, Universidade do Contestado Campus Mafra. Email: mariane_arrudamartins@hotmail.com
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miúdo, areia grossa, junto com as cinzas, completando com a água restante. Os
corpos de prova de 100 mm de diâmetro por 200 mm de altura foram moldados em
duas camadas com 15 golpes cada, de acordo com a NBR 5738/1994, deixados em
temperatura ambiente por 24 horas e logo após a desmoldagem, foram submersos
em água até as datas previstas. O rompimento dos corpos de prova se fez no prazo
de 7 e 14 dias após a moldagem, e realizou-se os ensaios de compressão em
laboratório segundo a NBR 5739/1994. RESULTADOS: Verificou que os corpos de
prova que foram rompidos em 7 dias com 5% de cinza no traço alcançaram uma
resistência média de 15,06 MPa, os de 10% alcançaram 17,95 MPa e de 15%, 17,50
MPa. O traço que usamos como referência rompeu com 43,21 MPa de média. Os
corpos de provas rompidos com 14 dias alcançaram uma média de 22,03 MPa para o
traço com 5%, 20.4 MPa para o traço com 10% e 24,20 MPa para o traço com 15%,
sendo que a média do traço de referência foi de 45,04 MPa. CONCLUSÕES: Com
base nos resultados obtidos infere-se que no período de 7 dias, os traços que
continham cinzas diminuíram a sua resistência ao traço de referência em
aproximadamente 56% mas ainda assim sua resistência alcançou 17,95 MPa no traço
com 10% de cinzas, uma resistência suficiente para ser usada em algumas fundações,
20 Mpa em 28 dias seria o mínimo aceitável para um concreto estrutural conforme
NBR 6118/2004, já no período de 14 dias pode-se observar um aumento significativo
da resistência em relação a corpo de prova de referência e o traço com 15% de cinzas
alcançando 24,20 MPa, a maior resistência entre os traços compostos com as cinzas.
Palavras-Chave: Cinzas. Lixo. Incineradores.
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VERIFICAÇÃO DA ÁREA ATUAL DE FLORESTA PLANTADA NO MUNICÍPIO DE
CONCÓRDIA, SANTA CATARINA, BRASIL, COM UTILIZAÇÃO DE
FERRAMENTAS DE SIG
Patrique Savi336
Caciane Peinhopf Mega337
RESUMO
INTRODUÇÃO: Percebendo a supressão avançada, acelerada e nociva sobre a
vegetação nativa do Brasil, madeireiras e empresas de móveis, celulose e papel
buscaram um novo conceito: o cultivo de espécies exóticas, com característica de
rápido desenvolvimento, para se tornarem uma matéria-prima abundante e atender às
necessidades de produção em larga escala, visando uma maior rentabilidade
econômica (PINTO, 2017). Atualmente o país é um dos maiores produtores de
florestas plantadas, principalmente dos gêneros Pinus e Eucalyptus. As vantagens
principais dessas florestas plantadas estão ligadas diretamente ao sequestro de
carbono da atmosfera e a uma menor pressão sobre a vegetação nativa, ou seja, as
árvores nativas são preservadas e as espécies exóticas são usadas para os mais
variados fins comerciais (GRUPO SUZANO, 2017). Porém, o cultivo dessas espécies
exóticas, segundo Koch e Henkes (2003), acaba por ocasionar algumas
consequências ao meio ambiente, principalmente no que se refere ao consumo
excessivo de água e à não produção de frutos. Desse modo, o objetivo desse trabalho
foi o de determinar a área do município de Concórdia/SC coberta por reflorestamento,
através do emprego de ferramentas específicas de Geoprocessamento. Outro objetivo
com a realização do trabalho foi o de mostrar a funcionalidade dos Softwares
disponíveis, evidenciando a possibilidade de obtenção de um volume elevado de
informações de maneira rápida e de qualidade, fazendo-se uso do Sensoriamento
Remoto, uma técnica de se obter informações sobre um determinado objeto, área ou
fenômeno através de dados coletados por um equipamento, que não entra em contato
direto com o objeto, área ou fenômeno estudado (LANDGREBE, 1978). MATERIAL E
MÉTODOS: Para a determinação da área atual de floresta plantada com Pinus e
Eucalyptus na cidade de Concórdia, foi necessário realizar o download de uma
imagem de satélite LANDSAT 7, obtida gratuitamente do site do United States
Geological Survey (Serviço Geológico dos Estados Unidos), através do endereço
<http://earthexplorer.usgs.gov/>. Com o Software ENVI 5.0 foi aplicada uma
composição colorida, com o propósito de melhorar a discriminação entre os objetos
contidos na imagem. Com o ENVI 5.0 também foi realizado o recorte da área
Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Contestado, Campus
de Concórdia/SC. E-mail: patrique_savi@hotmail.com.br
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retangular que envolve a cidade de Concórdia, para facilitar o processamento digital
da imagem. Além disso, com esse mesmo Software, foi realizada a classificação
supervisionada, evidenciando quais os usos do solo presentes na imagem. Para o
recorte da imagem classificada exatamente no perímetro do município de Concórdia,
utilizou-se o Software QGIS 2.14.11, através da adição de uma camada máscara
(shapefile). Já para a segmentação/vetorização da imagem, ou seja, a divisão da
imagem em polígonos, para possibilitar posteriormente o cálculo da área de floresta
plantada, foi utilizado o Software ArcGIS 10.2.1. Por fim, ainda utilizando o Software
ArcGIS 10.2.1, determinou-se a área, em hectares, referentes à presença de floresta
plantada no município de Concórdia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após o
download da imagem e de seu processamento digital no Software ENVI 5.0, foram
definidos três usos do solo no município de Concórdia: água, vegetação nativa e
reflorestamento com Pinus e Eucalyptus. Foi criada ainda outra classe de solo,
denominada de "outros usos", que continha os elementos de menor relevância para o
atendimento do objetivo deste trabalho. Essa classe englobou áreas edificadas,
plantações e solo exposto. Com o auxílio do Software QGIS 2.14.11, foi possível
recortar a imagem classificada anteriormente exatamente no perímetro do município.
A etapa realizada nesse Software foi essencial, visto que foi possível, na sequência,
calcular a área de floresta plantada somente no município concordiense, anulando
possíveis interferências com áreas de floresta plantada em municípios vizinhos.
Então, para finalizar o trabalho, com o auxílio do Software ArcGIS 10.2.1, foram
criados polígonos para cada uma das classes de uso do solo classificadas
anteriormente no Software ENVI 5.0. A poligonização, ou seja, formação de áreas
fechadas, no Software ArcGIS 10.2.1, foi de extrema importância, de modo que pôde
ser calculada, finalmente, a área de floresta plantada no município de Concórdia.
Desse modo, o Software ArcGIS 10.2.1, através da junção de polígonos com
características idênticas, neste caso, através da união dos polígonos referentes às
áreas de floresta plantada, forneceu como produto final, uma área de 4.550 hectares
de plantio com Pinus e Eucalyptus, plantio este distribuído em 9.556 pontos do
município. Essa área de floresta plantada corresponde a cerca de 5,70% do território
do município de Concórdia. CONCLUSÕES: De maneira geral, os plantios com
objetivos comerciais de árvores dos gêneros Eucalyptus e Pinus têm suas vantagens,
pois ajudam a reduzir a pressão pela utilização das florestas nativas como fonte de
matéria-prima, contribuindo em muito para a proteção dessa vegetação tão
importante. Desse modo, quanto maior for a disponibilidade de madeira plantada,
menor será o avanço sobre a vegetação nativa. No município de Concórdia, portanto,
a floresta nativa está relativamente protegida de grandes supressões, pois cerca de
5,70% de seu território está ocupado por florestas plantadas, sendo geralmente estas
as fontes de matéria-prima para as indústrias locais. Com relação às ferramentas de
Geoprocessamento utilizadas, ficou comprovada a sua perfeita funcionalidade ao
calcular a área de floresta plantada no município de Concórdia, mostrando que em um
mundo moderno e tecnológico como o que estamos vivenciando, o domínio dessas
tecnologias permite ao profissional de uma área afim, obter um grande número de
informações de maneira rápida e confiável. Trabalhos que demorariam dias ou meses
podem ser concluídos em algumas horas, sem mesmo estar em contato direto com o
local de estudo. O Sensoriamento Remoto, juntamente com os diversos Softwares de
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processamento digital existentes atualmente, propiciaram uma revolução na maneira
de coleta e análise de informações, permitindo realizar trabalhos de boa qualidade
técnica e, principalmente, reduzindo os custos com deslocamentos e tempo de
trabalho.
Palavras-chave: Eucalipto. Pinus. Sequestro de Carbono. Geoprocessamento.
Sensoriamento Remoto.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PENEIRA AUTONIVELANTE PARA
COLHEITADEIRAS338
Herculano de Biasi339
Sálvito Rocha Medeiros340
RESUMO
INTRODUÇÃO: Segundo dados da Conab (Companhia Nacional Abastecimento) a
estimativa de produção de soja para a safra 2015/2016 foi de 3.011 kg/ha1. Um
levantamento da EMBRAPA apontou desperdício na colheita mecanizada de 4,2% da
soja, ficando em média de 120 kg/ha2. Esses dados alarmantes de perdas no
momento da colheita motivaram o desenvolvimento de um sistema automatizado
aplicado à colheita que reduza essas perdas. No estado de Santa Catarina, a
agricultura é composta basicamente por pequenos agricultores, que possuem
colheitadeiras de pequeno e médio porte. Essas máquinas oferecem boa capacidade
de colheita, mas em terrenos com inclinação essa qualidade fica comprometida em
virtude do acúmulo nas laterais das peneiras de separação de grãos. O sistema
autonivelante consiste em um equipamento que realize automaticamente o ajuste de
nivelamento de um componente presente dentro das colheitadeiras chamado de
peneiras. Em uma colheitadeira convencional, esse componente se mantém fixo
dentro dela e quando a colheita está sendo realizada em terreno inclinado, a
colheitadeira e, portanto, a peneira, também se inclina e os grãos se acumulam nas
laterais causando tais perdas. Com o sistema autonivelante, as peneiras conseguem
corrigir até 12º de inclinação para ambos os lados. Com isso deixam de acumular
grãos nas laterais, o que consequentemente reduz as perdas na colheita, trazendo ao
agricultor maior produção e comercialização. Um sistema autonivelante para peneiras
reduz, portanto, as perdas da colheita mecanizada e aumenta a renda e produtividade
do agricultor. OBJETIVOS: Projetar e desenvolver uma peneira autonivelante com
bandejão direcionável, substituindo os componentes originais e formando um sistema
totalmente automatizado de controle de inclinação com interface para o operador.
Objetivos específicos: Desenvolver um sistema, baseado em uma Unidade de
Medição Inercial (IMU – Inertial Measurement Unit), que calcule o ângulo de inclinação
da colheitadeira em relação ao terreno onde ela se encontra; Implementar um
mecanismo de acionamento do atuador linear (pistão) que nivele a peneira baseado
no ângulo de inclinação calculado anteriormente; Programar uma IHM (Interface
338Projeto
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Homem-Máquina) para calibrar o sistema e que mostre várias informações sobre seu
funcionamento. MATERIAIS E MÉTODOS: O produto desenvolvido consiste em um
sistema automatizado de controle de malha fechada composto por vários
subsistemas, entre eles: de sensoriamento; de controle e acionamento dos atuadores;
de segurança; e de interface com o usuário. Com exceção do sistema de segurança,
todos os outros são gerenciados através de um microcontrolador, que coordena e
controla a operação conjunta de todos os componentes. O sistema de segurança,
totalmente eletromecânico, funciona de forma independente e autônoma, evitando
que algum defeito ou problema no microcontrolador venha a danificar o equipamento
mecânico. O microcontrolador utilizado foi o AVR ATmega 328. O subsistema de
sensoriamento é composto por uma Unidade de Medição Inercial, que consiste em
uma combinação de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. A IMU tem por objetivo
informar, em tempo real, o ângulo de inclinação que a colheitadeira apresenta em
decorrência de acidentes no terreno. A IMU utilizada foi a MPU-6050, contém, em um
único circuito integrado, um acelerômetro e um giroscópio, ambos de 3 eixos (X, Y e
Z), fornecendo ao todo 6 graus de liberdade. As leituras são feitas em alta precisão
devido ao conversor analógico digital de 16-bits para cada canal. O subsistema de
acionamento é composto por um módulo que realiza o controle de um atuador, no
caso um pistão elétrico, recuando ou estendendo sua haste. Com isso, o pistão
movimenta a peneira, deixando-a dessa forma sempre nivelada. Foi projetado e
construído o próprio circuito de acionamento, conhecido como ponte-H, formado por
transistores de potência. O pistão utilizado trabalha em 12 V DC, podendo erguer
pesos de até 250 kg, consumindo para isso até 8 A. O subsistema de controle consiste
em um algoritmo que funciona com base nos dados informados pela IMU assim como
na posição da haste do pistão, fornecida por um potenciômetro. Utilizando o feedback
destes sensores, o algoritmo de controle consegue controlar, em tempo real, a direção
de movimento do pistão e o quanto sua haste deve ser recuada ou estendida de forma
a nivelar a peneira, independente da inclinação do terreno. A interface com o usuário
é composta de um display LCD (Liquid Crystal Display), de 4 linhas e 20 colunas, que
mostra as informações como o ângulo de inclinação e posição da peneira em formato
texto. O controle do sistema é feito através de um joystick de dedo. A IHM permite o
controle manual da peneira através do joystick assim como realizar operações como
a calibração inicial do sistema. O sistema de segurança é composto por chaves fimde-curso e relés, que fazem o motor do pistão parar caso sua haste exceda limites
pré-definidos. Sem este sistema a estrutura mecânica da peneira corre o risco de
sofrer sérios danos permanentes no caso do microcontrolador, IMU ou módulo de
acionamento apresentarem problemas. A integração do equipamento na colheitadeira
é feita através de adaptações mecânicas e elétricas dentro dela a fim de abrigar o
pistão, a caixa com o sistema embarcado de controle e a IHM. Testes foram efetuados
em uma bancada composta uma estrutura que levantava ou abaixava a peneira,
simulando assim a operação da colheitadeira em um terreno real. RESULTADOS: O
sistema embarcado foi desenvolvido com sucesso e a peneira autonivelante foi
implantada, funcionando atualmente em 5 colheitadeiras. O sistema se mostrou
estável e robusto, suportando por volta de 8 horas de trabalho contínuo em ambientes
tecnicamente ‘agressivos’, com muita vibração, solavancos, sujeira, calor e umidade
em excesso. Problemas causados por indução eletromagnética foram detectados nos
262
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

sistemas implantados e solucionados. CONCLUSÕES: O sistema está atualmente na
fase de protótipo beta, mas se comprovou tecnicamente viável. Melhorias na IHM
estão sendo realizadas, como a mudança para um display gráfico touchscreen. Este
projeto foi submetido à Operação-SC-V do Sinapse da Inovação, que é um programa
de subvenção econômica visando fomentar o empreendedorismo e desenvolvimento
de ideias inovadoras, sendo um dos 100 contemplados, dentre as mais de 1700 ideias
originalmente inscritas.
Palavras-Chave: Sistemas Embarcados. Peneira Autonivelante. Colheitadeiras.
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APLICAÇÃO DIDÁTICA DA DUPLA FENDA DE YOUNG
Carla Jaqueline Nickeforuk Lourenço341
Ederson Witt342
Gabriela Ap. Ziezkowski343
Marcela Semczecym Gonsalves Fernandes Kaminski344
Millane Simões Bueno345
RESUMO
INTRODUÇÃO: O estudo sobre a dupla fenda de Young teve início em sala de aula,
na disciplina de Física Moderna do Curso de Licenciatura em Matemática. Inicialmente
ocorreu a realização de um seminário em sala de aula com o objetivo de expor o
trabalho aos colegas e ao professor. O trabalho apresentado referiu-se a dualidade
da luz, ou seja, a sua capacidade de se comportar como partícula e onda, os
fenômenos da interferência e difração. Após a explanação do seminário, foi
aprofundado o estudo sobre a dupla fenda de Young e a sua aplicação didática em
sala de aula, realizado com o auxílio do experimento da dupla fenda e a sua
apresentação para acadêmicos do curso de Engenharia Civil, Licenciatura e
Bacharelado em Ciências Biológicas, na ll Amostra de Ciências, Engenharia,
Matemática, Arquitetura e Tecnologia da UnC Campus Mafra. OBJETIVOS:
Relacionar os conceitos básicos ao estudo da ótica física. Compreender o processo
de interferência sofrido pela luz na aplicação do experimento. Visualizar o
comportamento dualístico da luz analisando o fenômeno da difração e interferência.
MATERIAIS E MÉTODOS: Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica referente ao
conteúdo de interferência e difração. Realizou-se a atividade da experiência em sala
de aula com o experimento da ‘’Dupla Fenda de Young’’ para que os acadêmicos
visualizassem na prática o comportamento dualístico da luz. Utilizou-se uma fonte
luminosa, uma placa com fenda simples, uma com fenda dupla e um anteparo de
fundo branco em um ambiente com ausência de iluminação. Ao projetar a luz no
anteparo através da fenda simples pode-se perceber que a luz formou uma faixa
luminosa sem nenhuma interferência. Contudo ao projetar a luz pela dupla fenda,
verificou-se que o feixe luminoso sofreu o fenômeno da interferência, ou seja, formou
imagens distintas na parede, como uma faixa seccionada. Ao analisar e comparar as
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imagens relacionadas constatou-se que a luz por seu caráter dualístico, possui a
propriedade de contornar obstáculos, isto é, o fenômeno da difração. Com a
interferência sofrida, a projeção da luz gera franjas, onde a distância entre uma e outra
podem ser medidas. Essas franjas possuem intensidades diferentes, contendo
sobreposições, sendo as mais intensas consideradas construtivas e as menos
intensas, interferência destrutiva. RESULTADOS: Constatou-se que a imagem
reproduzida na parede através da dupla fenda, formou um padrão de interferência
formado pelas várias franjas, da mesma maneira que Thomas Young provou o caráter
dualístico da luz. A técnica aplicada no seminário realizado em sala de aula com a
atividade da experiência de forma simples e acessível despertou o interesse e a
curiosidade por parte dos acadêmicos presentes em aplicar os métodos
apresentados. CONCLUSÕES: Contudo é necessário planejamento e organização
nesse projeto de ensino para obter os resultados pretendidos. O desenvolvimento do
experimento possibilita através da teoria e da pratica significativa aprendizagem, onde
o aluno acompanha desde o início a construção da metodologia utilizada. Mostrou-se
também como este experimento pode ser trabalhado didaticamente no conteúdo de
ótica, na disciplina de Física, para alunos do ensino médio. Observou-se desta forma,
que os presentes no evento puderam compreender com maior facilidade a técnica
utilizada. Desta maneira, o trabalho realizado enriquece o conhecimento do
observador, capacitando-os para assimilar o fato com a situação realizada, assim
instigando ainda mais o conhecimento sobre o tema, conhecimento este que é muito
importante em aplicações do cotidiano.
Palavras-Chave: Dupla fenda. Didática. Experimento.
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USO DE MATERIAL CONCRETO NO ENSINO DE FUNÇÕES
Antony Richard Olenik Neumann346
Ederson Witt347
João Vitor da Silva348
Miguel Lucas Grein349
RESUMO
INTRODUÇÃO: Buscando a contextualização do conteúdo, faz-se necessário a
associação com o dia a dia do aluno. Buscou-se através de pesquisas, métodos e
metodologias prover os alunos de uma contextualização do conteúdo aplicado em sala
de aula com o seu cotidiano, proporcionando aos mesmos um sentido concreto ao
conteúdo, saindo de um meio abstrato. Ocorrendo portanto, através do uso de
softwares livres como o Geogebra e a confecção de uma tábua de funções pelos
alunos para visualização dos gráficos, e do uso da tecnologia. Iniciou-se o
experimento de forma abstrata tendo como referência o material de apoio aos alunos
distribuído pela escola, sendo este a obra de Luiz Roberto Dante, matemática no seu
contexto e aplicações; onde através de atividades pode-se avaliar a compreensão do
tema. Na sequência utilizaram-se materiais como: pincel atômico, régua, lápis,
alfinetes com diversas cores e chapas de isopor 10 mm. Foi confeccionado junto com
os alunos uma tábua de funções, em formato de um plano cartesiano contendo os
quatro quadrantes e uso do laboratório de informática para utilização do software
Geogebra. Baseado na proposta curricular de Santa Catarina e nos conceitos de G.
Ávila buscou-se a verificação e comprovação de tais conceitos no processo de ensinoaprendizagem. Aplicado em uma turma do primeiro ano do ensino médio pode-se
verificar a compreensão e absorção dos conteúdos utilizando o método abstrato,
concreto e com uso de novas tecnologias para o ensino de funções. OBJETIVOS:
Verificar a eficácia de novas metodologias no ensino de funções utilizando material
concreto para maior compreensão do tema. Mostras aos alunos novos métodos para
resolver questões envolvendo funções. Tornar o conteúdo atrativo e útil aos
estudantes. METODOLOGIA: Inicialmente ocorreu com exercícios de diagnóstico
com situação proposta. Na primeira situação foi efetuada uma atividade com quatro
problemas, disposta em alternativas a, b, c e d, num ambiente de vinte alunos, 55%
resolveram a questão a, 45%resolveram a questão b, 25% resolveram a questão c e
10% resolveram a questão d; na segunda situação dado a situação problema,
solicitou-se a resolução de cinco questões dispostas de, a, b, c, d e e, nesta situação
15% resolveram a questão a, 60%resolveram a questão b e a questão c, 30%
resolveram a questão d e a alternativa e. Com a utilização da tábua de funções, a
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verificação dos resultados foi coletada através da construção de gráficos e anotações
dos resultados para as situações apresentadas. Na primeira situação num ambiente
de 14 alunos, 92% resolveram as situações a e b, 85% resolveram a questão c, e 71%
resolveram a questão d; na segunda situação problema, 92% resolveram as questões
a e b, 71% resolveram a questão c, 78% resolveram a questão d e 85% resolveram a
questão e. Com a utilização do software Geogebra no laboratório de informática onde
se buscou a resolução rápida e representação dos resultados no caderno do aluno,
na primeira situação problema proposta num ambiente de 22 alunos, 90% dos
mesmos resolveram as alternativas a e c, 81% resolveram a alternativa b e 100%
resolveram a alternativa d. Na segunda situação problema quanto ao raciocínio lógico
e visualização, 100% dos alunos resolveram as situações propostas. Após a utilização
dos métodos concreto e visual repetiu-se o exercício diagnostico da primeira etapa de
forma abstrata, onde na primeira situação problema 95% resolveram a questão a, 88%
a questão b, 78% a questão c e 67% a questão d. Na segunda situação proposta 95%
resolveram a questão a, 89% a questão b e 78% resolveram as questões c, d, e.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização de material concreto aliado a utilização de
tecnologias de informação, contribui para maior compreensão sobre o tema funções
no ensino da matemática, contribuindo com o aprendizado dos alunos e mostrandose uma ferramenta de auxílio ao professor. Verificou-se que na primeira situação
problema de forma abstrata, uma média de 33% conseguiu resolver as questões
propostas no item um e 39% as questões do item b. Na repetição destas situações
problemas após a utilização do material concreto e o uso de tecnologia, 82% dos
alunos conseguiram resolver as questões do item um e 83% resolveram as questões
do item dois, havendo um aumento significativo da compreensão do tema e abstração
do conteúdo proposto, contribuindo para o processo de aprendizagem do aluno.
Palavras-Chave: Matemática. Funções. Metodologias. Ensino.
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A FÍSICA NA PRÁTICA COM A APLICAÇÃO DO LOOPING DIDÁTICO350
Adriéli Muchau Kosinski351
Ederson Witt352
Fabiane Hable353
Felipe Fernando Fossile354
Luciana Giticovski355
RESUMO
INTRODUÇÃO: Tornar a aquisição conceitual algo instigante através de experimentos
é o mote sugerido pelos documentos oficiais de ensino no Brasil, tais como propostas
curriculares e diretrizes governamentais. Esta investigação partiu de estudos sobre a
montanha russa para trabalhar conceitos envolvidos no Looping de forma
experimental e demonstrativa. A montanha russa foi inventada na Rússia no século
XVII. No século XIX, o parque nova-iorquino Se a Lion Park, introduziu o primeiro
looping, ou seja, um movimento de elipse. Com a inauguração da montanha russa
Cyclonews em 1927, foi inventado o impulso mecânico em que os carrinhos não
precisariam mais ser empurrados até a parte mais alta, sendo puxados por cabos de
aço. A Física presente na montanha russa está relacionada em todo o seu percurso.
No início, o carrinho é puxado até o topo, por uma força mecânica, ou seja, por energia
elétrica que se unindo ao atrito do trilho gera uma energia potencial gravitacional. Ao
começar a descer, esta energia é convertida em energia cinética, fazendo com que o
carrinho se mova até o próximo morro. Outro aspecto de interesse são as dinâmicas
de rotações relacionadas ao looping. Para realizar o percurso perfeito, o carrinho deve
obter velocidade suficiente na descida anterior. Para um looping completo, são
necessárias: aceleração; força centrífuga e força centrípeta, correspondente à
gravidade. Com base na aceleração, o carrinho percorre uma linha reta. Ao entrar no
looping, a força centrífuga o empurra para cima, obtendo atrito com o trilho. O peso,
de acordo a com a gravidade, puxa para baixo e, a força centrípeta puxa para o centro,
fazendo com que o carrinho não caia do trilho e conclua o looping. OBJETIVOS:
Representar através de experimento como ocorre o efeito do looping. Identificar as
aplicações da Física no funcionamento do looping. Mostrar os conceitos identificados
350Financiamento:

Professor e acadêmicos.
Licenciatura em Matemática, Universidade do
dri88364336@bol.com.br.
352Professor Orientador, Licenciatura em Matemática, Universidade
edersonwitt@ibest.com.br.
353Acadêmica, Licenciatura em Matemática, Universidade do
fabianehable6@gmail.com.br.
354Acadêmico, Licenciatura em Matemática, Universidade do
felipe_fossile@hotmail.com
355Acadêmica, Licenciatura em Matemática, Universidade do
lucianagiticovski@gmail.com.
351Acadêmica,

Contestado, Mafra-SC. E-mail:
do Contestado, Mafra-SC. E-mail:
Contestado, Mafra-SC. E-mail:
Contestado, Mafra-SC. E-mail:
Contestado, Mafra-SC. E-mail:
268

Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

aos alunos. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma pesquisa de cunho
qualitativo, com abordagem exploratória e experimental. Para tanto foi realizado um
experimento sobre um looping de montanha russa. Representando a montanha russa
foi utilizado um aparelho denominado looping didático de metal. Para representar o
vagão da montanha russa, utilizou-se uma bola de bilhar. Após estudo inicial sobre o
funcionamento e a história da montanha russa, voltada especialmente ao looping foi
realizada a parte prática. O experimento envolveu a colocação da bola no topo mais
alto do aparelho, deixando-a deslizar; observando o seu trajeto e a qualidade do
deslizamento. Em seguida, a bola foi colocada em pontos mais baixos do aparelho, e
se observou seu comportamento. Anotando resultados e observando trajetórias, se
pode analisar as formas corretas para efetuar o looping. Para barrar a bola quando
ela efetuava todo o percurso foi utilizado como uma forma de freio a palma da mão do
pesquisador. Por diversos momentos ocorreu a queda da bola fazendo com que fosse
preciso refazer a experiência em alturas diferentes. A experiência foi apresentada em
exposição na Universidade do Contestado – UnC em Mafra, tendo como público
convidado: professores e alunos da rede pública e privada, acadêmicos da UnC e
comunidade em geral. RESULTADOS: Observou-se que, ao conduzir a esfera até o
topo inicial, ela acumula energia potencial gravitacional. Ao soltar a esfera no trilho,
ocorre um processo de transformação, em que a energia potencial gravitacional
diminui, transformando-se em energia cinética, consequentemente, a velocidade
aumenta. Sendo assim, a soma dessas energias resultará em energia mecânica,
mantendo-se constante até o início do looping. Utilizando uma bola de bilhar, o atrito
ocorre somente com as laterais do trilho, não ocorrendo um atrito maior, possibilitando
que ela inicie também o percurso de um ponto mais baixo que o inicial. Ao efetuar o
percurso até o looping, observou-se que a mesma, tende a seguir em linha reta, porém
com a reação da curva, surge uma força centrífuga que jogará a esfera para fora. A
partir deste momento ocorre um fenômeno físico, onde a força normal e a força peso
reagem para baixo, e, quando atingem o topo mais alto do looping se transformam em
força centrípeta, pois pela equação: Frc= N+P. Possivelmente acontecerá uma queda
quando a força da descida não for suficiente e o N se igualar a zero. Portanto,
verificou-se que o percurso nesse tipo de aparelho que pode representar o efeito do
lopping numa montanha russa, é elaborado com cálculos precisos e complexos, por
isso, os trilhos precisam estar alinhados. Verificou-se também que a altura da haste
de ferro influencia na velocidade da esfera, bem como, há influência relacionada à
quantidade de looppings e ao tamanho do trajeto. Houve grande interesse dos
acadêmicos presentes e das pessoas de diferentes faixas etárias que acompanharam
o experimento. CONCLUSÕES: Ficou evidente a contribuição demonstrativa de leis
físicas, através do looping didático para facilitar o entendimento de conceitos.
Constatou-se que brinquedos como a montanha russa, estão repletos de ciência, que
especificamente neste experimento, se referem à Física, permitindo que o looping, em
seu movimento circular, ocorra de forma segura. O experimento oportunizou a
apreciação de que o lúdico tem grande potencial em agregar conhecimento científico
a uma visualização didática, aliando teoria e prática e podendo potencializar o
interesse de alunos pela apreensão de conceitos na Física.
Palavras-Chave: Looping. Conceitos. Física. Experimentos.
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MAPEAR VULNERABILIDADES EM REDES METRO ETHERNET COM BASE NA
RFC 2544, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS POR EMPRESAS
NACIONAIS356
Léo Leonides Szeremeta357
Cleber de Almeida358
RESUMO
INTRODUÇÃO: A pesquisa tem como objetivo mapear vulnerabilidades em Redes
Metro Ethernet, com base na RFC 2544, que após ser analisada detalhadamente
forneceu orientações para nortear a fase de testes, que foram realizados em campo,
utilizando um provedor de internet que fornece aos seus clientes a opção de conexão
via rede Metro Ethernet. OBJETIVOS: Tem como principal objetivo Mapear
vulnerabilidades em Redes Metro Ethernet com base na RFC 2544, utilizando
tecnologias desenvolvidas por empresas nacionais. MATERIAIS E MÉTODOS: Essa
pesquisa teve como base artigos científicos livros e trabalhos que são disponibilizados
na internet, a partir destas fontes foram analisados: dados sobre redes Metro Ethernet,
RFC 2544 e os métodos para análise de desempenho de redes. A segunda etapa da
pesquisa teve a realização de experimentos em campo, os dados nele coletados
foram devidamente inseridos em planilhas de cálculos, onde foram analisados para
em seguida serem comparados com as diretivas contidas na RFC 2544. O primeiro
experimento realizado, teve uma conexão que utiliza cabo de fibra óptica em todo
percurso, sendo que o pacote contratado pelo usuário é 8 Mbps, onde percurso total
que compreende a saída da OLT (optical line terminal) até a ONU na casa do usuário
possui cerca de 2.6 Km. Já o segundo experimento realizado, possui um pacote de
4Mbps, onde contém uma conexão de aproximadamente 4km de distância que utiliza
cabo de fibra óptica da saída da OLT até o CTO (caixa terminal óptica), que se
encontra a 70m da sua residência, onde a partir deste ponto, a conexão foi
estabelecida com a utilização de cabo UTP CAT5. RESULTADOS: O resultado do
cenário um, apresentou uma perda de quadro que ficou na taxa de 4%, um valor que
pode ser considerado satisfatório com base no trabalho publicado por Costa (2008),
onde afirma que o ideal é que esta taxa não ultrapasse 10% do total de quadros
enviados. Já a latência ficou com uma média de 12ms, onde no mesmo documento
de Costa (2008), afirma que o tempo ideal de latência para uma rede interna seria de
10ms.Os resultados do cenário dois, apresentaram uma vazão que se manteve acima
de 3.2Mbps considerando que o pacote contrato por este usuário junto ao provedor é
de 4Mbps o índice pode ser considerado satisfatório, a taxa de perda de quadros ficou
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na faixa de 5% sendo que a taxa ideal nesta pesquisa é de 10%. Neste teste a latência
ficou com taxa média de 18ms, nota-se que ficou bem acima da taxa observada no
primeiro teste, esta taxa deve-se ao fato de que nesta estrutura existem mais
equipamentos de conexão entre o provedor e o usuário final, contudo ficou próximo
do índice ideal que seria em torno de 10ms. CONCLUSÕES: A partir dos resultados
obtidos nos testes realizados, pode se concluir que a estrutura de rede metro Ethernet
cumpre as métricas de vazão, taxa de perda de quadros e latência que atendem as
definições contidas na RFC 2544.
Palavras-Chave: Metro Ethernet. RFC 2544. Vulnerabilidades em Redes.
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USANDO A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS AULAS DE
MATEMÁTICA E FÍSICA359
Ederson Witt360
João Henrique Gelbcke361
RESUMO
INTRODUÇÃO: Esse trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Virgílio
Várzea, em Itaiópolis - SC, durante os três primeiros bimestres do ano de 2017. A
pesquisa foi voltada para a educação básica pública, tendo como tema central a
metodologia da resolução de problemas. Foram escolhidas para a elaboração das
atividades as turmas da 2ª e 3ª séries do ensino médio matutino, num total de 49
alunos. A resolução de problemas é uma das metodologias de ensino mais dinâmicas
e eficazes, pois, entre outros aspectos, possibilita ao aluno relacionar conceitos da
matemática com outras áreas do conhecimento, sendo instigado a elaborar
estratégias de resolução, a usar o raciocínio lógico e, dependendo da situação,
trabalhar em equipe. Há muito tempo que a resolução de problemas tem sido um
tópico presente nos currículos escolares. No Brasil o Ministério da Educação vem
imprimindo diretrizes onde preconiza a descoberta ou a redescoberta do
conhecimento matemático, pelos processos indutivos do reconhecimento da realidade
e a resolução de problemas novos, onde a participação do aluno tem posição de
privilégio para a sua formação. Em busca de uma sociedade melhor, mais justa e
crítica é necessário apresentar conhecimentos sólidos e com base no contexto
moderno. É preciso fazer com que os alunos tornem-se pessoas capazes de enfrentar
situações diferentes dentro de contextos reais, que façam com que eles busquem
aprender novos conhecimentos e habilidades. Essa metodologia baseia-se na
apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos estudantes uma
atitude ativa ou um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio
conhecimento. Esse ensino pressupõe promover o domínio de procedimentos, assim
como a utilização dos conhecimentos do cotidiano, como as suas aplicações na
prática, sua utilidade. Para que uma determinada situação, ou mesmo um exercício
em sala de aula seja considerado um problema, ele deverá implicar um processo de
reflexão, de tomada de decisões, mas não da resolução automática e imediata, mas
da vontade de resolvê-lo, da motivação. Na compreensão de um problema não é
suficiente apenas compreender as palavras e os símbolos, mas assumir a busca da
sua solução, superando dificuldades e obstáculos apresentados constantemente.
OBJETIVOS: Tornar as aulas de Matemática, Física e de áreas afins, mais
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interessantes e desafiadoras, dando ao aluno a oportunidade de se envolver com os
assuntos teóricos estudados. Desenvolver o raciocínio do aluno, ensinando-o a
enfrentar situações novas. Mostrar ao estudante as aplicações práticas dos conceitos,
a sua importância para a sociedade, ampliando sua base matemática. MATERIAIS E
MÉTODOS: A natureza da pesquisa foi aplicada, sendo ela do tipo bibliográfica e
experimental, envolvendo alunos e professores do ensino médio. O trabalho originouse a partir da coleta de dados com um questionário entregue aos dois professores
com um determinado número de perguntas referentes ao tema juntamente com uma
rápida entrevista, verificando como a resolução de problemas vem sendo aplicada e
até que ponto eles sabem á respeito de tal método. Na próxima etapa realizou-se uma
observação em 10 aulas dos professores regentes, pesquisas bibliográficas e reunião
de dados sobre a escola. Inicialmente não foi desenvolvida nenhuma técnica
específica de inferência estatística com os dados obtidos, mas apenas um estudo e
interpretação por parte do pesquisador para dar continuidade com os trabalhos. Em
seguida ocorreu a intervenção pedagógica do pesquisador. Os alunos das duas
turmas já conheciam o acadêmico, pois ele havia realizado aulas de observação e
coleta de dados da turma, assim o mesmo apenas explicou os próximos passos e
como se dariam essas atividades. Desta maneira o acadêmico aplicou o método da
resolução de problemas durantes 20 aulas de matemática e física, o professor regente
de cada aula acompanhou o mesmo durante todo o tempo. Os assuntos abordados
foram sobre Funções Trigonométricas em Matemática e Dilatação/Eletricidade na
disciplina de Física. De início houve alvoroço por parte dos alunos para conhecer esse
método, ainda mais quando se citou que aconteceriam aulas práticas e nos
laboratórios da escola. Após breves conceitos teóricos sobre cada tema o acadêmico
entregava uma lista de exercícios, com questões diversas, onde os alunos eram
instigados a resolvê-los usando a metodologia da resolução de problemas, seguindo
cada etapa sugerida: compreensão do problema, elaboração/execução de um plano
para resolvê-lo e por fim a verificação do mesmo. Desta forma essas atividades
propiciaram aos alunos desenvolverem estratégias de pensamento crítico que
melhorem seu desempenho nas disciplinas. Os problemas escolhidos permitiram
explorar as estratégias de resolução de problemas, como por exemplo, resolver por
tentativa e erro, fazer uma lista ou tabela organizada, esboçar uma figura ou gráfico,
usar raciocínio lógico, simplificar o problema ou fazer um esquema, trabalhar com
questões do dia a dia. Além dessas etapas realizadas durante algumas aulas, usaramse os espaços físicos da escola e outras estruturas como os laboratórios, a biblioteca
e o bosque. Destacam-se principalmente as aulas que foram realizados experimentos
ou uso material concreto para a resolução de exercícios. Em uma das aulas de Física
da 2ª série realizou-se um experimento sobre dilatação térmica, onde os alunos com
o auxílio do dilatômetro calcularam o coeficiente de dilatação de uma barra de
alumínio. Em outra data os alunos da 3ª série fizeram uma aula prática sobre as
medidas elétricas, usando o Multímetro Digital. Já em Matemática pode-se citar a
construção de um Círculo Trigonométrico de madeira, que auxiliou na medida de
ângulos e arcos. RESULTADOS: Por todas as formas analisadas percebeu-se um
cenário favorável após a aplicação do método, demonstrando muita eficiência na
resolução e estudos das questões utilizadas. CONCLUSÕES: ficou claro que o
pesquisador ao concluir a intervenção pedagógica, obteve êxito nos seus resultados
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e atingiu os objetivos. Pode-se observar que os alunos responderam muito bem aos
estímulos, demonstrando interesse em fazer os exercícios que antes eram
impossíveis. Conclui-se, portanto que é necessária uma ação conjunta, viabilizando
novas metodologias em sala de aula, os educadores precisam refletir acerca de seu
papel, mantendo-se sempre atualizados, buscando novas alternativas de ensino, para
que possam garantir o aprendizado ao seu aluno.
Palavras-chave: Educação. Aprendizagem. Metodologias. Resolução de Problemas.
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ÁGUA QUENTE PRODUZIDA POR ARREFECIMENTO DE CALDEIRAS 362
Cássia Daniele Szczygiel363
José Everaldo Stocloska364
Monique de Campos Muller Ribeiro365
Ricardo Motelewicz366
RESUMO
INTRODUÇÃO: Devido ao clima atingir baixas temperaturas na maior parte da região
sul do Brasil, ocorrendo precipitação de neve em algumas cidades, normalmente
utiliza-se em banheiros e cozinhas industriais água aquecida, seja por sistema de
resistência ou aquecimento a gás que tem seu custo e risco elevados. Atualmente,
inúmeros outros sistemas de aquecimento são utilizados, porém o interesse desta
pesquisa é pelos sistemas de aquecimento por convecção, que ocorre através da
transferência de calor entre uma superfície e um fluido em movimento quando ambos
estão a temperaturas diferentes (SILVA, 2011), utilizando o retorno de um fluido
condensado de uma caldeira de alta pressão. Partindo da premissa que boa parte das
indústrias utilizam caldeiras como processo de produção, verifica-se que é possível
um sistema de aquecimento da água aproveitando o condensado gerado na tubulação
da caldeira para proporcionar bem-estar e conforto aos funcionários e desperta o
interesse por formas ecológica e economicamente viáveis e com custo praticamente
nulo. OBJETIVOS: A presente pesquisa tem por objetivo obter a melhor forma de
aquecer água em baixa pressão para consumo em áreas de banheiros e cozinhas
industriais utilizando-se de retorno de condensado para a caldeira de alta pressão.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado um estudo sobre um sistema de
aquecimento da água por arrefecimento de caldeiras através de pesquisas
bibliográficas, onde para facilitar o entendimento desta pesquisa foi simulado um
sistema o qual está apresentado a seguir. O vapor apresenta diversas utilidades de
relevante importância na indústria, dentre elas o aquecimento de líquidos. Após
ocorrer a troca de calor, acontece a formação de condensado (PASSOLONGO, 2008),
que está retornando para a caldeira de Alta Pressão por meio de tubulação que está
a cerca de 100°C aquecendo a parede do tubo de aço carbono schedule 80. Essa
temperatura é transferida para o sistema por meio de uma serpentina em torno da
tubulação, em um trecho de três metros, feito com tubos de cobre para melhorar a
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transferência de calor. Desta forma, o condensado nunca entra em contato direto com
a água que está sendo aquecida, e o sistema funciona analogamente a um aquecedor
de passagem que é um pequeno equipamento utilizado para aquecer
instantaneamente a água que passa por sua alimentação, direcionando-a quente para
sua tubulação (BORGES; SANTOS, 2014). Para o controle de temperatura da água
adotou-se um termostato no final da linha que, ao chegar a uma temperatura de 70ºC,
uma válvula de segurança abre forçando a entrada de água fria e descartando parte
da água quente, reduzindo a temperatura para manter a segurança do sistema. A
entrada de água na serpentina foi feita com tubos de PVC comum de 32mm e
submetida à uma pressão de entrada de 40m.c.a da rede de água potável que passa
por uma tubulação de 25mm. A água vai direto ao ponto de utilização por meio de
tubulação de cobre isolada termicamente, que incorpora em seu interior uma grande
quantidade de pequenas bolhas de gás, evitando sua movimentação e reduzindo
assim a transferência de calor por convecção (FRANKLIN, 2008), e no ponto de
utilização há um misturador para dosar água quente e fria de acordo com a
necessidade. RESULTADOS: Com o resultado final espera-se que não seja
necessário nenhum reservatório de água, pois a quantidade de retorno de
condensado e poder calorifico é suficiente para manter o sistema consumo desejado
nos pontos de utilização, mantendo a água em temperatura em torno de 40ºC e 60°C.
Espera-se que devido ao grande volume de condensado não se tenha uma queda
acentuada na temperatura de retorno, o que afetaria a eficiência da caldeira.
CONCLUSÕES: O sistema é eficiente e tem custo baixo para seu desenvolvimento,
atendendo a necessidade em cozinhas e banheiros na indústria aproveitando-se
apenas do poder calorifico que uma rede de condensado possui. Porém para que o
sistema funcione é necessário que a pressão de entrada de água seja constante. No
caso estudado, por ser constituído de uma bomba em seu processo, a pressão se
mantém constante, mas em indústrias que não possuem tal equipamento é possível
haver falta de água quente nos pontos de utilização devido a não ter um reservatório
no meio do sistema. Contudo pode-se adotar um “Boiler” para suprir essa deficiência.
Palavras-Chave: Convecção. Caldeira. Aquecimento. Condensado. Indústria.
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POTENCIAÇÃO: MATERIAL DE CUISENAIRE PARA SUA VISUALIZAÇÃO E
PARA APLICAÇÃO PRÁTICA EM PROBLEMAS MATEMÁTICOS
Carlos Eduardo Piaz367
Jaqueline Grein368
Simone Semmer369
RESUMO
INTRODUÇÃO: Representar uma multiplicação de fatores iguais significa realizar
uma potenciação. Rubinstein (1991, p. 89) afirma que “dados dois números naturais
n

a e n, n> 0, dizendo que: a = a * a * a * … * a, número de fatores. É a potência de
base a com expoente n”. Diante dessa afirmação, o autor (1991, p. 89) complementa
que a “operação que associa esse par de números naturais a e n ao número natural
n

n

é chamada de potenciação. Em que, a é a base, n é o expoente e a é a potência”.
Então, numa expressão como 32 = 9, tem-se que o 3 configura a base, o 2 representa
o expoente e, o 9 a potência. Pois, o expoente indica quantas vezes a base deve ser
multiplicada. Então, nesse caso, tem-se a base 3 sendo multiplicada duas vezes, isto
é, 3 x 3, que resulta em 9. Do ponto de vista educacional, potenciação é um conteúdo
matemático que, segundo os PCN (2012) deve ser ensinado no Ensino Fundamental.
Assim, a “compreensão da potência com o expoente inteiro positivo como produto
reiterado de fatores iguais” deve ser estudada, “identificando e fazendo uso das
propriedades da potenciação em situações–problema” (BRASIL, 2012, p. 72). Duval
(2011) enfatiza que o ensino de Matemática deve ser realizado sob pelo menos dois
registros de representação, como o numérico e o geométrico, por exemplo. Quanto
ao uso de material concreto, Lorenzato (2006) indica o uso de materiais de
visualização, de manipulação e de registros gráficos para auxiliar na aprendizagem.
E, ainda, ampliando recursos para aulas de Matemática, o método de ensino que
envolve resolução de problemas é indicado por Smole e Diniz (2001), para que o
professor estimule os estudantes a pensar sobre a questão. Que além de pensarem
no método de resolução, elaborem estratégias, levantem hipóteses e registrem as
informações usando gráficos, esquemas, árvores de possibilidades, e similares.
Seguindo essas orientações, a aplicabilidade do conteúdo matemático voltado à
Potenciação, por meio de suas propriedades e, visualizada em material concreto, foi
realizada numa escola de Ensino Fundamental. Particularmente, em quatro aulas de
Matemática, em duas turmas de sétimos anos. OBJETIVOS: Estimular a visualização
a
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de novos métodos para resolver problemas de forma prática e curiosa em aulas de
Matemática. Facilitar o desenvolvimento da autonomia e do trabalho em equipe entre
os educandos do Ensino Fundamental. Construir esquemas de potenciação na forma
de árvores, usando Material de Cuisenaire. Visualizar árvores de potências usando
seus dados na resolução de problemas. Resolver situações problemas envolvendo a
operação da potenciação. MATERIAIS E MÉTODOS: Após a definição de
potenciação ser explanada para os estudantes, se fez a representação análoga de
base, expoente e potência. Em seguida, se explicou os princípios básicos da
potenciação envolvendo Números Naturais, com explicações de como dois elevado a
três, resulta em oito, ou seja, 23 = 8. Da mesma forma, se explicou outras operações
como: 33 = 27; 25 = 32; 42 = 16. Para essa explicação, se usou o Material de
Cuisenaire, composto de barras de madeira colorida, de diversos tamanhos, para
compor e construir árvores de potências. No decorrer dessa construção, se pode
mostrar que 20=1; 21=2; 22=4; 23=8; 24=16. Além da potência de base 2, também foram
construídas as árvores de potências com base 3, 4, 5 e 6. Mediante a construção
delas com o Material de Cuisenaire, também foram representadas as árvores em
papel quadriculado, mostrando analogamente as relações numéricas e geométricas
envolvidas. Diante da visualização das árvores de potências e de suas representações
gráficas, se pode auxiliar os alunos na resolução de problemas envolvendo operações
com Potenciação. Assim, por meio de aulas expositivas e explicativas, uso de material
concreto e, resolução de problemas, se estimou facilitar a aprendizagem do conteúdo
Potenciação. E, também foram realizadas atividades direcionadas à Potenciação com
explicações de forma contínua, trabalho em equipes e prova descritiva.
RESULTADOS: Do ponto de vista qualitativo, os resultados foram obtidos por meio
de observações contínuas do trabalho dos alunos, e se verificou a eficácia do método
aplicado. Para tanto, os dados qualitativos indicaram que por meio da manipulação do
Material de Cuisenaire, aliado aos cálculos realizados, seja, na contagem das peças,
ou na resolução da multiplicação envolvida. Ainda, se obteve resultados quantitativos
na prova aplicada, ou seja, mesmo sem o Material de Cuisenaire, a resolução de
situações problemas envolvendo potenciação gerou a média da turma em 86% de
acertos. CONCLUSÕES: Com essa aplicação diferenciada de Potenciação, se
concluiu que o material usado foi eficaz e de fácil compreensão dos alunos. E, ainda,
se pode dizer que o ensino de Matemática no Ensino Fundamental possibilitou
resultados excelentes, ao utilizar uma forma diferente de metodologia, voltada tanto à
resolução de problemas, quanto ao uso de material concreto.
Palavras-Chave: Matemática. Potenciação. Árvores de Potências. Material de
Cuisenaire.
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ANÁLISE TAFONÔMICA SOBRE A SELEÇÃO HIDRODINÂMICA DE RESTOS
ESQUELETAIS DE PTEROSSAUROS DA Fm. GOIO-ERÊ, CRETÁCEO DA BACIA
SEDIMENTAR DO PARANÁ 370
Morgana Denk Wantowsky371
Luiz Carlos Weinschütz372
RESUMO
INTRODUÇÃO: A descoberta de fósseis de pterossauro, extintos répteis alados, na
região sul do Brasil, trouxe grande surpresa no meio acadêmico por tratar-se de um
evento inédito no país. A ocorrência de fósseis de tais animais era exclusiva a região
Nordeste do país até então (MANZIG et al., 2014). A descrição dessa nova espécie
de pterossauro abriu caminho para o desenvolvimento de uma ampla gama de
estudos paleontológicos, entre eles, análises tafonômicas dos fósseis encontrados.
Tal análise representa um estudo dos processos que ocorreram desde a morte do
organismo até a incorporação final dos seus restos orgânicos nas rochas (BENTON,
2008). OBJETIVOS: Identificar e interpretar as características tafonômicas
relacionadas ao transporte hidráulico, encontradas na tafocenose parautóctone da
cidade de Cruzeiro do Oeste – PR, utilizando-se para isso, peças do Arenito Caiuá
tombadas no acervo do Museu da Terra e da Vida – UnC com os números CP.V
1001a, CP.V 1001b e CP.V 1024. MATERIAIS E MÉTODOS: A fim de analisar o
direcionamento do agente transportador (água) e a diferença de transportabilidade
entre ossos distintos, foram selecionadas quatro peças tombadas junto ao Museu da
Terra e da Vida/Cenpaleo, anteriormente utilizadas na descrição da espécie de
pterossauro Caiuajaradobruskii. Os ossos encontrados nessas peças foram
identificados e nomeados. Na sequência utilizando as informações contidas no banco
de dados de coleta de campo do Cenpáleo, foi possível posicionar as peças
espacialmente. Isso permitiu que a angulação dos ossos em relação ao norte fosse
determinada. Os valores obtidos foram organizados em diagramas de roseta para
indicar as direções e quando possível o sentido predominante dos restos esqueletais.
RESULTADOS: Os diagramas de roseta mostraram direcionamentos preferenciais
entre os quadrantes SE e NW para as peças CP.V 1001a e CP.V 1001b, e
direcionamento preferencial NE e SW para a peça CP.V1024, essa diferença pode ser
justificada por terem sido coletadas em níveis diferentes, mas, de uma forma geral
podem ser correlacionadas a um fluxo L-O. CONCLUSÕES: Os restos esqueletais
do bonebed de Cruzeiro do Oeste, PR, apresentam origem a partir de fluxos
esporádicos de água em areias eólicas ao redor de possíveis oásis, pela análise da
Financiamento: Bolsa do Fundo de Apoio a Pesquisa – FAP.
Discente do curso de Ciências Biológicas – Bacharelado na Universidade do Contestado, campus
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disposição final dos ossos é possível reconhecer que a direção deste fluxo era
preferencialmente Leste-Oeste e na peça CP.V 1024 é possível inferir o sentido do
fluxo para NE.
Palavras-Chave: Tafonomia. Pterossauros. Caiuajaradobruskii.
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ENERGIA NUCLEAR: UMA IMPORTANTE, MAS PERIGOSA, FONTE
ALTERNATIVA DE ENERGIA FRENTE AOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
Patrique Savi373
Carlos Roberto Johann373
Juliano Leoratto373
Eduardo Eder Schienemayer373
Luciane Cristina Lazzarin374
RESUMO
INTRODUÇÃO: Utilizar uma fonte de energia que substitua a energia procedente de
combustíveis fósseis se faz de extrema importância na atualidade. Centenas de
usinas termelétricas ainda utilizam petróleo e carvão como combustível, gerando
gases de efeito estufa. Porém, como forma de minimizar a poluição atmosférica
gerada pela queima dessas duas fontes fósseis de energia, vem sendo utilizada a
energia nuclear. A energia nuclear é mais produtiva do que as outras energias, já que
uma pastilha de urânio, que é o combustível necessário no processo, produz a mesma
energia que cerca de 810 kg de carvão mineral, por exemplo (1). O Brasil possui a
sexta maior reserva de urânio do mundo com somente um terço do seu território
prospectado (2). Para liberar a energia contida no urânio, faz-se necessária a fissão
de seu núcleo, ou seja, sua divisão. Essa divisão do núcleo é feita por meio do
bombardeamento de nêutrons moderados que não possuem carga elétrica e
conseguem penetrar no núcleo, sem serem repelidos. Além dos novos núcleos
atômicos que são produzidos, a fissão também libera nêutrons e uma quantidade
enorme de energia (3). Essa energia gera calor, que é aproveitado para aquecer a
água e gerar vapor. Esse vapor, sob pressão, pode ser aproveitado para mover uma
turbina e produzir eletricidade. Das formas de produção de eletricidade, a usina
nuclear é uma das menos agressivas ao meio ambiente. Ainda assim, a possibilidade
de a unidade provocar grande impactos socioambientais é um dos aspectos mais
controversos de sua construção e operação. Isso porquê toda a cadeia produtiva do
urânio, desde a extração até à destinação dos resíduos derivados da operação da
usina, é permeada pela radioatividade (4). OBJETIVOS: Elaborar uma síntese sobre
os benefícios da utilização da energia nuclear, bem como descrever os perigos
inerentes à sua utilização. MATERIAIS E MÉTODOS: Através de uma profunda
revisão literária, foram elencados os principais benefícios da utilização da energia
nuclear. Além disso, analisando-se diversos estudos de autores renomados no
assunto, procurou-se determinar os riscos que a sociedade e o meio ambiente estão
expostos ao se fazer uso dessa fonte de energia. RESULTADOS: Após à revisão
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literária, ficou notório que existem impactos negativos e positivos quanto à utilização
da energia nuclear como fonte energética. Os impactos positivos se alinham com a
diminuição da emissão de gases estufa para a atmosfera, além de fornecer
eletricidade em casos de escassez de água, afinal, grande parte da energia global
hoje provém de hidrelétricas. Deixar de lado a queima de petróleo e carvão para
produzir eletricidade colabora com a preservação da qualidade do ar e a manutenção
das características físico-químicas da atmosfera (5). Como impactos negativos do uso
da energia nuclear, tem-se a questão da radioatividade. O enriquecimento do urânio
o torna extremamente radioativo, que pode causar às pessoas a longo prazo:
mutações genéticas, através de alterações no DNA das células, alterações na
estrutura genética das células reprodutoras, alterações na produção de sangue,
cânceres e leucemia (6). Além disso, ainda tem a questão do lixo nuclear produzido
nas usinas nucleares. Um dos principais impactos causados por esse tipo de produção
é a contaminação pelos rejeitos radioativos, que permanecem nocivos ao meio
ambiente por milhares de anos. Toda fissão nuclear gera rejeitos radioativos, que
devem ser armazenados em recipientes revestidos de chumbo ou concreto e serem
monitorados constantemente para evitar a contaminação do meio ambiente. Em um
passado recente, por não saberem como proceder com o descarte desse material,
alguns países chegaram a jogar esse material no mar ou abandonar o lixo radioativo
em minas ou cavernas, causando um grande desequilíbrio nos ecossistemas afetados
(7). Desse modo, faz-se necessária a adoção de tecnologias para minimizar ao
máximo possíveis riscos de contaminação, afinal, o grande problema relacionado com
o uso da energia nuclear diz respeito aos possíveis vazamentos radioativos, que
podem contaminar as pessoas e os ecossistemas. CONCLUSÕES: A tecnologia hoje
existente apenas atenua, mas não acaba, com os riscos de acidentes ambientais
provocados pelas usinas nucleares. De qualquer maneira, o aumento da segurança
dessas instalações é uma das principais vertentes das pesquisas tecnológicas
realizadas nos últimos anos. Essas pesquisas devem ser levadas à serio, pois como
foi visto, a energia nuclear é muito importante, principalmente para países onde a fonte
primária para geração de eletricidade ainda consiste na queima de petróleo e carvão,
que são altamente poluentes. Infelizmente, do outro lado da moeda, encontra-se a
questão dos perigos da utilização da energia nuclear. Possíveis vazamentos
radioativos podem contaminar pessoas e o ecossistema em geral, causando graves
problemas socioambientais. Portanto, ficam as perguntas: será que é viável a
utilização da energia nuclear? Vale a pena correr tantos riscos para em troca produzir
eletricidade? Por que não utilizar uma fonte energética mais limpa e menos perigosa?
Palavras-Chave: Energia Nuclear. Revisão Bibliográfica. Combustíveis Fósseis.
Urânio. Riscos. Benefícios.
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AQUECIMENTO DE ÁGUA POR RADIAÇÃO SOLAR
Fabricio Woiciekovski375
Luciano Bianchini376
Marcelo de Lima Ferreira377
RESUMO
Este Artigo tem por finalidade mostrar por meio de pesquisas a importância de
utilizarmos os recursos naturais na construção civil, mostrar métodos de aquecimento
de água que utilizando o sol como fonte de aquecimento, suas vantagens e como se
instala os sistemas, bem como os custos para a instalação em residências. No Brasil
é crescente a utilização destes tipos de sistema para aquecimento nas residências.
Esse crescimento é devido uma conscientização adquirida no saber de que além de
ser um sistema sustentável que diminui os danos ambientais, acaba sendo muito
econômico a longo prazo. Este sistema é simples de ser instalado e utiliza alguns
materiais como, canos, reservatório térmico e placa coletora (diversos tipos), além da
caixa de água e misturador. Um sistema compacto de aquecimento solar, com
capacidade de 200 litros de água quente, custa em média R$1800,00 (sem serviço de
instalação e misturador). INTRODUÇÃO: É crescente a utilização de sistemas de
aquecimento solar de água nas residências familiares no Brasil, devido à
conscientização da população da necessidade de preservação do meio ambiente e,
principalmente, de economizar energia elétrica, ainda mais com os altos custos que
temos atualmente. Segundo o Balanço Energético Nacional (EPE, 2017), com dados
relativos a 2016, a maior parte da matriz energética brasileira provém de fontes não
renováveis como: Derivados do petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, entre
outras... Porém a utilização das fontes Renováveis (biomassa, hidráulica, carvão
mineral, solar, eólica, lixívia...) não estão distantes e distribui 43,5% da energia no
Brasil. Apesar da energia solar corresponder com apenas 0,015 % da energia
produzida no Brasil, seu crescente tem sido constante, tendo aumentado 44,7 % de
2016 para 2017. De acordo com dados do Balanço energético nacional (BEN-2017),
as edificações (residências, industrias e serviços) são responsáveis 47,6% do
consumo de energia elétrica no país, dentro deste quadro o setor residencial é o
responsável por 9,7% de consumo energético do total. Quando o assunto é economia
de energia e sustentabilidade e eficiência, existem diversas tecnologias e técnicas que
podem ser utilizadas às edificações para diminuir o consumo e ainda proporcionar
conforto aos usuários. Quando se projeta uma edificação devem ser analisados os
pontos de maior consumo de energia na edificação e utilizar sistemas que ajudem na
diminuição de energia utilizada nesse ponto. No setor residencial, um dos sistemas
que mais consome energia é o chuveiro elétrico. Sendo assim, se for utilizado um
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sistema de aquecimento solar para aquecer a água para o banho, o consumo de
energia elétrica sofrerá uma grande redução, além de diminuir o impacto ambiental e
reduzir os gastos financeiros. Um dos sistemas mais utilizados atualmente é o Sistema
de Aquecimento Solar que utiliza a radiação solar como fonte térmica para aquecer a
água. Para a instalação de um sistema de aquecimento são necessários alguns
materiais específicos, como: Placa coletora, reservatório térmico, caixa d’água,
tubulação para água quente e tubulação para água fria. A superfície da placa coletora
possui aletas feitas de cobre ou alumínio, geralmente pintadas de uma cor escura para
maior absorção da radiação solar. As aletas captam radiação para transformá-la em
calor. O calor é então absorvido pelo líquido presente no interior da placa coletora,
após o aquecimento da água na placa a mesma é bombeada até o reservatório
térmico. O reservatório térmico é composto por material isolante, que impede o
resfriamento da água, permitindo que a água quente possa ser utilizada mesmo em
períodos sem sol, como à noite. Para esse sistema é necessário um misturador para
controlar a temperatura da agua. Esse misturador pode ser utilizado em residências
já existentes, ou em novas edificações, e também quando se tem o chuveiro elétrico
como sistema de apoio, ou não (SOLETROL, 2014). A durabilidade dos aquecedores
solares é estimada em 20 anos, segundo a Soletrol. E em média, o custo de um
sistema compacto de aquecimento solar, com capacidade de 200 litros de água
quente, com coletor solar de 2m², custa em torno de R$1800,00 (sem serviço de
instalação), e o custo do registro misturador é aproximadamente R$ 140,00. A
utilização do sistema de aquecimento solar contém várias vantagens, algumas
Possibilidade de compatibilização com a rede hidráulica convencional; Baixo custo de
operação e manutenção; Grande economia de energia elétrica e gás; Utilizar o Sol
como fonte de energia: gratuita e limpa; Fácil implantação e poucas interferências nas
edificações; Retorno do investimento garantido pois não há custos com insumos
energéticos; Disponibilidade de água aquecida durante falta de energia elétrica ou
gás. OBJETIVOS: Descrever o método de aquecimento de água. Mostrar sua
utilização e instalação. Demonstrar custos, vantagens e viabilidade. MATERIAIS E
MÉTODOS: A presente pesquisa será efetuada através de pesquisa na internet e
pesquisa documental. RESULTADOS: O aquecimento de água por radiação solar traz
alguns benefícios, o principal é a economia de energia elétrica, sendo um método
renovável, transformando o calor em energia térmica, de uma forma que não agride a
natureza. Esse sistema pode ser utilizado em qualquer edificação, porém se o
consumo for grande se faz necessário a utilização de componentes auxiliares para o
aquecimento de água em dias que não tenha incidência de radiação solar.
CONCLUSÕES: Diante do conhecimento adquirido pode-se afirmar que a energia
solar, no caso apresentado, deve ser explorada ao máximo por ser limpa, permanente
e estar disponível a todos. Apesar do crescimento mostrado na linha do uso de
aquecedores solares, sua aplicação ainda é muito restrita e cabe a nós uma melhor
divulgação e sensibilização sobre a eficiência e utilização dos sistemas. O
conhecimento sobre da utilização dos aquecedores solares é apresentado muitas
vezes como um gasto não justificável, e dificilmente levam em consideração a
preservação do meio ambiente.
Palavras-Chave: Aquecimento. Água. Economia. Sustentabilidade.
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ESTUDO PALEONTOLÓGICO DE OSTEÍCTIES FÓSSEIS DO PERÍODO
CISURALIANO DO FOLHELHO LONTRAS EM MAFRA, SC378
Elloisa Jankoski379
Everton Wilner380
RESUMO
INTRODUÇÃO: A paleoictiologia é o estudo peixes fósseis, nela há uma imensa
diversidade de pisciformes ainda viventes e extintos que apresentam uma morfologia
muito distinta. O afloramento denominado Campaleo em Mafra, SC possui em seu
arquivo fóssil uma grande variedade de peixes fósseis, além de muita fauna de
vertebrados e invertebrados associados entre eles microfósseis e até fragmentos
vegetais. Tal registro fóssil ficou marcado nas rochas por eventos catastróficos que
ocorreram na região durante o Período Permiano, a mortandade em massa
diagnosticada neste afloramento em especial, se deveu possivelmente pela
movimentação do fundo do habitat que por consequência da não presença de oxigênio
(anoxia ambiental) liberou outros gases (tipo pantanosos) que intoxicaram essas
águas fazendo com que peixes com respiração branquial sucumbissem; observa-se
ainda analisando-se os tamanhos dos espécimens, que não houve uma seleção de
morte, ou seja, devido às rápidas alterações ambientais negativas, independente do
processo ontogênico, tais animais entraram para o registro litosférico. A inexistência
no registro fóssil de peixes pulmonados em inteiro teor neste afloramento ajuda a
reforçar esta hipótese acima apresentada, visto que até agora apenas partes destes
foram encontradas e com baixa frequência. A ictiofauna que fora separada para este
estudo consistiu em amostragem aleatória, sem distinção dos níveis estratigráficos do
afloramento nem dos espécimens encontrados, todos os fósseis são classificados em
peixes ósseos (osteícties) Paleoniscídeos sendo estes de corpo baixo, e alguns
paleonisciformes de corpo alto onde ainda não foi aplicado à sistemática taxonômica.
O folhelho Lontras aparece em grande parte da borda leste da Bacia do Paraná,
entretanto na região de Mafra sua espessura máxima de 1,10m e rico conteúdo fóssil
se destaca frente a outros locais na bacia que possui espessuras maiores na ordem
de dezenas de metros. Alguns resultados preliminares apontam para que a região do
afloramento tivesse suas águas parálicas, contudo as esporádicas atividades
climáticas de tempo ajudaram a compor o cenário amostral. Esta pesquisa teve
caráter de pesquisa bibliográfica e de observação em amostras já coletadas em
campo, as amostras para este estudo primário e introdutório estão depositadas na
coleção, parte expositiva e reserva técnica do Museu da Terra e da Vida anexo ao
Centro Paleontológico da Universidade do Contestado campus Mafra.
Palavras-Chave: Osteícties. Cisuraliano. Folhelho Lontras.
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A UTILIZAÇÃO DO PARANÁ DIGITAL POR PROFESSORES DE MATEMÁTICA E
PORTUGUÊS
Olaf Graupmann381
Luís Antonio Lay382
RESUMO
INTRODUÇÃO: No decorre da história humana, que se inicia lá da pré-história até os
dias atuais, o homem vem utilizando-se das tecnologias para uma construção de uma
vida melhor. Com a confecção de utensílios, ferramentas e a sua escrita, que
demostra uma evolução no conhecimento e nas operacionalidades. Desta forma,
observa-se que a tecnologia presente atualmente também faz com que evoluímos,
como destaca Pretto (1999), a ideia de construir a primeira máquina para
processamento de dados de forma mais veloz, que vem do início do século XX, se
torna uma realidade com o desenvolvimento da primeira máquina de calcular
eletrônica, desenvolvida nos Estados Unidos no ano de 1925. A disseminação da
tecnologia nos dias atuais tende a ser inevitável, pois a tecnologia está mais presente
no cotidiano das pessoas, dado que está presente nos supermercados, lojas, bancos,
automóveis, além do celular que muitos alunos e professores possuem em sua vida.
A nova geração de indivíduos utiliza as diversas e distintas tecnologias, assim como
as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs. As ferramentas tecnológicas
possibilitam a emissão e recepção de qualquer tipo de informação, tanto gratuita ou
não, o que leva a uma estruturação e formação da instituição escolar, bem com a
sociedade que está inserida. Visto que as TICs estão aí para a sua utilização na
educação, há diversos desafios a serem considerados, já que o aluno muitas vezes
tem um domínio destas tecnologias, por estarem com um maior contato com estas
tecnologias. No entanto, o professor encontra problemas na utilização das TICs, que
por sua vez não encontra em escolas com espaços e estruturas adequadas para uma
pratica eficiente. Já em instituições que possuem o espaço adequado, encontra
resistências de professores para a utilização das TICs como ferramenta pedagógicas,
o mau funcionamento dos equipamentos, falta de verbas para aquisição/manutenção
dos equipamentos, entre outros. OBJETIVOS: Verificar a utilização do Paraná Digital
por professores de Matemática e Português. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram o foco
da pesquisa as escolas de públicas que pertencem ao NRE (União da Vitória), de um
total de 156 escolas, foram selecionadas 17 por possuírem o Paraná Digital, sendo
realizada no ano de 2014. Foi utilizado um questionário para verificar a caracterização
dos respondentes, e depois foi questões sobre a utilização das TICs, com foco no
Paraná Digital. Usou-se da planilha eletrônica para tabular os dados em fazer a
análise. RESULTADOS: Observou-se que os respondentes da pesquisa foram 30
professores de matemática (44%) com um total de 93% com formação em
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matemática, e 38 professores de português (56%) com um total de 95% dos
professores com formação em português. Também se observou que dos 68
professores pesquisados, um total de28 professores estão atuando a menos de 10
anos na profissão, 33 dos profissionais analisados tem de 10 a 25 anos de experiência
como docente, e evidenciou-se que há 7 profissionais com uma experiência de mais
de 25 anos. Diante do exposto, observou-se que apenas 12% dos profissionais não
contem uma especialização, ou seja, 88% dos professores já tem uma especialização
ou até realizando uma. Desta forma, verifica-se que a maioria dos professores são da
área especifica, são jovens na docência e tem ou estão cursando uma especialização,
com isso a possível utilização da TICs tende a ser maior, evidenciando isso com um
total de 66% dos profissionais utilizando o Paraná Digital, sendo 60% dos professores
de matemática e 75% dos professores de português. Destes que utilizam o Paraná
Digital 63% utilizam as vezes, 13% utilizam o Paraná Digital uma vez por mês e 2%
utiliza de duas ou mais vez no mês, houve professores que utilizam semanalmente
sendo um total de 22% dos professores. Também se observou que 40 dos professores
utilizam outras ferramentas além do Paraná Digital, 18 professores destacam que tem
dificuldade com a tecnologia instalada, sendo desses, 83% são professores de
português que apresentam está dificuldade. Em relação a aprendizagem 50% dos
professores de matemática que utilizam o Paraná Digital apontam que tem bons
resultados, já em português 52% dos professores notam que se tem melhores
resultados, e 11% dos professores da pesquisa que utiliza o Paraná Digital entende
com uma forma de ministrar aula de forma descontraída. Identificou-se que as TICs
nas escolas são adequadas para 50% dos professores, 32% avalia com defasado e
18% avaliam que não atende a expectativa dos professores. CONCLUSÕES: Se pode
concluir de que as TICs estão em nosso cotidiano, sendo assim, o Paraná Digital é
uma ferramenta das TICs e se evidenciou que a sua utilização traz um reflexo positivo
na aprendizagem dos alunos de matemática e português, e possivelmente reflete nas
demais disciplinas. Também se evidenciou que as estruturas estão adequadas para a
maioria dos professores, no entanto a defasagem está presente e com isso, a não
utilização se torna evidente.
Palavras-Chave: TICs. Paraná Digital. União da Vitória. Professores. Matemática.
Português.
REFERÊNCIAS
PRETTO, Nelson. Educação e inovação tecnológica: um olhar sobre as políticas
públicas brasileiras. Revista Brasileira de Educação, n. 11, p. 75-85, 1999.

290
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

PRÁTICAS COLABORATIVAS COM USO DE RECURSOS DA INTERNET NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Adriana Aparecida de Lima Terçariol383
Cristina Lúcia Feijó Ortolani384
Gilmar Luis Mazurkievicz385
Monica Mandaji386
Nuria Pons387
Renata Kelly da Silva388
RESUMO
Apresenta-se aqui relatos de experiências desenvolvidas no âmbito do ensino
superior, a partir do estabelecimento de práticas inovadoras e colaborativas com uso
de recursos disponíveis nas Internet, atuando como extensão do espaço presencial
de ensino e aprendizagem. Essas práticas foram desenvolvidas com o intuito de
ampliar os conhecimentos de professores iniciantes e daqueles que já estão em ação,
orientando-os para o uso de ferramentas de busca, de autoria, de interação e
construções coletivas, por meio de espaços colaborativos, visando uma atuação
pedagógica sintonizada com a era digital e o perfil dos estudantes do século XXI. Os
principais resultados evidenciaram que a Internet e as Redes Sociais propiciam meios
e estímulos para a construção colaborativa de novos conhecimentos e
desenvolvimento de competências favoráveis a uma melhor apropriação das TDIC,
contribuindo também para letramento digital de professores. Palavras-chave:
Colaboração; Construções Coletivas, Práticas Inovadoras, Letramento Digital.
INTRODUÇÃO: Sempre que vem à tona a discussão sobre o uso de redes sociais e
ferramentas web para o desenvolvimento de processos de aprendizagem significativa
reacende-se a discussão da importância e de como incorporar as Tecnologia Digitais
de Informação e Comunicação (TDIC) aos processos de ensino e aprendizagem e a
resistência por parte de professores e gestores para incorporá-las, ainda mais quando
se trata das tecnologias sociais. Chega-se então a reflexão de se ter as redes sociais
como o espaço para a difusão e construção de ambientes colaborativos de
aprendizagem. É o que as experiências aqui apresentadas evidenciam - o uso das
TDIC na Formação Inicial e Continuada de Professores. EXPERIÊNCIA 1: A primeira
experiência foi realizada em um curso de Pedagogia em uma Instituição de Ensino
Superior situada no município de São Paulo, na disciplina Tecnologias Aplicadas à
Educação, ofertada na modalidade a distância. O desafio proposto foi à construção
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colaborativa de um Recurso Educacional Digital (RED). Para o seu desenvolvimento
a turma foi organizada em grupos de trabalho. Cada grupo contou com um espaço
colaborativo (Fórum do Grupo) disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), adotado pela instituição. Nesse espaço, chamado de Fórum de Grupo, os
integrantes de cada equipe puderam trocar informações, materiais, links de apoio
entre outros, visando o alcance do objetivo proposto. Dentre os recursos educacionais
digitais mais explorados pelos grupos, destacou-se o Facebook. EXPERIÊNCIA 2:
Outra experiência realizada envolveu professores universitários de várias áreas. A
oficina, que tinha o tema “Perfil Docente na Era Digital: Os Recursos Educacionais
Abertos (REA) e as Possibilidades para Inovar a (na) Sala de Aula, envolveu 67
participantes sendo que cada encontro teve a duração de 04 horas. A Oficina teve
como proposta pedagógica criar um diálogo com os participantes a respeito do Papel
Docente e Discente na Era Digital. Foram apresentados aos docentes diversos
Portais disponíveis na WEB com recursos educacionais abertos que podem ser
utilizados pelos professores em suas respectivas salas de aula, de forma livre e
criativa. Após a apresentação dos portais os docentes foram convidados a explorarem
cada um deles, com o intuito de conhecerem melhor seus recursos. Em seguida, foi
solicitado que construíssem uma sequência didática, a partir de uma das disciplinas
com as quais atuam, selecionando um ou mais REA. Essa atividade foi realizada, de
forma colaborativa, envolvendo professores da mesma área, com o intuito de
compreenderem a necessidade de planejamento que deve anteceder a inserção de
um recurso tecnológico em sala de aula. A sistematização desse planejamento, por
cada equipe, foi elaborada em formato de apresentação, cujo arquivo, depois de
finalizado, foi compartilhado no Mural Virtual – Padlet e, posteriormente, distribuído
em um grupo no Facebook. EXPERIÊNCIA 3: A terceira experiência ocorreu em uma
Universidade localizada no estado de Santa Catarina na área de Formação
continuada e foi intitulada “Estudo em rede e uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) na Educação: Reflexões sobre a Prática
Pedagógica nos Anos Iniciais” A necessidade desta formação surgiu da premissa de
que nos dias atuais, os professores e gestores encontram-se imersos num contexto
crescente do uso das tecnologias digitais em especial das tecnologias móveis de
comunicação (smartphones, tablets, netbooks, notebooks, etc.). Os sujeitos desta
prática foram definidos a partir do público de professores inscritos espontaneamente
para o curso de formação continuada, gratuito, ofertado a todos os professores da
Rede Estadual do município de Porto União no estado de Santa Catarina, na
modalidade semipresencial. A base curricular do referido curso consistiu em temáticas
relacionadas à Alfabetização e Letramento e o uso das Tecnologias Digitais de
Comunicação e Informação na prática pedagógica, tendo como pressupostos teóricos
e metodológicos a Proposta Curricular de Santa Catarina e os cadernos do PNAIC.
Este curso foi planejado e direcionado principalmente para os professores dos anos
iniciais do ensino fundamental, devido a necessidade de formação na área de
tecnologias digitais solicitada pelos professores numa avaliação realizada do curso
PNAIC, que aconteceu nos anos de 2013 e 2014 na Regional. Vale enfatizar neste
relato a metodologia que permeou todo o desenvolvimento do curso, ou seja, a
integração e apropriação das temáticas propostas por meio do uso das tecnologias
digitais. A interatividade, a autoria e cocriação, fez com que os participantes se
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tornassem protagonistas do processo de formação. Assim, com o intuito de instigar o
compartilhamento de ideias, experiências, materiais e conhecimento, optou-se em
utilizar quatro ambientes on-line gratuitos disponíveis: o gmail, o google drive, um
grupo fechado no facebook e um grupo dos participantes no WhatsApp. Dessa forma,
tudo o que foi coletado e criado durante os encontros de formação foi compartilhados
entre o grupo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este artigo teve por intuito apresentar
experiências de utilização de redes sociais e aplicativos digitais no processo de
colaboração em trabalhos de coautoria de formação de professores. Nesse sentido, o
desafio imposto foi o de abranger um conjunto amplo de possibilidades com olhar nas
práticas do indivíduo e suas relações com o meio e que tivesse como processo a
utilização das TDIC. Foi possível perceber em todas as experiências que é preciso
primeiro se construir a cultura de uso das TDIC integrada ao Currículo e também a
cultura de colaboração que exige a superação de um conjunto de problemas que
fazem parte do contexto educacional, tais como a sobrecarga de atividades, a prática
do trabalho isolado, a fragmentação provocada pela estrutura do currículo, entre
outras. Vale então destacar que o professor precisa cada vez mais atuar como um
facilitador da aprendizagem além de propiciar o desenvolvimento de atividades e
estratégias que possibilitem a colaboração entre os pares e o uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação.
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EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE: REPENSANDO AS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS 389
Simone Rocha390
Milena dos Santos391
RESUMO
INTRODUÇÃO: As discussões que se fizeram imanentes nos últimos anos em torno
das questões étnico-raciais representam uma proposta de visibilidade e voz de direito
aos que nas mais diversas esferas até então estiveram às margens da soberania
branca. Muitas discussões têm sido realizadas para que mecanismos sociais sejam
criados a fim de minimizar as diferenças étnicas e sociais tão presentes na sociedade
brasileira. A criminalização do racismo e as leis de cotas são exemplo disso. É cada
vez mais perceptível que a questão racial tende a se firmar como campo de análise,
não no sentido biológico do termo raça, mas como uma construção social, entendido
por alguns teóricos como um fenômeno que nos ajuda a compreender relações sociais
seculares, estruturais para a formação social brasileira na qual o racismo ainda se
afirma como fenômeno difícil de ser extinto (GOMES, 2012). Sabemos que todo
aparato de mudança social e política acaba envolvendo a educação, fato é que toda
a história da educação brasileira está condicionada aos interesses de formação do
cidadão conforme os interesses políticos de cada período. Nesta questão
especificamente, compreendemos a importância que a escola e os seus constituintes
possuem para uma formação de equidade de direitos possibilitando que todos
independentemente de raça, credo ou classe social tenham educação de qualidade e
sejam tratados de forma similar. Pereira (1987) retrata que a construção social da
identidade individual é um processo múltiplo. Talvez se possa afirmar, de forma um
tanto esquemática, que a personalidade, à medida que vai se formando em um
sistema de relações sociais, vai progressivamente, sintetizando numa configuração
total, nem sempre livre de contradições, um conjunto de identidades particulares: a
identidade sexual, a identidade etária, a identidade geográfica, a identidade de classe,
a identidade étnica, e a identidade nacional, quase sempre construída à base de
características étnicas. Neste sentido, este trabalho busca identificar o modo como as
crianças de 2 a 5 anos se expressam em atividades pedagógicas e lúdicas na
educação infantil quando expostas a situações em que se defrontam com atividades
que possibilitem a discussão em torno das questões étnico-raciais. Inicialmente
verificamos o que os alunos já ouviram sobre os negros, e se os mesmos já teriam
visto ou se conheciam algum. Relataram que sim, outros que não, porém a grande
maioria tinha ouvido falar, fui questionando o que eles ouviram, para averiguar se era
positivo ou negativo o referencial que tinham. Me surpreendi quando um deles me
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relatou que os pais dele não gostavam de negros, e que ele não sabia se gostava ou
não, pois tinha um amigo que era negro e seus pais não os deixavam brincar. Diante
das atividades desenvolvidas, conversamos com algumas crianças que
demonstravam certo desconforto diante do apresentado. A seguir, transcrevo o relato
do diálogo. Relato 1 (5 anos): “minha mãe disse que preto é sujo e que se eu mincosta
eu me sujo, po isso não quero binca no preto”. Retato 2 (2 anos): (aluna) “não quelo
binca com essa buniquinha...” (profe) “mas porque ela é tão linda!!!” (aluna) “ela é
feinha, não é da minha co profe ela é bonita da forma dela, a profe também tem a
pele mais escura que a sua olha...” aluna “então você num é bunita...” profe “vou
ficar triste, você disse que eu não sou bonita” aluna “você é pofi, mas minha mamãe
disse que peto num nhe bunitu e eu não posso acha bunitu, ai eu digo igual mamãe...
mas você não vai conta PA mãe ne pofi?” profe “não... será um segredo nosso. As
pessoas negras são bem lindas e merecem nosso respeito, são iguais perante Deus,
e elas ficam bem tristes quando chamamos elas de negros feios”. aluna “é pofi...”
profe “é sim... eles choram aluna então tem qui abaça eles e cuda ne pofi?”. profe
“sim, isso é respeitar, eles são nossos amigos”. RESULTADOS: A partir da pesquisa
desenvolvida nas duas escolas, percebemos o quanto a influência da família é
determinante na formação do indivíduo. Independente da estrutura ou da quantidade
de componentes no qual ela é formada, os preceitos morais, éticos, culturais ou
religiosos são apreendidos desde os primeiros anos de vida na constituição da família.
A escola por outro lado, ao receber o indivíduo de diversas procedências, formações
e meios sociais, desempenha suas atividades para além da formação científica, tendo
a incumbência mais do que nunca de fomentar a formação integral dos sujeitos que a
compõem. Por outro lado, a oposição entre os preceitos formadores recebidos da
família e a educação advinda da escola pode causar sérios conflitos na criança em
formação, visto que o adulto é referência para o indivíduo nesta fase de crescimento.
CONCLUSÕES: A escola não deve se acomodar diante das inconstâncias sociais,
das atitudes preconceituosas, da exclusão ou da intolerância com o outro. A
identidade não é um dado imutável e permanente, pelo contrário o sujeito na relação
com o seu meio busca ao longo do tempo ressignificá-la. Gestar uma nova identidade
objetivando a integração indivíduo-sociedade é acreditar no ideal de desenvolver no
homem a sua essência integradora de natureza humana. Se a família não participa
deste processo, cabe a escola buscar meios de desenvolver o senso crítico, e
propiciar uma formação humana voltada à aceitação e reconhecimento da
diversidade.
Palavras-Chave: Étnico-racial. Educação. Identidade.
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CODIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO: APLICATIVO PARA CONHECER A
HISTÓRIA E HISTÓRIAS DA REGIÃO DO CONTESTADO
Jeanine Rodermel392
RESUMO
INTRODUÇÃO: As mudanças da Sociedade Industrial para a Sociedade do
Conhecimento estão cada vez mais evidentes em nosso cotidiano, nas ações, nas
relações e estruturas ambientais, econômicas e sociais. As mudanças demográficas,
os recursos naturais e meio ambiente; a Globalização da economia, o
Desenvolvimento tecnológico: TICs, o Novo papel do Estado, o Fenômeno Ásia, a
Customização da produção, a Gestão empresarial e o Conhecimento sendo cada vez
mais codificado e disponibilizado são exemplos dessa forma de organizar a
sociedade. Sabe-se que para manter-se e desenvolver-se na Sociedade do
Conhecimento, é necessário investir em: Educação, em Redes e Cooperação. A nova
sociedade digital e do conhecimento transformou as tecnologias da informação e
comunicação (TIC) em uma coluna vertebral, como expressa Coll e Monereo (2010).
O meio digital possibilita inúmeras formas de construção, de representação, nele há
uma estrutura que suporta diversos elementos e eixos estruturantes. Os objetos de
aprendizagem interativos são exemplo dessa estrutura. Estrategicamente procuram
despertar maior interesse e engajamento nos aprendizes. O meio digital assimila, o
tempo todo, mais capacidades de representação, à medida que pesquisadores tentam
construir dentro dele uma realidade virtual densa, rica superando a realidade. Para o
meio ou ambiente digital, segundo Murray (2003), a compreensão de mundo está
representada na diversidade das narrativas. Como sujeitos sociais, os seres humanos
buscam formas de narrar: da linguagem oral à imagem em movimento. A linguagem
e a consciência, são características humanas específicas, que resultam da ação
coletiva e histórica dos sujeitos, determinada pelo trabalho, ambas se constituem, em
produto da história das relações coletivas e desenvolvimento da própria atividade
humana. Cada meio de expressão é uma nova possibilidade de narrativa,
aproveitando suas características para reinventar essa prática, tão antiga quanto a
própria condição humana, Gomes (2003). O contar e ler histórias, ou História de
acordo com Murray (2003), nos leva a prazerosa rendição da mente através de um
mundo imaginário. Ao imaginar histórias mergulhamos em lugares e situações que
nos agradam, que nos envolvem e que prende nossa atenção, mas sem perceber que
durante este processo, estamos estimulando à memória, o pensamento e as
emoções. A imersão, que também pode ser encarada como experiência, nesse
processo narrativo, segundo Murray (2003), aparece como fator essencial para o
engajamento imaginativo. O contar histórias, ou o fato de ler a História pode nos
392Docente

de História do Contestado, Curso de Pedagogia, Universidade do Contestado - Curitibanos.
E-mail: jeaninerodermel@gmail.com
298
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

envolver em processos imersivos levando nossa mente a explorar universos
imaginários. Os produtos interativos podem intensificar ainda mais essa experiência
gerando maior engajamento, até mesmo nas atividades educacionais. OBJETIVOS:
Favorecer o acesso a História do Contestado, em um aplicativo de celular; Codificar o
conhecimento organizado sobre a História do Contestado; Reconhecer a importância
da valorização da História Local e Regional; Divulgar a História para além dos muros
acadêmicos e escolares. MATERIAIS E MÉTODOS: Um aplicativo criado no celular
pode ser um objeto de aprendizagem acessível, uma ferramenta digital que permite
usuários imergir nas histórias e História com cenários, ações, imagens, filmes, relatos,
entrevistas que podem ser compartilhados, com todos sem limite de tempo ou espaço.
Nesse sentido que foi desenvolvido por meio de uma rede de cooperação e
compartilhamento, um simples aplicativo que pode ser baixado e alimentado pelos
seus desenvolvedores, para fins de compartilhar conhecimento a respeito das
Histórias da Região do Contestado. Esse projeto surgiu em um Curso de Formação
continuada a partir de um debate sobre significação do Conhecimento, onde docentes
planejaram a criação e utilização do aplicativo utilizando as narrativas interativas como
estrutura principal de seu funcionamento, onde os usuários fazem escolhas em um
sistema aleatório que lhes oferece diferentes possibilidades de acontecimentos, como
resultado destas escolhas. O aplicativo sugere links referentes ao que o usuário
necessita a respeito da temática Região do Contestado. A dinâmica segue como
qualquer outro aplicativo e neles estão codificados, narrativas, pesquisas, artigos,
sequência de fotos, imagens e filmes, estes compilados, permitindo sua reprodução.
Todo este processo exige estratégia e planejamento. A interatividade proposta pelo
objeto permite aos usuários estabelecer relação direta com o conhecimento.
RESULTADOS: O aplicativo organizado pelos estudantes de ensino médio, da EEB
Sólon Rosa, com a assessoria pedagógica da Universidade do Contestado
http://app.eduapps.com.br/var/apps/browser/index-prod.html#/598b688e9bfe2 deve
servir como potencial ferramenta de suporte às atividades educacionais referentes a
História local e Regional, desenvolvendo a imaginação, a memória, o pensamento,
despertando a emoção, e principalmente desenvolvendo conceitos como cidadania,
identidade, memória, espacialidade, diversidade, entre outros. Bem como colaborar
com a comunidade em geral para facilitar o acesso a História local e Regional num
ambiente acessível, com conteúdo de qualidade. CONCLUSÃO: A possiblidade
conhecer, compreender, interpretar, fazer escolhas, de uma determinada temática,
codificar essas informações em um aplicativo de celular faz com que o conhecimento
produzido esteja ao alcance todos. A interatividade e a navegação são elementos
intensificadores do processo imersivo que está envolvido. Partindo dessa experiência
diversa com estudantes do Curso de Pedagogia e com estudantes do Ensino Médio
da Educação Básica, conclui-se que a sensação da participação imersiva, ativada pela
prática ativa da pesquisa, da escolha, da leitura, logo de obter conhecimento pode ser
intensificada com a possibilidade de os usuários manipularem e adaptarem as ações
do sistema mediante seus interesses, tanto para quem desenvolve e alimenta o
sistema/aplicativo, quanto para aqueles que são simples usuários do aplicativo.
Palavras-Chave: Mídias do Conhecimento. Educação. História.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO PIBID – ANALISANDO PRÁTICAS REALIZADAS393
Maria Andrea Espindola Padilha394
Simone Chaves Gemra395
Simone Rocha396
Katia C. S. Zilio397
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa apresentar as práticas pedagógicas
realizadas pelas bolsistas do PIBID e as contribuições para a formação do educando.
O Projeto foi realizado com crianças do 5º ano, de modo atrativo e significativo para a
realidade dos discentes. Vale ressaltar que a escolha do tema surgiu a partir das
observações realizadas na sala de aula e em conversa com a professora regente, com
isso foi decidido o tema “Contos Assustadores”. Os educandos em sua maioria, não
tinham um conhecimento mais amplo referente à temática, com isso visamos alcançar
um aprendizado significativo de maneira que coloca em perspectiva a prática do
contar enquanto elemento tradicional da cultura popular local e a memória coletiva,
carregando ainda em seu aspecto elementos que expressem uma religiosidade de
caráter popular, típicas da formação cultural brasileira, e a experiência de vida. Nesse
sentido, ao considerarmos estes aspectos, entendemos que os contos de
assombração expressam uma crença popular inscrita em um imaginário
historicamente construído na vida cotidiana das pessoas. OBJETIVOS: Compreender
o enredo característico dos contos de assombração que retrata o suspense e o medo,
realizando pesquisa, leitura e produção textual através das tecnologias. MATERIAIS
E MÉTODOS: Para este trabalho, optamos por adotar uma metodologia de natureza
qualitativa, nosso interesse era o processo. Foram realizadas acompanhamento in
loco das cinco bolsistas em dias alternados, diálogo com a professora regente,
indicação do tema. Posteriormente planejamos as atividades para uma semana de
prática docente que foi no período matutino das 7h45’ ás 10h que aconteceu do dia
22/05/17 ao dia 29/05/17. Dividimos o material que cada bolsista ficaria responsável
fazer e seu dia de regência. Quase todos os dias realizamos um conto assustador em
uma sala específica, previamente decorada por nós com atemática correspondente.
Os alunos fizeram: Pesquisa na internet de contos assustadores
populares;398Confeccionaram crachás assombrados e símbolos de terror; Leituras e
interpretação de microcontos, análise da estrutura textual de um conto (título,
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apresentação, complicação e desfecho); Produção de um conto, refacção; Serigrafia
nas camisetas (símbolo de terror na lixa); Trouxeram acessórios e se caracterizaram
para as filmagens do conto produzido; Ensaio e gravação dos contos pelos alunos
(um grupo filmava e outro atuava) na sala decorada; Transcrição do conto no canson
preto, tamanho A3 utilizando lápis de cor branco e/ou cinza; Socialização dos vídeos
na sala decorada e Encerramento com degustação de lanches e despedida.
RESULTADOS: A partir de nossa análise, avaliamos o processo através da produção
de texto, como sendo o produto final do trabalho, a capacidade que os alunos tiveram
de reinventar contos já conhecidos indo além nos seus, medos, superações e
experiências. CONCLUSÕES: Constatamos que apesar dos contos de assombração
terem retratado num primeiro momento o suspense e o medo em alguns alunos, com
o passar das intervenções, diálogos, leituras e usos das tecnologias, a aversão ao
tema foi superada, propiciando a construção de experiências significativas. Ficamos
com a sensação de dever cumprido quando vimos todos engajados no processo,
mesmo com timidez, foram recíprocos ao que foi proposto. Sendo assim, concluo com
uma frase de Zabala (1998) “Um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste
em ser cada vez mais competente em seu ofício”, como melhora na sua prática, se
consegue através de conhecimento e experiência. Nessa perspectiva, o saber passa
a ser adquirido na interação com o outro, em uma prática colaborativa, de troca de
experiência e de conhecimento.
Palavras-Chave: PIBID. Formação Docente. Práticas.
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PELO DIREITO DE SER MULHER: O MOVIMENTO ANTIFEMINISTA E O
DISCURSO DE GÊNERO399
Simone Rocha400
Paula Carvalho de Almeida 401
RESUMO
INTRODUÇÃO: A sociedade atual vive um conflito negligenciado diante das relações
históricas e sociais estabelecidas por homens e mulheres. Durante muitos séculos, o
caráter linguístico e cultural do “feminino” foi sinônimo de inferioridade e
subserviência, definindo papeis e lugares sociais ao gênero. Tais lugares foram sendo
construídos a partir da dinâmica social de cada período, influenciados por fatores de
ordem cultural, religiosa ou política atendendo aos anseios de seu tempo. Haveria
uma história de como se estabeleceu a dualidade do sexo, uma genealogia capaz de
expor as opções binárias como uma construção variável? Seriam os fatos
ostensivamente naturais do sexo produzidos discursivamente por vários discursos
científicos a serviço de outros interesses políticos e sociais? (BUTLER, 2003). Neste
sentido, este trabalho questiona o modo como grupos antifeministas defendem o
direito de ser mulher pelo modo tradicional e conservador, refletindo o discurso
feminista como de caráter ideológico/doutrinário, ligada ao ideário marxista sendo
assim repudiado pelas mesmas. “Esquerdistas sempre foram mestres em propaganda
usando de vitimismo para criar mais guerra entre as pessoas. Vale para os feministas,
eleitores e eleitoras do PSOL, PSTU, gayzistas ou militantes do MST. O feminismo,
como movimento esquerdista desde a sua origem usa das mesmas artimanhas
mentirosas ao criar um mundo irreal e fora da realidade. As feministas ou feminazi
como chamamos aqui adoram usar qualquer data e qualquer evento para criar mais
guerra entre as pessoas, dividir a sociedade querendo destrui-la. Como solução
sempre surge o esquerdista movimento feminista”. Pêcheux assevera que o sentido
de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc não existe ‘em si mesmo’,
ou seja, colado ao significante, mas ao contrário é determinado pelas posições
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras,
expressões e proposições são produzidas e reproduzidas. Sendo assim, a
problemática que se efetiva neste projeto vem ao encontro da divergência conceitual
de grupos feministas e antifeministas a respeito da construção histórica dos papeis
femininos e masculinos em nossa sociedade. OBJETIVOS: Analisar os diferentes
discursos defendidos por correntes feministas e antifeministas na mídia, buscando
compreender a construção social do “ser mulher” na sociedade contemporânea.
MATERIAIS E MÉTODOS: Na primeira fase do projeto foram realizadas leituras,
fichamento e discussão dos livros indicados pela orientadora, a fim de conhecer sobre
399
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a temática em trabalho. Os textos de Judith Butler são referência para o estudo de
gênero; o livro “Problemas de gênero feminismo e subversão da identidade” foi
obrigatório para o desenvolvimento deste projeto. Os trabalhos de Michael Foucault
são de grande relevância para compreender a normatização e as relações de poder
existentes no discurso e o modo como estes são construídos historicamente.
Capítulos dos livros, “Arqueologia do Saber” e “História da sexualidade”, também
foram indicados para leitura. Na segunda fase do projeto, foram realizadas as
atividades de pesquisa em blogs e revistas, visando conhecer o discurso das
correntes feministas e antifeministas e os argumentos utilizados para a defesa de tais
ideologias. Estando este trabalho concluído, foi realizada a produção do artigo e
inscrição da acadêmica em eventos da área. RESULTADOS: O desenvolvimento
desta pesquisa possibilitou compreender a divergência sobre o discurso de gênero
influenciado pela ideologia, religião e pela própria mídia sendo ela de caráter
conservador ou liberal. Percebemos que todo o discurso possui um caráter ideológico,
e sendo assim histórico em consonância com o seu tempo. No entanto, ao negar e
combater a corrente feminista, as antifeministas preservam o ideário conservador e
tradicional de ser mulher lutando contra as conquistas históricas que garantiram os
direitos civis conquistados historicamente. Neste sentido, buscamos identificar o que
agrega a cada corrente e influencia a luta pelo reconhecimento de ser mulher, seja ela
conservadora ou liberal nos dias atuais. CONCLUSÕES: Embora muitos avanços
tenham sido alcançados com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda assim,
hoje, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o
Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o Mapa da
Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil,
50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi
praticado pelo parceiro ou ex. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios
femininos diários em 2013 (fonte: compromissoeatitude.org.br). Os dados
apresentados sugerem que o debate sobre gênero e identidade devem ser
significativos e possibilitarem novas percepções sobre o assunto. Este por vez, não
deve limitar-se ao discurso da vítima que sofreu algum tipo de agressão. Tal
abordagem se insere na necessidade de repensar a educação, os aspectos religiosos,
políticos e culturais que sustentam a desigualdade de gênero. Deste modo, este
trabalho buscou identificar a partir das diferenças de discurso realizadas através da
mídia, a liberdade de ser mulher em uma sociedade onde as diferenças de gênero
são visíveis e muitas vezes defendidas como mecanismo de poder; tal contribuição
visa mudanças de cunho cultural, política e social e que estas sejam propulsoras de
igualdade de direitos independente da questão de gênero.
Palavras-Chave: Discursos. Feminismo. Antifeminismo. Ideologia.
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O PAPEL DO ADULTO/EDUCADOR/ALFABETIZADOR NA ALFABETIZAÇÃO
DAS CRIANÇAS: RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
Gabriela Roberta Petry402
Me. Jeanine Rodermel403
RESUMO
INTRODUÇÃO: Para compreender a aprendizagem da criança e como acontece o
processo de alfabetização, é preciso ter claro dois termos que implicam nessa
compreensão: alfabetização e letramento. Soares (2012, p. 15) afirma que, “[...]
alfabetização em seu sentido próprio, especifico: processo de aquisição do código
escrito, das habilidades de leitura e escrita”. Diante dessa afirmação a alfabetização
se constitui de um conjunto de habilidades e atitudes, que faz com que a criança
cresça para poder ser critico e desenvolver sua cidadania. Ainda trazendo Soares
(1998, p.33), alfabetização insere os sujeitos no mundo da leitura e propicia condições
para que ele esse sujeito tenha acesso ao munda da escrita, tornando-se capaz de
ler, escrever, com habilidades de decodificação e codificação e fazer o uso dessas
habilidades na sua vida em sociedade. Além da alfabetização o termo letramento traz
algumas questões importantes a serem refletidas. O Letramento é processo
permanente. Soares (1998, p. 39-40) é enfática ao descrever que o sujeito
alfabetizado não é necessariamente o sujeito letrado; alfabetizado sabe ler e escrever,
codifica e decodifica os códigos linguísticos. Já o sujeito que vive em estado de
letramento, não só sabe ler e escrever, mas faz uso social do ato de ler e escrever. O
fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido
pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo
da escrita. A escola, em particular o adulto/educador/alfabetizador ocupa um papel
importante nesse contexto de alfabetização e por consequência o letramento,
juntamente com outras agências de letramento como a família, a comunidade, as
mídias em geral, que de acordo com Kleiman (2002), o letramento se estende por toda
a vida e não acaba quando se aprende a ler e escrever. Sendo assim, é preciso
possibilitar para as crianças que elas nesse processo de alfabetização tenham
atividades significativas, que interajam com o conhecimento, que pratiquem suas
habilidades,
que
pensem,
digam
e
escrevam.
Para
isso
o
adulto/educador/alfabetizador possui uma função específica de mediar situações de
aprendizagem para que o processo de alfabetização e letramento seja realmente
exitoso. OBJETIVO: Compreender o processo de mediação do adulto/educador/
alfabetizador e como esse interfere na aprendizagem das crianças. MATERIAIS E
MÉTODOS: O processo alfabetização é bem amplo e complexo e para que aconteça
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a aprendizagem da leitura e da escrita, as práticas pedagógicas têm grau de
importância nas turmas de alfabetização. O ambiente, a metodologia, as experiências,
as atividades, enfim todas as situações mediadas entre os sujeitos que estão se
alfabetizando, com as leituras e as situações de escrita, são planejados e organizados
pelo adulto/educador/alfabetizador. Segundo Soares (2005), alfabetizar exige do
professor o saber, o compreender as facetas psicológicas, psicolinguísticas e
sociolinguísticas, bem como todos os condicionantes sociais, culturais e políticos do
processo de alfabetização, e como operacionalizar esse processo. Para realizar esse
trabalho de pesquisa, primeiramente analisou-se os materiais disponíveis sobre a
temática livros, documentos e artigos disponíveis na rede que contemplassem a
alfabetização e letramento, metodologias de alfabetização, base nacional comum
curricular, proposta curricular de Santa Catarina e plano nacional de alfabetização na
idade certa. Além de se valer da Pesquisa bibliográfica, optou-se para coleta de dados
a metodologia de estudo de caso. O estudo de caso será realizado em uma turma de
primeiro ano, da Escola de Educação Básica Santa Teresinha, no município de
Curitibanos Santa Catarina. Para se chegar nessa turma foram observados alguns
critérios de escolha, no caso entende-se que três critérios foram fundamentais:
primeiro, o maior tempo de serviço do professor na rede de Ensino Público Estadual
em turma de alfabetização, segundo a maior formação acadêmica; e por fim estar
participando da Formação do PNAIC, ou formação similar. Esses dados foram
pesquisados diretamente na Gerência Regional de Educação de Curitibanos. Um
estudo de caso na verdade é mais de caráter de aprendizagem do pesquisador, em
busca de respostas às suas questões, para Minayo (2011, p.63), nenhum trabalho
como esse é neutro, existe predisposições, o campo ajudará a elucidar as dúvidas,
partindo de referenciais teóricos. Assim o Estudo de caso se organizará com técnicas
de questionário e observação. De acordo com Minayo (2011, p. 70) a atividade de
observação tem também um sentido prático. Ela permite ao pesquisador ficar mais
livre de prejulgamentos, uma vez que não o torna, necessariamente, prisioneiro de um
instrumento rígido de coleta de dados ou de hipóteses testadas antes, e não durante
o processo de pesquisa. Assim partir dos dados coletados as categorias a serem
descritas e analisadas de forma qualitativa consistirão em descrição e análise do
ambiente alfabetizador; da rotina da sala de aula; da Relação professora e aluno; das
metodologias utilizadas pela professora; e por fim das respostas dos estudantes a
metodologia. RESULTADOS: Minayo (2011) descreve o trabalho de campo como
uma porta de entrada para o novo, sem, contudo, apresentar-nos essa novidade
claramente. São as perguntas que fazemos para a realidade, a partir da teoria que se
aprofunda e dos conceitos apreendidos são transformados em tópicos de pesquisa
que nos fornecerão a grande ou a perspectiva de observação e de compreensão. Por
tudo isso, o trabalho de campo, particularmente esse Estudo de Caso será uma etapa
importantíssima para ainda ser realizada tornando a experiência acadêmica em
pesquisa um contraponto dialético da teoria e prática vistos no decorrer do período de
formação acadêmica. CONCLUSÃO: No presente momento esse trabalho de
pesquisa está inconcluso, porém já se observa que formação acadêmica e
continuada, o conhecimento psicolinguístico, sociolinguístico e a qualidade de
mediação são imprescindíveis para o êxito da alfabetização e essencial letramento. E
como bem coloca Paulo Freire “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
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aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se
pôs a caminhar”.
Palavras-Chaves: Alfabetização. Letramento. Formação do professor.
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DISCUTINDO GÊNERO: EDUCAÇÃO SEXUAL EM PERSPECTIVA
Simone Rocha404
Michaella Aldina Antunes405
RESUMO
INTRODUÇÃO: O discurso sobre identidade e sexualidade está cada vez mais
presente no ambiente escolar, sendo de grande relevância sua socialização para o
desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. A escola deste modo torna-se referência
na formação do sujeito não apenas em sua formação intelectual e científica, mas nos
diversos aspectos que efetivamente subsidiam a sua formação integral. Tal formação
ocorre através de inúmeras aprendizagens e práticas, empreendidas por um conjunto
inesgotável de instâncias sociais e culturais, tornando-se relevante considerar todo o
conhecimento já adquirido fora do ambiente escolar. Percebe-se assim, que o
cotidiano escolar é repleto de diversidade de pensamento, cultura, ideologia e também
preconceitos adversos, oriundos da convivência familiar e social do meio onde vive. A
família e a escola se preocupam em modelar e construir os corpos, tanto a aparência
como a personalidade da criança de forma a padronizar comportamentos de meninos
e meninas, estereotipando a idealização do ser ou não ser na perspectiva de gênero.
Fugir da regra, da norma, do comportamento esperado para o sexo biológico
representa ainda grande preocupação por familiares e professores diariamente, pois
representa um ato de subversão ao idealizado para cada gênero. As questões de
gênero e sexualidade estão cada vez mais se destacando nas mídias e na sociedade
isso é notável, porém os discursos que se fazem acerca desse assunto são
carregados e mostrados ao público com múltiplos sentidos. Conforme Louro (1997), a
normatização do discurso heterossexual dificulta a aceitação de outras formas de
vivência da sexualidade e da identidade de gênero de cada um, promovendo atitudes
e comportamentos preconceituosos entre jovens e adultos. Enquanto a
heteroxessualidade for vista como “única” forma de ser, o preconceito vai
prevalecendo nas sociedades. A construção da identidade acontece através do seu
inconsciente, crescendo sobre o olhar do outro, buscando sempre a sua completude
se entregando a ideologia, modelando e construindo a sua própria identidade, assim
o sujeito acaba se construindo e se desconstruindo efetivamente. Butler afirma que as
sociedades constroem normas que regulam e materializam o sexo dos sujeitos e que
essas “normas regulatórias” precisam ser constantemente repetidas e reiteradas para
que tal materialização se conscientize. Contudo, ela acentua que “os corpos não se
conformam, nunca, completamente às normas pelas quais sua materialização é
imposta”, daí que essas normas precisam ser constantemente citadas, reconhecidas
em sua autoridade, para que possam exercer seus efeitos. (in LOURO, 2001). Ainda
a autora enfatiza que o determinado sexo masculino ou feminino, tem em si o mesmo
404Professora
405Acadêmica

da Universidade do Contestado UnC Curitibanos SC;
do curso de Pedagogia UnC.
309

Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

gênero e constantemente indica o desejo sexual, mesmo sabendo que o corpo sofre
transformações ao longo dos anos, se espera que essas transformações de a uma
única direção adquirindo características próprias de seu gênero e assim
desenvolvendo sua sexualidade, atraindo pelo seu oposto, isso seria para dar
continuidade a uma norma estabelecida pela sociedade em geral. Seria como se os
corpos já fossem constituídos antes do nascimento, antes da sua cultura. Quando
algumas pessoas não seguem essa sequência ou não seguem essas normas, são
considerados minoria e muitas vezes são isoladas dos sujeitos que fazem parte da
sociedade considerada normal. Essas normas, como quaisquer outras, são invenções
sociais. Sendo assim acontece como quaisquer outras normas, alguns sujeitos as
repetem e reafirmam e outros delas buscam escapar (LOURO 2015, p.92).
OBJETIVOS: Neste sentido, buscamos identificar como a família e a escola
influenciam na formação do sujeito em relação à identidade de gênero, bem como
entender como a educação sexual orientada em algumas escolas podem auxiliar na
formação da identidade da criança ou adolescente. MATERIAIS E MÉTODOS: Para
o desenvolvimento deste trabalho, realizamos uma pesquisa teórica bibliográfica a fim
de conhecer obras referenciais de autores como Guacira Louro, Michel Foucault e
Judith Butler. Percebemos a partir da leitura e análise dos textos que a sexualidade
pode ser caracterizada como discurso, e este é construído a partir de sua
historicidade. Para alem do fator biológico, a sexualidade deve ser compreendida na
dinâmica de formação da identidade, e sendo assim uma proposta educacional.
RESULTADOS: Apesar de alguns avanços, ainda prevalece um forte posicionamento
contra a perspectiva de uma educação sexual no meio escolar. Tornando o sexo
apenas objeto de saber por meio de dispositivos nos discursos sobre a sexualidade,
temos posições ambíguas que ora discorrem sobre uma educação sexual formativa,
a partir da construção da identidade, ora apenas na formação de conhecimento do
corpo e da preservação contra doenças sexualmente transmissíveis, ou ainda a total
negação do discurso sobre sexualidade visto o diálogo, uma subversão frente às
orientações familiares pré-estabelecidas. CONCLUSÕES: Consideramos a partir
deste trabalho, que diferentes grupos dificultam as discussões sobre sexualidade, pois
desconsideram sua importância no contexto educacional. As políticas em torno da
educação sexual, da mesma forma, não se efetivam pela não aprovação de medidas
políticas que venham ao encontro de uma formação pela identidade da pessoa
humana, abrangendo assim sua sexualidade. A história da educação nos permite
compreender hoje, o árduo caminho percorrido para a transformação de políticas que
valorizem a identidade dos sujeitos que compõem a escola. Resta saber o quanto
ainda iremos discutir a respeito para que a palavra sexo transcenda o fator
propriamente biológico e seja caracterizado pela sua historicidade na formação da
identidade de cada pessoa.
Palavras-Chave: Educação Sexual. Gênero. Identidade.
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SATISFAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM DE UM
AMBIENTE HOSPITALAR
Luana Francielli Mariano de Paula406
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 407
RESUMO
INTRODUÇÃO: Para Moreira (2008), clima organizacional pode ser compreendido
como o conjunto de propriedades, dentro de uma organização que podem ser
medidas, e são percebidas direta ou indiretamente pelos seus colaboradores, e este
ainda influencia o comportamento e a motivação destes indivíduos. Também é
resultante do estado de espírito ou ânimo de seus colaboradores, que prevalece na
organização em um dado período de tempo. É afetado pelas situações tanto positivas,
quanto negativas, que ocorrem com a empresa, sendo estas internas ou externas
(FERREIRA, 2013). A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta necessária
para realizar um diagnóstico geral da organização em busca de compreender melhor
como é a dinâmica da mesma. Além disso, mensura a eficácia organizacional, e
também avalia as necessidades dos colaboradores e da própria organização,
tornando-a também um levantamento de opinião (MOREIRA, 2008). OBJETIVOS:
Avaliar a satisfação dos profissionais da área de enfermagem, a partir de uma
pesquisa de clima, com pontos definidos pela psicologia organizacional. MATERIAIS
E MÉTODOS: Neste ambiente hospitalar foi realizado uma pesquisa de clima no setor
da Enfermagem, a qual englobou enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem. Este setor possui 37 colaboradores e no momento da pesquisa
estavam presentes 33 colaboradores, este instrumento de coleta de dados foi
entregue aos participantes em formato impresso e disponibilizado uma caixa (lacrada,
somente com uma pequena abertura para colocar a pesquisa respondida), que
permaneceu na central de enfermagem, em que os colaboradores deveriam depositar
o questionário após responde-lo, dentro do prazo de uma semana. Após esse prazo,
foi recolhido a caixa e contabilizado um total de 23 questionários entregues e
respondidos (foi considerado então a entrega do instrumento como confirmação do
aceite da pesquisa. Desta forma a análise estatística do estudo considerou o total de
23 funcionários como 100% da amostra. Nesta pesquisa, foi questionado o grau de
satisfação dos colaboradores a partir da categorização da escala likert, considerando
os critérios de: muito insatisfeito, insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito. Também foi
orientado para que o colaborador não se identificasse no questionário e fosse o mais
fidedigno possível em suas respostas. Os itens avaliados foram: 1) estrutura da
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organização; 2) horário de trabalho; 3) rotina de trabalho; 4) tomadas de decisões do
líder; 5) reconhecimento do líder quanto ao desempenho do colaborador; 6)
disposição de seu líder em escutar sugestões do colaborador; 7) relacionamento da
equipe de trabalho; 8) contribuição da equipe para o trabalho. RESULTADOS: Em
relação a satisfação dos colaboradores de enfermagem sobre a estrutura da
organização, espaço físico, todos responderam à questão, em que 8,69% dos
colaboradores responderam que estão insatisfeitos, 73,91% responderam que estão
satisfeitos e 17,39 responderam que estão muito satisfeitos. Desta forma, pode-se
considerar que 91,30% dos participantes encontram-se em geral satisfeitos com a
estrutura da organização. Outro questionamento levantado foi sobre o horário de
trabalho, em que 17,39% dos colaboradores estão insatisfeitos, 43,47% estão
satisfeitos, 34,78% estão muito satisfeitos e 4,34% não responderam à questão.
Assim, demonstra-se que 78,25% dos colaboradores estão de modo geral satisfeitos
com seu horário de trabalho. Em relação a satisfação com a rotina de trabalho,
constatou-se que 4,34% dos colaboradores que participaram da pesquisa estão muito
insatisfeitos, seguidos de 13,94% estão insatisfeitos, enquanto 52,17% estão
satisfeitos e 30,43% estão muito satisfeitos. Pode-se dizer então que 82,60% dos
participantes estão satisfeitos com a sua rotina de trabalho. Sobre as tomadas de
decisões do líder, todos responderam à questão, e verificou-se que 4,34% dos
colaboradores responderam que estão insatisfeitos. Já 52,17% dos colaboradores
responderam que estão satisfeitos e 43,47% responderam que estão muito satisfeitos.
De forma geral, 95,64% dos colaboradores estão satisfeitos com as tomadas de
decisões de seu líder. A respeito do reconhecimento do líder sobre o desempenho do
colaborador, 4,34% dos colaboradores responderam estarem insatisfeitos, enquanto
47,82% responderam estarem satisfeitos, 43,47% responderam estarem muito
satisfeitos e 4,34% não responderam à questão. De modo geral, 91,29% dos
colabores estão satisfeitos com o reconhecimento de seu líder sobre seu
desempenho. Com relação a disposição do líder em escutar as sugestões do
colaborador, todos responderam a esta questão e 4,34% estão insatisfeitos, enquanto
56,52% estão satisfeitos e 39,13% estão muito satisfeitos. Em resumo, 95,65% dos
colaboradores estão satisfeitos com a disposição de seu líder em escutar suas
sugestões. Quanto ao relacionamento da sua equipe de trabalho, todos responderam
a este questionamento, 4,34% responderam estarem insatisfeitos, enquanto 60,86%
responderam estarem satisfeitos e 34,78% responderam estarem muito satisfeitos.
Em suma, 95,64% dos participantes responderam estarem satisfeitos com o
relacionamento da sua equipe de trabalho. Sobre a contribuição da sua equipe para o
trabalho, todos também responderam a esta questão, 8,69% responderam que estão
insatisfeitos, enquanto 56,52% responderam que estão satisfeitos e 34,78%
responderam que estão muito satisfeitos. De forma geral, 91,30% dos colaboradores
responderam estarem satisfeitos com a contribuição de sua equipe para o trabalho.
CONCLUSÕES: A partir desta pesquisa, pode-se perceber que de modo geral os
profissionais de enfermagem deste ambiente hospitalar encontram-se satisfeitos com
sua situação trabalhista. A satisfação do profissional no ambiente organizacional é
essencial para que o mesmo sinta-se motivado ao realizar seu trabalho diariamente e
isso reflita diretamente na imagem da organização. O trabalho destes profissionais
satisfeitos certamente interfere na satisfação dos pacientes desta organização
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hospitalar, quando se deparam com um trabalho recebido por um profissional que o
realiza com satisfação.
Palavras-Chave: Psicologia Organizacional. Pesquisa de Clima. Satisfação
Profissional.
REFERÊNCIAS
FERREIRA, Patricia Itala. Série MBA Gestão de Pessoas: clima organizacional e
qualidade de vida no trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
MOREIRA, Elen Gongora. Diagnóstico organizacional. Curitiba: IESDE, 2008.

314
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

III MESA REDONDA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA MULHER NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Ana Paula Della Giustina408
Debora Aparecida Almeida 409
Simone Rocha410
RESUMO
INTRODUÇÃO: Como um marco do início do semestre letivo regular de 2017/1 o
Curso de Administração promoveu no dia 08/03/2017, no auditório da UnC, a III mesa
redonda com o tema: “DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA MULHER NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA”, a fim de trabalhar temas transversais e enriquecer a discussão
em torno deles. Perpassando estes conteúdos, os temas mais vinculados ao
cotidiano, são: ética, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural,
trabalho, consumo e saúde. Os temas transversais são mais uma forma de incluir
as questões sociais no currículo acadêmico, que se enriquece através da flexibilidade,
uma vez que os temas podem ser contextualizados e trabalhados de acordo com as
diferenças locais e regionais. Os temas transversais serão trabalhados de forma
interdisciplinar, para que seja possível transformar e aceitar uma visão diferenciada
de mundo, de conhecimento e de ensino e aprendizagem. A interdisciplinaridade e a
transversalidade se completam, na realidade acadêmica, com o “olhar” de abordar o
conhecimento, como algo ativo, inacabado, passível de transformação e de ser
vinculado às questões sociais. A mesa foi composta por 8 mulheres da comunidade
local e regional, representantes das diferentes esferas de atuação profissional e social
a fim de discutir os avanços e dificuldades encontrados, sendo que, após suas
explanações, o público presente interagiu por meio de perguntas e questionamentos
às mesmas. O tema desenvolvido vem de encontro às celebrações ocorridas pelo dia
Internacional da Mulher (08/03), a fim de refletir sobre as transformações sociais
ocorridas nas últimas décadas que desencadearam também profundas mudanças e
redefinição do papel da mulher na sociedade moderna. Na sociedade moderna, a
mulher está, cada vez mais, conquistando espaço no ambiente profissional e
participando das mudanças ocorridas na contemporaneidade. Aos poucos as
habilidades e características femininas começam a ser valorizadas pela sociedade,
deixando aos poucos, de ser uma mera coadjuvante em determinados segmentos
sociais e profissionais, possibilitando o seu acesso às posições estratégicas em suas
profissões. Contudo, este contingente feminino ainda tem sido sujeito a algumas
limitações, ou tem sofrido dificuldades quanto ao seu acesso a cargos que exigem
maior qualificação ou que oferecem maiores possibilidades de ascensão na carreira,
especialmente no que se refere à dinâmica de conciliação das demandas familiar e
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profissional. Na realidade, as mulheres foram da esfera doméstica à ocupação de
diferentes funções na sociedade moderna, mas estas conquistas sociais têm sido
alcançadas e assimiladas de forma diferente. O alcance e assimilação das conquistas
sociais femininas variam de acordo com a classe social, o grau de escolaridade e a
possibilidade real para superar as desigualdades de oportunidades entre homens e
mulheres que ainda existem e persistem, tanto na família como nas mais diferentes
esferas sociais. As mulheres vêm ao longo dos anos participando para a construção
de uma sociedade mais justa, de um mundo melhor e mais equilibrado, no qual se
desenha um novo papel para a mulher moderna. OBJETIVOS: Discutir o papel da
mulher na sociedade contemporânea a partir de histórias de mulheres de diferentes
profissões, nível econômico ou formação acadêmica. MATERIAIS E MÉTODOS: Este
trabalho foi desenvolvido pelo curso de Administração da Universidade do Contestado
campus Curitibanos de forma interdisciplinar e intercurso, promovendo amplo debate
sobre o “ser mulher na sociedade atual”. Como atividade ligada ao ensino e a
extensão, foram convidadas mulheres da comunidade para integrar a mesa e
promover o debate. As convidadas exercem profissões como: médica, engenheira,
professora, radialista, pedreira e musicista, sendo que os depoimentos e as histórias
de vida de cada uma delas foram de grande relevância para a platéia de ambos os
gêneros. RESULTADOS: A mídia estampa diariamente notícias negativas sobre as
mulheres: de salários inferiores a violência doméstica, as mulheres aprendem desde
cedo que a conquista social para o gênero feminino é uma tarefa diferenciada para
quem necessita provar suas habilidades para uma sociedade sexista.
CONCLUSÕES: Ao final do evento, compreendemos a necessidade de políticas que
visem a discussão acadêmica para as discussões de gênero. A formação do
profissional depende das habilidades e da superação constante de quem busca a
realização de seus ideais. Ser engenheira, médica ou trabalhar como construtora em
ambientes até pouco tempo dominados pelo poderio masculino, nos possibilita
compreender que a sociedade atual não normatiza cargos e funções pelo gênero do
profissional; o bom profissional não tem sexo, tem competência.
Palavras-Chave: Mulheres. Desafios. Sociedade.
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ESTUDO SOBRE A RELEVÂNCIA DO TRABALHO PRESTADO PELO NÚCLEO
DE PRATICAS JÚRIDICAS-UnC CAMPUS CANOINHAS PARA A EFETIVAÇÃO
DO PRINCIPIO DE ACESSO À JUSTIÇA411
Khateleen Rúbia Severgnini 412
Danielly Borguezan 413
RESUMO
INTRODUÇÃO: Analisar a evolução da concepção de acesso à justiça é importante
para compreender a mudança equivalente no estudo e ensino do processo civil, que
permanece em constante evolução a fim de acompanhar as características da
sociedade. Nos estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX, os procedimentos
adotados para solução dos litígios civis refletiam a concepção individualista dos
direitos então vigentes. Logo, o direito ao acesso à proteção judicial significava,
essencialmente, o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma
ação (CAPPELLETTI, 1988). Assim, a concepção do acesso à justiça em seus
primórdios não se apresentava equânime, por não discriminar, principalmente, sobre
alternativas para aqueles que, apesar de possuir o direito lesado e a intenção de
pleitear judicialmente, não possuíam recursos para o mesmo. Pelo exposto, ficara a
justiça da época restrita a poucos. Segundo o autor Augusto Tavares Rosa Marcacini
(1996, p. 20): "o tema do acesso à justiça é aquele que mais equaciona as relações
entre processo civil e a justiça social, entre igualdade jurídico-formal e desigualdade
socioeconômica". Com as mudanças sociais e a observação da evidente necessidade
de trazer mecanismos para viabilizar o acesso à justiça para os que se encontrem
desprovidos de recursos, o conceito e a apresentação do direito de acesso à justiça
sofreram mudanças consideráveis, a fim de tornar possível a materialização deste
instituto frente as desigualdades sociais presentes na sociedade. Dentre os
mecanismos instituídos para possibilitar o acesso à justiça está a assistência judiciária
ou jurídica. A garantia da assistência judiciária consiste em nomear ou indicar a parte,
quando não possuir os recursos necessários, um advogado a fim de viabilizar o pleito
e garantir a equidade entre os litigantes. O Núcleo de Praticas Jurídicas (NPJ) é um
projeto de Extensão do Curso de Direito da Universidade do Contestado, Campus de
Canoinhas, em atuação desde 2002. O núcleo baseia-se na praxe de atendimento e
oferecimento de assessoria jurídica à população menos favorecida. Pelo exposto,
este estudo possui o condão de demonstrar a evolução e mutação do acesso à justiça
no decorrer de sua existência, bem como a relevância do trabalho prestado pelo NPJ,
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no período de 2002 a 2016, para a concretização deste princípio. OBJETIVOS:
Verificar a relevância do serviço prestado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas- NPJ da
UnC Campus Canoinhas para o acesso à justiça. Apresentar a evolução da
concepção de acesso à justiça no decorrer dos anos. Diferenciar os termos
assistência judiciária, assistência jurídica e justiça gratuita. MATERIAIS E MÉTODOS:
A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa será de caráter misto,
articulando aspectos qualitativos e quantitativos. Neste sentido, no que concerne ao
aspecto qualitativo a pesquisa será de base bibliográfica e indutiva, ao passo que no
aspecto quantitativo da pesquisa, a técnica será de coleta de dados primários e
secundários, por meio de informações coletadas junto ao NPJ dos atendimentos
realizados durante o período de 2002 a 2016, e a OAB-SC sobre o número de
advogados inscritos na subseção em questão. RESULTADOS: A concepção de
acesso à justiça deixou de expressar apenas acesso ao poder judiciário,
representando, atualmente, um acesso equânime, utilizando-se, para isso, de
diversos instrumentos. Durante o período de 2002 a 2012, objeto desse estudo, o
Núcleo de Práticas Jurídicas da UNC Campus Canoinhas realizou 2.655 (dois mil
seiscentos e cinquenta e cinco) atendimentos, os quais se subdividem em 172
espécies(divórcio, alimentos, cumprimento de sentença, guarda, inventário,
usucapião, juizado especial civil, entre outros).Verificou-se, com o levantamento de
dados, que há grande concentração de atendimentos em que o cliente busca junto ao
núcleo o oferecimento de alimentos (Ação de Alimentos) e também a sua execução
(Execução de Alimentos, atualmente denominado Cumprimento de Sentença de
Alimentos). Em números expressos, isto corresponde a 21,79% do total dos
atendimentos do NPJ no decorrer do período do presente estudo (2002-2016). Isto é,
foram realizados 355 atendimentos de 2002 a 2016em que o cliente buscava a
prestação de Alimentos e 223 a sua referida Execução. Constatou-se, ainda, que
durante o período estudado, foram obtidos49 acordos (2 em 2008, 1 em 2013, 15 em
2014, 26 em 2015 e 5 em 2016), nas mais diversas espécies de ações, os quais foram
submetidos a homologação judicial. Ressalta-se, contudo, que o número pode ser
consideravelmente maior, visto que não há a informação de acordos realizados nos
primeiros anos de trabalho do núcleo, e também os acordos homologados no presente
ano. Pelo exposto, observou-se certa dificuldade em obtenção de alguns dados,
devido, principalmente, a falta de padronização das informações arquivadas. Além do
levantamento no que se refere aos atendimentos, buscou-se, junto ao Fórum e a OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) da Subseção de Canoinhas, o número de
Advogados inscritos para prestação de serviços dativos na área cível, obtendo-se a
informação de que a nomeação de advogados para prestarem serviços na seara em
questão não ocorre há cerca de quatro anos, não possuindo ainda, os órgãos
mencionados, informações sobre o número de advogados inscritos anteriormente ou
documento disciplinando tal interrupção. Essa cessação de nomeação de advogados
dativos na seara cível torna o serviço prestado pelo NPJ ainda mais essencial e
importante para toda a comunidade, visto que, atualmente, é o único meio de acesso
à justiça dos assim declarados hipossuficientes financeiramente. CONCLUSÕES: O
trabalho prestado pelo NPJ da UnC tem propiciado a muitas pessoas carentes o
acesso real a justiça. O núcleo, que se mostra a disposição da população, auxiliando
nos mais diversos tipos de ação e alicerçando a carreira e profissão de muitos
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causídicos do município e região, apresenta uma média anual de aproximadamente
cento de sessenta atendimentos, ou seja, quase um caso por dia. Partindo-se do
pressuposto que para o acompanhamento de cada ação há mais de um atendimento,
contabiliza-se que o núcleo sempre esteve ativo e procurando auxiliar a população.
Além de trazer benefícios à população da região, o trabalho de atendimento à
população carente desperta no acadêmico, futuro jurista, um senso de humanidade e
responsabilidade social que se mostra importante no seu desenvolvimento profissional
humano.
Palavras-Chave: Acesso à justiça. Assistência jurídica. Direito fundamental. Escritório
modelo. Responsabilidade social.
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ENVELHECIMENTO E CIDADANIA: HISTÓRIAS DE VIDA E DIREITO
Katia Cristina Schuhmann Zilio414
Lilian Melo Moraes415
RESUMO
A compreensão do processo de envelhecimento traz consigo a ideia de aceitação de
uma condição de não juventude, ao mesmo tempo, não pode permitir uma condição
de não aceitação do envelhecimento. Por isso essa pesquisa teve o objetivo de
compreender o envelhecimento a partir do Direito e do exercício da cidadania, analisar
o estatuto do idoso, identificar, na comunidade de idosos estudada as dificuldades
para o exercício pleno da cidadania a partir de coleta de histórias de vida de sujeitos
moradores do Asilo Frei Rogério. A metodologia abordou o estudo de caso e pautouse na investigação do Estatuto do Idoso, tratando sobre o que resultou em sua
elaboração, quais são os objetivos almejados com a criação da referida lei e o que ela
dispõe. Logo após precisamos entender o funcionamento do Asilo Frei Rogério, no
que diz respeito à organização e à participação desta instituição na comunidade de
um modo geral, bem como, a interação da comunidade para com a população idosa
residente no Asilo. Em um segundo momento desenvolveu-se uma coleta de causos,
contos e histórias de vida dos moradores do asilo. Os resultados apontam que
somente a intervenção estatal não é suficiente para assegurar aos idosos uma vida
digna. Todas as histórias coletadas retratam vidas sofridas que alcançaram sua glória
em algum momento e que agora parecem não significar mais nada, pois são ignorados
pelo próprio meio social o qual ajudaram a construir e desenvolver. À guisa de
conclusão podemos afirmar que em termos de legislação o idoso brasileiro está muito
bem amparado, no entanto, na realidade prática raramente as ações previstas nos
textos da lei são aplicadas tornando-se, a lei, uma espécie de calmante ao clamor
popular e ineficaz diante do meio, não apresentando nenhum tipo de melhoria ou
progresso e isso foi apontado pelos idosos que participaram da pesquisa. Acreditamos
ser necessário respeitar os direitos historicamente adquiridos e legalmente
positivados e isso pode ser realizado ao se conhecer as histórias que podem
sensibilizar a população que certamente terá outro olhar para aqueles que
consideramos idosos.
Palavras-Chave: Idoso. Direito. Cidadania. Sociedade.
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O PAPEL DA MULHER BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO PENSAMENTO DE
SIMONE DE BEAUVOIR NA CONTEMPORANEIDADE
Sidele Woehl
RESUMO
INTRODUÇÃO: As questões relacionadas à igualdade de gênero têm sido
frequentemente debatidas nos mais diversos meios de comunicação. Em 2015,
durante a prova realizada com estudantes do ensino médio conhecida pelo nome
ENEM a questão de filosofia sobre o pensamento de Simone de Beauvoir gerou forte
polêmica. O trecho da obra de Simone de Beauvoir era o seguinte: “Ninguém nasce
mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a
forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o
feminino” (BEAUVOIR, 1980, p.99). Apesar de Simone de Beauvoir ser uma filósofa
francesa do século passado, tendo seus principais escritos sobre o tema feminismo
publicados em meados da década de 40, seus pensamentos e estudos ainda
levantam muitos questionamentos na sociedade em geral. Além da repercussão
quanto a falta de conhecimento sobre os estudos dessa importante personagem da
filosofia, visto que muitos acharam que ela se referia a aspectos fisiológicos, como se
ela não tivesse conhecimentos de biologia suficientes para detectar as diferenças
anatômicas entre homens e mulheres; muitos ainda, criticaram por achar que a
mesma está desatualizada, visto que hoje, na constituição brasileira homens e
mulheres gozam de direitos iguais. No Brasil, a legislação garante direitos iguais à
qualquer cidadão brasileiro, sem distinção de gênero. OBJETIVOS: Analisar se o
pensamento da filósofa Simone de Beauvoir encontra-se atual na sociedade
contemporânea brasileira. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada por
meio da leitura sistemática e produção de fichamentos, a partir de livros, artigos, dados
secundários do IBGE, MTE e demais fontes eletrônicas que abordam o tema proposto.
RESULTADOS: Através de uma análise de dados secundários, sobre a realidade na
mulher brasileira contemporânea em diferentes aspectos como o Mercado de
trabalho, a realidade educacional e política, foi possível traçar dados relevantes sobre
o cenário brasileiro. Ao comparar esses dados com os estudos da filósofa Simone de
Beauvoir, foi possível constatar que as teorias dessa filósofa ainda se encontram
atuais. CONCLUSÕES: Os estudos da referida filósofa, mesmo sendo realizado há
décadas atrás, apresentam conclusões que se relacionam com a contemporaneidade
brasileira. A mulher brasileira, mesmo nos dias atuais, vive em condições desiguais
se comparadas com os homens. Mesmo que os dados referentes à escolaridade
apontem que as mulheres e os homens possuem indicadores similares quanto à
formação educacional, no dia a dia, seja na representatividade política, na busca de
uma colocação profissional ou ainda na remuneração, as mulheres são colocadas em
posição de desigualdade, ocupando posição de inferioridade perante os homens. No
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mundo capitalista em que vivemos, onde ter “capital” significa ter poder, percebe-se
que a mulher encontra-se prejudicada. Mesmo que ela se prepare intelectualmente,
fazendo bons cursos de formação profissional, ensino superior e etc., ela ainda
encontra maior dificuldade do que os homens para se posicionar profissionalmente e
na maioria das vezes recebendo remuneração inferior. Apesar do cenário ter
apresentado algumas melhoras com o passar dos anos, essas melhoras seguem em
ritmo lento, não sendo possível afirmar que há igualdade de gênero entre homens e
mulheres, razão pela qual, políticas públicas com o enfoque em igualdade de gênero
se demonstram necessárias.
Palavras-Chave:
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INCIDÊNCIA DE ESTRESSE EM ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA416
Bruna Hurt417
Laís Ferreira da Maia418
Nathalia Kraieski Zanini419
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 420
RESUMO
INTRODUÇÃO: É relevante conhecer as características dos alunos de um curso, pois,
somente assim, o corpo docente e diretivos da instituição podem pensar em
estratégias para isolar e eliminar variáveis negativas relacionadas à formação e
expectativas dos alunos. E a partir destas informações também é possível buscar
estratégias educacionais eficazes no desenvolvimento do currículo do acadêmico
(BAPTISTA, 2004). A vida acadêmica é por vezes caracterizada por um ambiente
vulnerável ao estresse, no qual os acadêmicos têm a responsabilidade de aprender
uma profissão e preparar-se para esse futuro profissional. No entanto, a qualidade de
vida na população discente universitária ainda é pouco estudada (TORQUATO et al.,
2010). O stress pode ser compreendido como uma reação intensa do organismo frente
a qualquer evento bom ou mau que altere a vida do indivíduo. Essa reação ocorre, em
geral, frente à necessidade de adaptação exigida deste indivíduo em momentos de
mudança (EVERLY, 1989).O corpo sente, aprende, se disciplina, se condiciona e
expressa os conflitos emocionais da mente, corporificados nos tecidos celulares,
refletidos na qualidade do tônus muscular, expressões faciais, ritmo respiratório,
postura, tom de voz, etc. Portanto, constantemente somos confrontados com dois
caminhos: ouvir nosso corpo e deixa-lo falar em seus desejos e expressar suas
angústias ou submetê-lo aos estresses físicos e psicológicos diários que a vida nos
traz, formando assim as couraças (VOLPI, 2005, p.2). OBJETIVOS: o projeto de
pesquisa intitulado “incidência de estresse em acadêmicos de psicologia” teve como
objetivo coletar e analisar dados referentes ao conhecimento destes universitários
frente ao significado e a visão que possuem sobre o estresse e os acontecimentos
que podem desencadeá-los. MATERIAIS E MÉTODOS: esta atividade foi
desenvolvida como prática na disciplina de Psicologia Social e para sua realização foi
utilizado questionário com identificação de gênero e idade, contendo perguntas
referentes ao conhecimento pessoal sobre o que significa estresse e os fatores
estressores para acadêmicos de psicologia da 4ª fase. RESULTADOS: participaram
deste estudo 25 alunos e destes 84% são do gênero feminino e 16% do gênero
masculino, com média de idade de 21 anos, e deste total, 76% consideram-se
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estressados, 36% até três vezes por semana, sendo 32%dos sujeitos que sentem este
estresse diariamente, 4% no máximo uma vez por semana, e 4% no máximo uma vez
ao mês. Os jovens que passaram por esta coleta de dados também relataram quais
os motivos que os levam a ficar estressados, e cada aluno traz mais de um motivo
para tal, sendo que 44% relatam acúmulos de trabalhos, provas e atividades da
faculdade como principal desencadeador de estresse, 25% consideram a falta de
tempo para realizar tudo o que precisam, bem como a falta de tempo para si mesmo
e lazer, 16% dizem que o estresse surge por problemas familiares, 12% falam do
trabalho e o acúmulo de problemas mal resolvidos, 8% consideram a faculdade como
fator estressor, bem como, a cobrança, rotina e a responsabilidade e 4% listam outros
motivos. CONCLUSÕES: a partir dos resultados obtidos, foi observado que pelo fato
de os indivíduos pesquisados levarem em conta o emocional e, não ter
aprofundamento sobre o tema estresse, o entendimento dos alunos pesquisados, foi
que por não darem conta do desiquilíbrio que o estresse acaba ocasionando,
associam o efeito disso no seu organismo com a somatização. A somatização surgiu
como explicação das manifestações de sintomas somáticos devido a conflitos
psíquicos (SHARPE; CARSON, 2001). É fundamental a insistência de se levar em
consideração a totalidade do ser humano e das circunstâncias que o rodeiam para
termos uma compreensão mais ampla dos processos de adoecer. A totalidade surge
quando se leva em conta a pessoa – o doente- e não a doença. Daí a tendência atual
da psicossomática de compreender os processos de adoecer, não como um evento
casual na vida de uma pessoa, mas sim representando uma resposta de um sistema,
de uma pessoa que vive em sociedade (MELLO; BURD, 2010, p.115). Os fatores que
desencadeiam estresse nos alunos, são em grande parte, compatíveis uns com os
outros.
REFERÊNCIAS
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SETEMBRO AMARELO: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO421
Bruna Hurt422
Gabriela Fuchs Gonzales423
Laís Ferreira da Maia424
Letícia Padilha425
Nathalia Kraieski Zanini426
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 427
RESUMO
INTRODUÇÃO: “Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Pensar em Suicídio
é se entregar a uma busca incansável dos porquês. É refletir sobre quais sentimentos,
faltas, lacunas ou mistérios rondavam aquela existência” (BARBOSA; MACEDO;
SILVEIRA, 2011, p.233). Ainda sobre este assunto Coutinho e Viera (2008),
descrevem que o suicídio e a depressão tornaram-se problemas sérios de saúde
pública e que estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, rompendo
barreiras entre classes socioeconômicas, entre idades, gêneros e âmbitos culturais.
Estes autores também abordam que “não existe uma definição única aceitável para o
suicídio, mas, quase sempre, sua definição implica necessariamente em um desejo
consciente de morrer e a noção clara de que o ato executado pode resultar na morte”
(COUTINHO; VIEIRA, 2008, p. 717). Conforme Barros et al. (2006), tem-se
observado, nas últimas décadas, que o comportamento suicida tem aumentado entre
os jovens, sendo a adolescência uma fase bastante associada à morte por causas
violentas. Acredita-se que por se tratar de um período do desenvolvimento marcado
por diversas mudanças biológicas, psicológicas e sociais acabam por vezes sendo
acompanhadas de conflitos e angústias. Algumas vezes quando estes adolescentes
estão expostos a intensas e prolongadas situações de sofrimento, de desorganização
podem desenvolver patologias e tornarem-se mais vulneráveis ao suicídio (TEIXEIRA;
LUÍS, 1997). É, também, nesse período que tanto as ideações quanto às tentativas
de suicídio ganham uma maior proporção, quando associadas ao quadro depressivo,
embora essa situação não se restrinja somente à adolescência, Werlang, Borges e
Fensterseifer (2005) a consideram uma característica que se ocorre frequentemente
no período da adolescência, pois neste período ocorre também o processo de
desenvolvimento de estratégias existenciais que delimitam as forma de lidar com
problemas existenciais como, por exemplo, compreender o sentido da vida e da morte.
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Ações que auxiliam na prevenção do comportamento suicida e de ideação suicida
visam à promoção da saúde mental, como grupos de autoajuda e a criação de
condições psicossociais que estimulem a participação da comunidade por meio de
atividades educativas que integrem socialmente os indivíduos, promovendo um estilo
de vida saudável (ABREU et al., 2010). OBJETIVOS: O projeto de intervenção
educativa intitulada “Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio”teve como objetivo
informar condutas protetoras a partir dos fatoresrelacionadasao suicídio, para
adolescentes de 14 a 15 anos, de uma escola pública do município de Mafra – SC.
MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização desta atividade foi estruturado uma
palestra, com slides explicativos sobre a temática proposta e também foi realizado
uma dinâmica de interação intitulada de “baleia rosa”, onde se apresenta desafios
positivos que estimulam o afeto, a amizade, o carinho e o auto cuidado, que promove
a vida, sendo então uma proposta totalmente contrária aos desafios propostos pelo
jogo baleia azul. RESULTADOS:Com esta atividade foi possível observar nosalunos,
professores e equipe escolar uma mobilização significativa frente àquestão de
prevenção ao suicídioe foi a partir da dinâmica proposta que percebeu-se como a
estimulação do afeto, bem estar e preservação da vida pode refletir positivamente no
bem estar dos adolescentes, propiciando aos mesmos um espaço de conversa e
conhecimento. CONCLUSÕES: por meio deste trabalho, foi possível compreender a
importância de ter empatia e ter colocado em discussãoum assunto de extrema
relevância para a sociedade. Viu-se que uma maior informação possibilita a
identificação e posteriormente a possibilidade de ajudar as pessoas que fazem parte
do grupo de risco, a cometer suicídio. Ressalta-se também o papel da escola como
contexto apropriado para a realização deste tipo de intervenção.
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QUALIDADE DE VIDA E RELAÇÃO SOCIAL NA TERCEIRA IDADE
Aline Partala Breda428
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento produz a diminuição gradativa das possibilidades
de sobrevivência, acompanhada por alterações diárias na aparência, comportamento,
experiência e papéis sociais (MENDES et al., 2005). Visto que há um gradativo
crescimento da população idosa, cabe a preocupação com a auto estima e qualidade
de vida dos mesmos, pois, como cita Rizzolli e Surdi (2010) vivemos em uma
sociedade onde o que se valoriza é a juventude, o belo, o “produtivo”, portanto, a
velhice é uma fase vista com preconceitos, inutilidade e dependência. Havendo essa
dificuldade de inserção das pessoas idosas, os grupos de terceira idade tem o objetivo
de resgatar o bem-estar, criando laços, ocupações e dando um novo significado para
a vida dessas pessoas. OBJETIVOS: Buscar saber se há uma melhora em relação a
saúde do idoso, qualidade de vida e auto estima á partir da sua entrada em grupos de
tercera idade. MATERIAIS E MÉTODOS: Essa atividade foi desenvolvida em
decorrência da disciplina de Psicologia Social e Comunitária. Para isso foi utilizado
uma entrevista semiestruturada pelasacadêmicas com a orientação da professora da
disciplina. A entrevista foi realizada no dia 04/10/2017, no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculosda cidade de Mafra-SC. Como critério de inclusão neste
estudo considerou-se a participação dos envolvidos em um grupo de pilates.
RESULTADOS: Participaram do estudo 10 idosos, todos participantes de grupos de
terceira idade. Considerando o gênero destes, tem-se 80% do gênero feminino e 20%
do gênero masculino. A média de idade dos participantes foi de 66 anos. O principal
objetivo proposto neste estudo, foi o de identificar se estes participantes percebem
mudanças em seus comportamentos após a sua participação nestes grupos, sobre
isso identificou-se que 100% dos participantes percebem que os grupos influenciam
em seu bem-estar. Isso fica claro quando em outro questionamento, estes mesmos
participantes apontam que não participavam de nenhuma atividade socialem 80% dos
casos. A partir disto, verificou-se que as principais mudanças percebidas pelos idosos
neste período de envolvimento nos grupos, foi a melhora em sua saúde geral, e a
melhora em sua autoestima. Estes direcionamentos podem ser validados quando no
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questionamento sobre as melhoras identificadas a sujeito 1 verbaliza: “Sim, melhorou
o equilibrio, respiração. Muda meu humor, as vezes tenho preguiça de vir mas venho
pois sei que saio muito melhor, mais alegre”, o Sujeito 4 verbaliza: “Sim, nas dores
corporais e até na autoestima”, o Sujeito 7 verbaliza: “ Sim, totalmente. Me sinto
melhor, mais amada e feliz. E o Sujeito 9 verbaliza: “Sim, muito. Minha movimentação,
consigo trabalhar melhor, me sinto mais feliz”. CONCLUSÕES: A proposta inicial foi a
de identificar se existe relação entre a melhora na qualidade de vida dos idosos com
a entrada nos grupos de terceira idade, a partir disso verificou-se que estes
participantes descrevem uma melhora em seu bem-estar e na sua saúde geral. Com
base nos resultados obtidos, pode-se afirmar com êxito que os idosos que passam a
participar de grupos da terceira idade tem uma melhora siginficativa em seu bemestar. Este êxito pode ser justificado com a afirmação das melhoras na saúde física e
mental dos idosos, que em seus relatos apontam sentirem-se mais felizes e mais
capazes nas tarefas do dia-a-dia. Sobre isso, Mendes et al. (2005) descrevem que os
idosos necessitam sentir-se úteis, e ter ocupações que os movimentem, que os façam
pensar, tenham contatos com outros indivíduos da mesma idade, troquem
experiências, conhecimentos, afetos e amizades que lhe proporcionem prazer e
felicidade. Desta forma as atividades em grupos podem possibilitar uma forma de
manter esses idosos introduzidos socialmente. No entanto é importante ressaltar que
essa vontade deve partir do próprio idoso, para que ele possa usufruir de maneira
satisfatória, melhorandoassim sua saúde em geral, fator que vai influenciar no seu
bem-estar.
Palavras-Chave: Idosos. Grupos de terceira idade. Saúde. Bem-estar. Qualidade de
vida.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: As escolas de educação infantil recebem crianças desde os seus seis
meses de vida até os seis anos de idade, diferente da maioria das escolas regulares,
nas redes de educação infantil onde as crianças podem passar até doze horas dentro
destes ambientes, e é nesse período do dia que elas são cuidadas por equipes de
professoras e estagiárias que buscam desenvolver a aprendizagem nos alunos, para
que o processo de aprendizagem aconteça dentro desse ambiente, é preciso levar em
consideração as diferenças comportamentais das crianças que pertencem a cada
turma de alunos. Os professores têm percebido cada vez mais a dificuldade que vem
sendo desempenhar esse papel de liderança dentro da sala de aula, onde muitas
vezes as crianças apesar da pouca idade já possuem desejos e vontades próprias e
buscam satisfaze-las, para elas o coletivo não é levado em consideração,
prejudicando assim o relacionamento com os demais colegas. Essas diferenças
abrangem o entendimento educacional do que é limite para cada um, que segundo La
Taille (1996) é utilizado para fazer um paralelo com disciplina, obediência e respeito,
ou seja, o limite acaba abordando questões do que é ou não permitido, e dentro deste
contexto o autor associa estes limites com o processo educativo e civilizador.
OBJETIVOS: Dentro desse estudo buscou-seidentificar a percepção dos professores
sobre ausência de limites em crianças entre 1 até os 6 anos de idade em uma creche
localizada na cidade de Mafra – SC. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta atividade foi
realizada como prática na disciplina de psicologia social e buscou atingir os objetivos
pressupostos por esse estudo foi construído um questionáriocom duas perguntas
abertas e 2 perguntas fechadas, totalizando 4 questões. A aplicação ocorreu na data
do dia 04 de Outubro de 2017 em uma escola do município do interior do estado de
Santa Catarina. Para a participação todos os sujeitos foram orientados referente ao
Atividade prática desenvolvida na disciplina de Psicologia Social, do curso de Psicologia, Campus
Mafra, 4ª Fase.
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instrumento proposto. RESULTADOS: Desta forma, participaram do estudo oito
professores, da rede de educação infantil. Segundo o nívelpercentual e os principais
tópicos encontrados, considerou-se que a justificativa mais comum apresentada pelos
sujeitos para a falta de limitena área escolar,é a falta de rotina na casa aliada a falta
de regras dos pais.Sobre a percepção que estes participantes tem referente ao
entendimento do conceito de limite conclui-se que para 100% o limiteéser capaz de
cumprir regras gerando assim uma boa convivência principalmente no ambiente
escolar, pois para que a convivência nesse ambiente seja saudável e propicie a
criança boas condições de crescimento biológico, desenvolvimento intelectual e
emocional é preciso mais do que cuidados com higiene, alimentação, estímulos
motores e de fala, mas também vínculos de carinho e respeito com a pessoa que
dentro da escola exerce o mesmo papel que os pais exercem em suas casas. Sobre
este conceito, Rego (1996) cita que essa falta de limites, ou seja, o comportamento
improprio dos alunos impede a boa convivência e uma harmonia do ambiente.
CONCLUSÃO: Conclui-se que, o problema da falta de limites no ambiente escolar
poderia ser amenizado se atividades mais objetivas e direcionadas fossem
desenvolvidas nos dois ambientes, escola e família. Pois as atividades em conjunto
possibilitariam um entendimento mais amplo sobre o conceito simples de limites, e
este fator certamente influenciaria no processo final. Segundo Tiba (1996) pais
capazes de delegar tarefas que seus filhos são capazes de fazer, contribuem para
que a criança tenha uma autoestima bem construída. Enquanto professores, de
acordo com Gonçalves (2007), tem a função de despertar potencialidades, como
consequência estabelecendo limites. Sendo assim, quando ambos compreendem a
relevância de seus papeis e o desempenham não de maneira competitiva mas de
participantes do processo educacional das crianças, a imposição de limites se dá de
maneira tranquila, gerando assim uma boa convivência não só no ambiente escolar,
mas na sociedade em geral.
Palavras-Chave: Criança. Limites. Escola. Aprendizagem. Professores.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O cuidado com o outro consiste na atenção dada a alguém,
expressada através do alívio do sofrimento que este carrega, bem como a
manutenção da dignidade do outro no processo de saúde e doença (DAMAS,
MUNARI; SIQUEIRA, 2004). Por cuidador entende-se a pessoa que a principal
responsável por um paciente que necessite de atenção especial em suas limitações
físicas ou mentais (ARAÚJO et al., 2013). Os profissionais que atuam no cuidado com
o outro precisam de atenção para o seu cuidado pessoal, físico e mental. Dentro disso
Damas, Munari e Siqueira (2004), apontam em seu estudo a necessidade de um
preparo emocional destes profissionais como ferramenta de trabalho a serviço do
outro. O estado emocional é definido como um processo de excitação em que o
organismo como um todo participa. As emoções diferenciam-se dos sentimentos por
serem mais calmas e por constituírem uma experiência mais complexa, considerando
que existem dois aspectos principais: a experiência individual da emoção e a
expressão comportamental da mesma (BRAGHIROLLI, 2002). De acordo com Britto
e Elias (2009) dentro de uma perspectiva comportamental as emoções estão
relacionadas a três eventos do sistema nervoso o interceptivo, proprioceptivo e
exteroceptivo em relação ao meio em que este organismo se encontra, logo o estado
emocional do indivíduo exerce influencia sobre o comportamento deste.De acordo
com Braghirolli (2002)as emoções podem ser primárias quando são inatas, evolutivas
e partilhadas por todos e secundárias quando são resultantes das interações sociais
e das aprendizagens. OBJETIVOS: Identificar os aspectos emocionais em cuidadores
de idosos. MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica e descritiva
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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. RESULTADOS:
Participaram do estudo 36 cuidadores, destes 91,7% são do gênero feminino e 8,3%
são do gênero masculino. Quanto à idade22,2% tem entre 18 e 28 anos, 16,7% têm
entre 19 a 29 anos, 36,1% tem entre 40 a 50 anos, 11,1% tem entre 51 a 61 anos e
13,9% estão acima de 62 anos. Quanto ao grau de parentesco 47,2% são filhos,
11,1% são netos, 5,5% são irmãos, 2,8% são nora/genro e 25,0% são cuidadores
formais. Da amostra total 75,0% são familiares e 25,0% são cuidadores formais.
Quanto ao tempo que são cuidadores 19,4% são cuidadores do paciente há menos
de um ano, 52,8 cuidam do paciente entre 1 a 5 anos, 16,7% cuidam do paciente de
6 a 11 anos, 5,5% cuidam do paciente entre 12 e 17 anos, 2,8% cuidam do paciente
mais de 18 anos e 2,8% não responderam.Em relação à escolha de ser cuidador,
identificou-se que para amostra é visto sob uma perspectiva positiva a partir da
reponsabilidade pelo paciente. Referente aos reflexos na saúde emocional do
cuidador no ato de cuidar é identificada sob uma perspectiva positiva quando
relacionada à empatia diante da condição humana. Sobre isso Waldow
(1998),descreve que o ato de zelar por alguém só existe quando é sentido, vivido e
experienciado, isso envolve respeitar ao outro e a si mesmo como ser humano.Os
reflexos emocionais são vistos sob uma perspectiva negativa quando associadosà
percepção do estado do paciente em relação à doença.Referente às emoções
vivenciadas pelos cuidadores no ato de cuidar, são apontadas emoções positivas em
relação à valorização da vida descrita como momentos felizes em que o paciente
diante de sua condição apresenta evoluções, também são apontadas emoções
negativas quando vivenciam o sentimento de tristeza em relação ao estado do
paciente e medo da perda.Diante disso Braghirolli(2002), aponta que as emoções
influenciam no desempenho das tarefas do indivíduo, considerando que os níveis de
excitação no cérebro diante de aspectos emocionais podem contribuir tornando a
atividade mais significativa, como também podem fazer com que o indivíduo perca o
interesse devido a rotina. CONCLUSÕES: Diantedeste estudo é possível identificar
que para esta amostra as emoções vivenciadas diante do ato de cuidar se relacionam
ao estado em que o paciente se encontra, do mesmo modo isso influencia na
percepção diante da valorização da vida.Desse modo pode-se afirmar que cuidadores
também precisam de cuidados, sob o ponto de vista emocional, pois diante do ato de
cuidar podem surgir diversos sentimentos, desde cansaço, estresse, exaustão, mas
também, bem-estar,afeição e ternura (SIMONETTI; FERREIRA, 2008).
Palavras-Chave: Cuidador. Emoção. Psicologia.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O cuidado com o outro consiste na atenção dada a alguém,
expressada através do alívio do sofrimento que este carrega, bem como a
manutenção da dignidade do outro no processo de saúde e doença (DAMAS;
MUNARI; SIQUEIRA, 2004). O cuidado prestado pode ser tanto por parte da família
quanto por profissionais que atuam dentro de instituições (cuidadores formais). Os
cuidadores formais se caracterizam por possuírem um vínculo formal, enquanto que
os informais não obtém nenhum tipo de remuneração pelo cuidado prestado. Dentro
disso é possível distinguir vários tipos de cuidadores: primários e secundários; formais
e informais. As pessoas que cuidam, sejam eles profissionais da área da saúde ou até
mesmo os familiares, estão expostos ao desgaste emocional decorrente da atenção
voltada a quem se cuida, nesse processo de relação direta com pessoas. Porém é
válido ressaltar que para dedicar o cuidado ao outro é necessário também estar bem
consigo mesmo (FERNANDES; BATISTA; LEITE, 2003). Dentro desse contexto, cabe
ressaltar que estes profissionais também sofrem impactos em sua saúde na prestação
de serviço. Diante de situações que desencadeiam estresse nas rotinas diárias é
válido ressaltar que cada indivíduo reage de maneira individual. Logo existem
indivíduos que são mais vulneráveis a situações estressoras do que outros. Em muitos
casos, as exigências são maiores do que as possibilidades do individuo, o que provoca
a sensação de impotência. As estratégias de enfrentamento diante de situações
gerados de estresse são conceituadas como coping, o qual consiste em umesforço
cognitivo e comportamental para dominar, tolerar ou reduzir as demandas internas e
externas que surgem (MORENO et al., 2011). OBJETIVOS: Identificar a percepção
do estresse e as estratégias de enfrentamentoutilizadas pelos cuidadores de idosos.
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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. RESULTADOS:
Participaram do estudo 36 cuidadores, destes 91,7% são do gênero feminino e 8,3%
são do gênero masculino. Quanto à idade 22,2% tem entre 18 e 28 anos, 16,7% têm
entre 19 a 29 anos, 36,1% tem entre 40 a 50 anos, 11,1% tem entre 51 a 61 anos e
13,9% estão acima de 62 anos. Quanto ao grau de parentesco 47,2% são filhos,
25,0% são cuidadores pagos e 11,1% são netos. Da amostra total 75,0% são
familiares e 25,0% são cuidadores formais. Sobre isso Araújo, Vidal, Brito, Gonçalves,
Leite, Dutra& Pires(2013) descrevem que o cuidado prestado por familiares oferece
benefícios, pois proporciona maior humanização no tratamento, considerando que
para o idoso estar em seu ambiente familiar e próximo de seus familiares fortalece os
vínculos afetivos.Quando questionados se durante o cuidado que realizam existem
momentos estressantes foi identificado que para a amostra o estresse é percebido
sob uma perspectiva negativa em função do cansaço relacionado à rotina de
cuidados. O estresse é inevitável ao contexto dos seres humanos e pode resultar de
uma demanda interna ou externa. Dentro do contexto de cuidadores de idosos o nível
de dependência do paciente pode gerar estresse na atuação do cuidador, bem como
a convivência diária com a dor e o sofrimento do outro (SIMONETTI; FERREIRA,
2008). Quando questionados quanto às estratégias de enfrentamento utilizadas diante
de momentos estressantes, foi identificado sob uma perspectiva positiva em relação
a pratica de atividades físicas e atividades interativas. Sobre isso os autores Mazon,
Carlotto e Câmara (2008), apontam que os indivíduos buscam estratégias de
enfrentamento com caráter ativo e centrado no problema. CONCLUSÕES: Diante
desse estudo foi possível identificar que para a amostra estudada os momentos
estressantes são vistos sob uma perspectiva negativa, porém as estratégias de
enfrentamento diante dos momentos estressantes são vistos sob uma perspectiva
positiva. Considerando as estratégias de coping necessárias em situações de
estresse é possível destacar que estas podem estar centradas no problema quando a
finalidade é alterar o agente estressor, quando visam controlar, reduzir ou eliminar as
respostas emocionais são centradas na emoção (SIMONETTI; FERREIRA, 2008).
Palavras-Chave: Estresse. Coping. Cuidador. Psicologia
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ROTINA DE CUIDADORES DE IDOSOS: MUDANÇAS E DIFICULDADES
ENFRENTADAS449
Gabriel Felipe do Nascimento450
Letícia Gabrielle Alves Claudino451
Luzia Wasilkosky452
Marcio Diego Maia453
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 454
RESUMO
INTRODUÇÃO: Cuidar refere-se ao ato de proteger e melhorar a condição humana
(WATSON, 2002). O cuidador de idosos é considerado a partir da prestação de
cuidados a pessoa em seu domicílio, com ou sem vínculo remuneratório, o qual presta
auxílio na alimentação, higiene pessoal, administração de medicação (NASCIMENTO
et al., 2008). O cuidado prestado pode ser tanto por parte da família quanto por
profissionais que atuam dentro de instituições (cuidadores formais). Os cuidadores
formais se caracterizam por possuírem um vínculo formal e remuneratório, enquanto
que os informais não obtêm nenhum tipo de remuneração pelo cuidado prestado
(FERREIRA, 2014). Ao assumir a tarefa de cuidador, as mudanças vivenciadas nos
contextos diários de sua vida são sentidas pelos cuidadores e descritas no estudo de
Santos (2002),através de “sentimentos como prisão, solidão, tristeza, ambivalência e
culpa; a relação problemática com o idoso; a dificuldade da aceitação do fim de vida
do mesmo e o aumento de estresse”diante disso, ainda vivenciam constates
dificuldades vinculadas ao ato de cuidar e estas assumem proporções físicas,
psicológicas, sociais e financeiras (SANTOS, 2008). OBJETIVOS: Mapear as
mudanças percebidas e dificuldades encontradas na rotina de cuidadores de idosos.
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. RESULTADOS:
449Este

estudo foi financiado pelo Fundo de Apoio à Manutenção ao Desenvolvimento da Educação
Superior (Art 171).
450Graduando em Psicologia (6ª fase) pela Universidade do Contestado, Campus Mafra – UnC / Mafra.
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339
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

Participaram do estudo 36 cuidadores, destes 91,7% são do gênero feminino e 8,3%
são do gênero masculino. Quanto à idade 22,2% tem entre 18 e 28 anos, 16,7% têm
entre 19 a 29 anos, 36,1% tem entre 40 a 50 anos, 11,1% tem entre 51 a 61 anos e
13,9% estão acima de 62 anos. Quanto ao grau de parentesco 47,2% são filhos,
25,0% são cuidadores pagos e 11,1% são netos. Da amostra total 75,0% são
familiares e 25,0% são cuidadores formais. Referente à rotina de cuidados oferecidos
ao paciente, foi identificado na amostra que é visto sob uma perspectiva negativa
inerente a característica de cuidados prestados. Sobre issoé possível destacar que o
cuidador de idosos consiste naquele que convive diariamente com o idoso e presta
auxílio na alimentação, higiene, administra a medicação e ainda estimula o paciente
em atividades reabilitadoras (ARAÚJO et al., 2013). Referente asmudanças
vivenciadas nos contextos afetivo, social e emocional foi identificado que para a
amostra é visto sob uma perspectiva negativa em função da sobrecarga relacionada
a rotina. De encontro a isso, nos estudos de Somerheld& Neri (2001) os cuidadores
descreveram que cuidar consiste em um trabalho árduo, gerador de sobrecarga, que
resulta em cansaço, insônia e problemas de saúde. Nesta categoria foi identificado
ainda que para a amostra existe uma visão sob a perspectiva negativa relacionada as
relações afetivas eaos aspectos financeiros, pois de acordo com Araújo et al (2013),
a sobrecarga financeira é um fator gerador de estresse, pois o cuidador normalmente
tem dificuldade para conseguir algum emprego, em muitos casos precisa abandonar
a jornada de trabalho ou até mesmo reduzir sua carga horária para dedicar os
cuidados especiais aos idosos. Em relação às dificuldades enfrentadas no ato de
cuidar,50,0% afirmam que existem, 33,3% afirmam que não existem e 16,7% não
souberam responder. Para esta amostra as dificuldades vivenciadas são vistas sob
uma perspectiva negativa, considerando a resistência dos idosos bem como o esforço
físico necessário para as atividades diárias. Dentro desse contexto, o cuidador que
não tem suporte dos demais enfrenta dificuldades, em especial quando o paciente
apresenta alguma doença crônica ou tem dependência física do cuidador (ARAÚJO
et al, 2013). CONCLUSÕES: Diante deste estudo foi possível identificar que para a
amostra a rotina de cuidados oferecidos é visto sob uma perspectiva negativa,
considerando que esta gera cansaço físico e esgotamento de energia. Também foi
visto que diante do ato de cuidar ocorrem mudanças nos diversos contextos de vida
do cuidador, sendo afetivo, emocional e social. Sobre isso também é possível
considerar que cuidar não é tarefa fácil, pois o cuidador enfrenta diversas dificuldades
no seu dia a dia. Desse modo a complexidade da função de cuidador e a
imprevisibilidade da doença do paciente são situações que geram incertezas no ato
de cuidar (ARAÚJO et al, 2013).
Palavras-Chave: Cuidadores. Dificuldades. Psicologia.
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PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA EM TEMPOS DE PROCESSO CRIMINAL DE
EXCEÇÃO
Luiz Eduardo Cani455
Camila Leonardo Nandi de Albuquerque456
Sandro Luiz Bazzanella457
RESUMO
INTRODUÇÃO: O que significa presunção de inocência? Esse questionamento é
cada vez mais relevante, mormente após o caso de suspeita de corrupção de
parlamentares em função de determinadas votações no Congresso Nacional,
nomeado de “mensalão”. Posteriormente foi a vez das ações de combate à corrupção
levadas a efeito pelo Ministério Público e pela Política Federal envolvendo membros
de legislativo, do executivo e da iniciativa privada, nomeada de “Operação Lava Jato”,
em tramitação. O fato é que, com a veiculação dos processos nos meios de
comunicação, em tempo real, tem se tornado cada vez mais difícil, senão impossível,
que alguém seja presumido inocente. OBJETIVOS: Geral: compreender a origem e o
significado da presunção de inocência. Específicos: a) verificar o contexto sóciohistórico-político em que foi conquistado o direito à presunção de inocência; e b)
analisar o significado da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da
Constituição. MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa bibliográfica e documental, com
consulta a fontes primárias e secundárias, utilizando-se o método indutivo para, a
partir do estudo das especificidades do tema, formular considerações.
RESULTADOS: O movimento iluminista lançou luz sobre a arbitrariedade estatal e
forneceu um conjunto de críticas que impulsionaram as revoluções burguesas dos
séculos XVIII e XIX, dentre elas a Revolução Francesa (1789). À época a Europa
ainda tentava se livrar dos fantasmas do Santo Ofício da Inquisição, instituído em 1215
(COUTINHO, 2001, p. 14). Dentre os levantes contra as arbitrariedades daquela
época, destaca-se a crítica do jurista e economista milanês Cesare de Bonesana
(1738-1794): “Um homem não pode ser chamado culpado antes da sentença do juiz,
e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou
os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada [tradução livre]” (1993, p. 88). Mas
a conquista da presunção de inocência foi posterior, somente com a promulgação da
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Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cujo art. 9º previu “Todo acusado
é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendêlo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente
reprimido pela lei [tradução livre]” (FRANÇA, 1791). No ordenamento jurídico brasileiro
o movimento de recepção desse direito foi retardado em quase cem anos. Somente
com a promulgação da Constituição de 1988 foi positivado o direito à presunção de
inocência, no art. 5º, LVII “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988). É nítida a distinção entre a
presunção de inocência prevista na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e
a presunção de inocência prevista na Constituição brasileira de 1988: a referência ao
trânsito em julgado, ou seja, à decisão condenatória da qual não caiba mais recurso,
nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(BRASIL, 1942). Com essa redação, a presunção de inocência passa a ter ao menos
três significados: a) norma probatória – a prova sobre a existência do crime e a
respectiva autoria é exclusiva do acusador, que deve cumprir esse ônus produzindo
provas lícitas e expressamente previstas em lei; b) norma de tratamento – todo
acusado deve ser tratado como inocente durante toda a duração do processo, o que
proíbe a exposição midiática, bem como a prisão, o bloqueio e o sequestro de bens
de modo desnecessário, sem que exista risco para o desenvolvimento do processo
ou risco de fuga do acusado; e c) norma de juízo – todas as normas criminais devem
ser interpretadas do modo mais favorável aos acusados, assim como todas as dúvidas
acerca dos fatos não provados (MORAES, 2010, p. 424-475). Embora não exista
referência à palavra inocente, é importante compreender que um processo criminal só
pode terminar com dois resultados: declaração de inocência ou de culpa do acusado.
Esse fato é ignorado, ou distorcido, por todos os que defendem que no Brasil não se
tem presunção de inocência, mas presunção de não culpa. CONCLUSÕES: A
proibição brasileira de tratamento dos acusados como se culpados fossem, prevista
no art. 5º, LVII, da Constituição, garante a todos que não serão expostos à público
como troféus ou presas da última caça. As prisões provisórias das modalidades
preventiva e temporária, deveriam ser utilizadas como últimas medidas, destinadas
aos momentos em que não é possível garantir que não serão produzidas as provas
ou que o acusado não fugirá. Nessas circunstâncias, a produção de prova deveria ser
antecipada para que o acusado fosse novamente solto. Esse é o significado de ser
presumido inocente enquanto não houver sentença penal condenatória transitada em
julgado. O processo é instrumento de efetivação de direitos e garantias dos acusados.
Ao ser desvirtuado, torna-se processo penal de exceção na medida em que o poder
soberano suspende direitos e garantias sob o argumento de necessidade de preservar
o ordenamento jurídico (AGAMBEN, 2004, p. 23). Se fosse levado a sério, não seriam
ordenadas tantas prisões provisórias e os casos não seriam tão explorados pelos
meios de comunicação. Também não seria necessário que o reitor Luiz Carlos
Cancellier de Olivo, pesquisador do Direito e da Literatura, se suicidasse para pôr fim
à arbitrariedade e exposição que sofreu, provavelmente refletindo sobre aquilo que se
passou com a personagem Josef K, no livro O processo, de Franz Kafka (KAFKA,
2011, p. 247-252).
Palavras-Chave: Mídia. Culpa. Exposição. Estado de exceção.
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PSICOLOGIA ESCOLAR: AUTOESTIMA DOS ALUNOS INSERIDOS NA ESCOLA
DE JOVENS E ADULTOS
Andryele Adriano 458
Pollyana Weber da Maia Pawlowystsch 459
RESUMO
INTRODUÇÃO: Trata-se de um trabalho realizado no período de estágio obrigatório
escolar, no qual foi levantado questões sobre a autoestima destes alunos. Entendese por autoestima um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu
próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou
negativa em relação a si mesmo (ROSENBERG, 1965). Coopersmith (1989) ressalta
que o ponto fundamental da autoestima é o aspecto valorativo, o que influencia na
forma como o indivíduo elege suas metas, aceita a si mesmo, valoriza o outro e projeta
suas expectativas para o futuro (BEDNAR; PETERSON, 1995). Nessa escola de
jovens e adultos a maioria matriculados estão os adolescentes. Na fase da
adolescência o primeiro estudo publicado sobre essa fase da vida, desde o ponto de
vista psicológico, aconteceu em 1904, por Stanley Hall: “adolescência: sua psicologia
e sua relação com a fisiologia, sociologia, sexo, crime, religião e educação”. Na
década de 1920, surgiram vários estudos sobre aspectos biológicos da adolescência,
que se tornaram cada vez mais importantes para a compreensão da puberdade – o
aspecto biológico da adolescência. Para Knobel (1992) a adolescência se caracteriza
por ser uma fase do desenvolvimento em que o indivíduo estabelece sua identidade
adulta a partir de internalizações e identificações ocorridas na infância, principalmente
na relação com seus pais, mas também levando em conta as influências da sociedade
em que vive. A escola de jovens e adultos começou a delimitar seu lugar na história
da educação brasileira a partir de 1930. Na década seguinte, com a ampliação da
educação elementar, esta modalidade de ensino tomou forma da Campanha Nacional
de Massa, e este modelo ainda persiste no século XXI (BUSS, 2011). A modalidade
de Educação destinada a jovens e adultos apresenta uma identidade que a diferencia
da escolarização regular. Neste contexto pode-se considerar que e essa diferenciação
não é apenas quanto à especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão
de especificidade sócio histórico-cultural (FERRARI, 2011). OBJETIVOS: Este
trabalho teve como objetivo avaliar a autoestima de alunos que frequentam o ambiente
escolar do NAES (Núcleo Avançado de Ensino Supletivo) no qual se trata de jovens e
adulto, e verificar se o ambiente escolar em que estão inseridos no momento mostrase influenciador desta condição emocional. MATERIAL E MÉTODOS: Buscando
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atender os objetivos propostos neste trabalho foi utilizado como instrumento de coleta
de dados o Inventário de Rossemberg (1965), para avaliar a autoestima dos
participantes e também foi desenvolvido um pequeno questionamento acerca do
entendimento que estes alunos possuem sobre o ambiente escolar que estão
inseridos no momento. Esta prática fez parte das atividades de estágio obrigatório em
Psicologia Escolar. RESULTADOS: Participaram do estudo 20 alunos, destes 50 %
do 9º ano e 50% da 3ª série do ensino médio. Quanto ao gênero dos participantes,
têm-se 35% do gênero feminino, 65% do gênero masculino. Com relação a idade
identificou-se que 65% dos alunos possuem entre 14 a 18 anos, 20% dos alunos
possuem entre 19 a 24 anos, 5% possui de 30 a 35 anos e 5% possui mais de 35
anos. Considerando os resultados de autoestima foi possível avaliar que dos 20
alunos 10% apresentou autoestima baixa, 70% apresentou autoestima moderada e
20% apresentou autoestima alta. Quando esta informação avaliativa é relacionada
com o sentimento que os participantes possuem sobre estar frequentando o NAES
70% dos alunos não se sentem discriminados, outros 30% possuem esse sentimento,
relacionado ao sentimento desses alunos de como que eles sentem que a sociedade
os vê 55% destes alunos não se sentem vistos de forma diferente perante a
sociedade, já 45%destes alunos considera que depois que eles começaram a
frequentar a escola de jovens e adultos sentem que a sociedade os vê de formar
diferente. Por fim, foi colocada uma questão se referindo ao ensino da escola no qual
possibilitara mais aprendizagem para os alunos, 100% dos alunos concordaram que
depois que entraram na escola do NAES esta possibilitando mais aprendizagem para
os mesmos, mostrando assim, que a escola esta sendo um ambiente extremamente
importante para esses indivíduos, no qual estão aproveitando as aprendizagens que
estão lhes oferecendo.
Palavras-Chave: Autoestima. Adolescência. Escola de jovens e adultos.
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ESTRESSE EM CUIDADORES: INCIDÊNCIA E MECANISMOS DE COPING
EXISTENTES460
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento Profissional,
é uma resposta de caráter depressivo ao estresse crônico ocupacional, o qual é
marcado por um esgotamento físico e emocional profundo relacionado ao contexto
profissional (BARROS; SOBROSA, 2013). A fragilidade emocional provocada pela
falta de suporte afetivo e social traz muito sofrimento, pois a representação dessa
situação não fica restrita à vida privada, mas também para o campo das relações de
trabalho. O indivíduo, quando encontra-se sem alternativa para compartilhar suas
dificuldades, anseios e preocupações, acaba aumentando sua tensão emocional, o
que pode levar ao surgimento da síndrome de burnout e/ou do estresse ocupacional
(ABREU, et. al, 2002). OBJETIVOS: Identificar a incidência de Burnout em
cuidadores. MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de um estudo de abordagem
quantitativa tendo como critério de inclusão para este estudo a assinatura do TCLE e
o preenchimento completo do Questionário para identificação preliminar da Burnout.
RESULTADOS: Participaram do estudo 36 pessoas localizadas em 4 Cidades na
região do Estado do Paraná, destas 22,2% possuem idade entre 18 a 28 anos, 16,7%
possuem idade entre 29 a 39 anos, 36,1% possuem entre 40 a 50 anos, 11,1 possuem
idade entre 51 a 61 anos e 13,9% possuem idade acima de 61 anos. Quanto ao
gênero 91,7% são mulheres e 8,3% são homens. Quanto ao grau de parentesco 75%
são familiares e 25% não possuem nenhum grau de parentesco. No que se refere a
incidência do Burnout 11,1% não possuem indício de Burnout, 19,4% apresentam a
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possibilidade de desenvolver, 33,3% encontram-se em fase inicial de Burnout, 33,3%
estão no começo da instalação do Burnout e 2,8% apresentam fase considerável de
Burnout. CONCLUSÕES: Este estudo apontou que neste grupo de pessoas, a grande
maioria possui alguma incidência da Síndrome de Burnout. Desta forma (ABREU, et.
al, 2002), descrevem que o Burnout é uma forma de adaptação que pode gerar efeitos
negativos tanto para a própria pessoa quanto para seu local de trabalho. Portanto,
acaba tendo como consequência a tentativa de adaptação própria das pessoas que
não possuem recursos para lidar com o estresse no trabalho e essa falta de habilidade
para enfrentar o estresse pode levar a exaustão emocional, produzindo uma sensação
de esgotamento, de falta de energia, dificultando cada vez mais a rotina da prática
profissional.
Palavras-Chave: Síndrome de Burnout. Profissão. Estresse.
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DA FORMAÇÃO EM LEITURA À LEITURA PARA A COMUNIDADE466
Katia Cristina Schuhmann Zilio467
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER tem o
compromisso de promover ações de valorização social da leitura. Esse propósito
envolve políticas de difusão de livros e bens de leitura, destinados a torná-los
disponíveis ao maior número possível de pessoas, exigindo a constituição de uma
política voltada à formação de leitores e de agentes de leitura. Nessa perspectiva, na
UnC Curitibanos, o PROLER ancora iniciativas de desenvolvimento de ações culturais
e de leitura que sensibilizem a comunidade em momentos diversos. Essas iniciativas
ocorreram junto ao Grupo de estudos “A leitura na escola” e em ações de formação e
promoção de eventos motivadores de leitura. Com os objetivos de contribuir com a
democratização da leitura, atuar na mobilização de práticas de leitura em diversos
níveis e espaços; difundir as políticas de leitura advindas do PROLER, como uma das
garantias da formação do cidadão; desenvolver ações que viabilizem metodologiaspráticas inovadoras de incentivo à leitura, nas redes de ensino e outros ambientes e,
finalmente, fomentar no ensino superior, ensino, pesquisa e extensão direcionados à
democratização da leitura, o programa ampara ações diversas a partir de assessoria
e implantação de projetos de leitura. A metodologia deste projeto de extensão inclui
o trabalho de mediação como instituição promotora de leitura. Isso ocorre em duas
frentes: com os encontros do Grupo de estudos “A leitura na escola” que já se encontra
na terceira edição e, comosegunda frente, a oferta de curso de formação baseado nas
áreas do conhecimento e a Base Nacional Curricular Comum. Os resultados apontam
para o desenvolvimento de um grupo ativo de discussão que ampara vários projetos
que possibilitam leitura em locus diversos, desenvolvidos por estudantes e
professores com foco na comunidade. É ainda, igualmente importante, o
desenvolvimento do V Concurso de Poesia (em andamento), o II Encontro do diário
do leitor que reunirá em novembro mais de 250 estudantes que usam o Diário do leitor
como registro de leituras e minicursos de contação de história, além do
desenvolvimento de formação de professores e acadêmicos que acreditam na
contribuição da leitura para a formação e transformação da comunidade.À guisa da
conclusão, pensamos que a universidade cumpre o seu papel na comunidade com
projetos de extensão que inferem à comunidade possibilidades de transformação,
além disso a comunidade vê nos subprojetos desenvolvidos a possibilidade de
crescimento e formação.
Palavras-Chave: Leitura. Formação.Mediação.
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A PERSPECTIVA DO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA FRENTE A ESCOLHA DA
ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL468
Aline Woitiki469
Rosimery Fetzer Rautte470
Simony Aparecida Cantelle471
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 472
RESUMO
INTRODUÇÃO: A psicologia é a ciência que estuda o ser humano e as suas
diversidades, por isso ela não possui somente um único objeto de estudo, existem
linhas mais focadas no comportamento humano, outras no inconsciente, algumas na
consciência humana e outras ainda na personalidadedo indivíduo, sendo então uma
ciência humanaque está exposta a transformações, pois o objeto de estudo é o próprio
ser humano, e este é um ser histórico que está em constante mudança (BOCK, 2008).
Sobre isso Furtado (2012), aponta que a profissão só recebe o reconhecimento se
haver uma necessidade por parte da sociedade, isso não foi diferente com a
psicologia, pois esta ciência acabou atendendo uma crescente demanda social
principalmente após a regulamentação da profissão em 1962, pois nesta época
iniciou-se um período de crescimento econômico em nosso país, o que contribuiu
significativamente para o desenvolvimento de diversas profissões, dentre elas a
profissão da psicologia. “Hoje são reais as possibilidades de trabalho para o psicólogo
além do consultório particular. Cresce a demanda nos serviços públicos de saúde”
(FURTADO, 2012, p. 81). Com isso percebe-se que o profissional de psicologia pode
trabalhar em diversos ambientes, como a área organizacional, social, hospitalar,
jurídica, escolar, esporte, entre outras. Para que o acadêmico torne-se profissional em
psicologia, ele é exposto a um período de cinco anos de estudo, no qual obterá
conhecimentos tanto na teoria quanto na prática desta ciência, dentre esses
conhecimentos, se faz indispensável estes acadêmicos saberem as formas pelas
quais irão poder atuar no futuro. OBJETIVOS: Oobjetivo deste estudo, foi identificar
como os alunos do segundo ano do curso de psicologia vislumbram sua perspectiva
profissional dentro das áreas de atuação. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta atividade
foi desenvolvida na disciplina de Psicologia Social e Comunitária, em que a partir da
aplicação de um questionário com 6 questões foi selecionado as questões 2 e 3 que
468Atividade
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abordaram a temática das áreas da psicologia para desenvolver esta análise.
RESULTADOS: Participaram deste estudo22 acadêmicos do segundo ano do curso
de psicologia da Universidade do Contestado – Campus Mafra-SC, sendo 18,18%
acadêmicos do gênero masculino e 81,81% do gênero feminino, a média de idade foi
de 21 anos. Dentro dos principais resultados, foi possível verificar que 100% dos
acadêmicos apresentaram satisfação em estar nesse curso atualmente, que a
perspectiva dos participantes do estudo está bastante direcionada à área
organizacional, escolar e clínica, isso pode acontecer porque considerando a
programação acadêmica, são estas as áreas mais estudadas até o momento. A
predominância da área clínica pode ser explicada devido ao estereótipo social
existente sobre a psicologia, de que o psicólogo só atua em clínicas, o que de fato não
é verdade, pois o psicólogo pode atuar em outras diversas áreas. Apesar disso,
podemos perceber que isso vêm mudando com o passar do tempo, propriamente pela
escolha de outras áreas pelos acadêmicos, como a organizacional e a escolar, áreas
as quais eles dificilmente conheciam antes de entrar no curso. Com isso pode-se
perceber o quanto o ambiente acadêmico oportuniza aos alunos a conhecerem as
diversas opções, para que no fim possam fazer suas escolhas. CONCLUSÕES:
Considerando então que a satisfação apresentada pelos alunos vem a partir de uma
escolha que foi feita previamente por eles, podemos conceber que todos fizeram uma
escolha assertiva antes de entrar no ambiente acadêmico e que esta satisfação
permanece após 2 anos de curso, Maslow (1962), nos traz que o indivíduo é motivado
por seus desejos, carências, anseios ou a falta e que isso é algo subjetivo de todos
nós. Outro fator relevante é a modificação do estereótipo que têm-se na perspectiva
social, podemos observar que de fato, o ambiente acadêmico oportuniza aos alunos
novos conhecimentos, permitindo que ele tenha o livre arbítrio para escolher a sua
área de atuação, e mesmo que sua escolha seja a área clínica, não é mais pelo
estereótipo social e sim por haver realmente uma identificação com ela.
Palavras-Chave: Atuação do psicólogo. Psicologia no Brasil. Motivação.
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PERSPECTIVA DA HIPERATIVIDADE NA VISÃO DO PROFESSOR
Camila Cristina Pscheidt
Lya Amanda Bueno
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente estudo buscou compreender o entendimento do professor
sobre a hiperatividade. A hiperatividade é um desvio comportamental, caracterizado
pela excessiva mudança de atitudes e de atividades (TOPCZEWSC; 1999). Ainda
sobre este assunto, Barkley e Anastopouloset al. (2008), afirmam que atividades
excessivas ou inapropriadas para o desenvolvimento, sejam elas vocais ou motoras,
como agitação, movimentos corporais brutos desnecessários e inquietação, são as
queixas mais comuns entre os pais e professores. Ainda Topczewsc (1999), diz que
a as dificuldades e fracassos escolares passou a ser considerado um problema
importante, sendogrande população de hiperativos apresentando dificuldades para a
adaptação escolar e social. Frente a dificuldade de interpretação, identificação e
entendimento do transtorno de hiperatividade muito aparente no âmbito escolar,
propõe-se uma análise de qual o esclarecimento que o professor possui deste
transtorno. OBJETIVOS: Estudar a visão que o professor tem sobre a medicação para
crianças hiperativas que estejam frequentando o âmbito escolar. MATERIAIS E
MÉTODOS: Esta atividade foi desenvolvida como atividade prática da disciplina de
psicologia social. Para realização da pesquisa, foi elaborado um questionário aplicado
em professoras, todas do gênero feminino, no dia 04 de outubro de 2017, em um
centro de educação infantil do interior do Estado. RESULTADOS: Os resultados
revelam 83,3% consideram que existe relação entre os problemas de aprendizagem
e a hiperatividade e 75% afirmam que crianças hiperativas deveriam usar medicação.
CONCLUSÕES: Houve expressiva frequência de afirmações favoráveis a medicação
desta criança, sobre isso Topczewsc (1999) afirma que com o controle da
hiperatividade pode melhorar a autoimagem e o relacionamento com os colegas, onde
a criança possa se sentir mais feliz na escola, sendo então favorável para a melhoria
da qualidade do seu aprendizado. Um estudo de LeFever e colaboradores (1999),
também revelou o excesso de diagnósticos através da mídia e da internet, assim como
o uso demasiado de medicações psicoestimulantes para controlar os comportamentos
das crianças.É importante se entender que a medicação auxilia no tratamento dos
sintomas e comportamentosinadequados para a idade, fatores que podem prejudicar
o processo de aprendizagem, no entanto é importante se considerar a existência dos
efeitos colaterais em seu uso, principalmente tristeza e irritabilidade e quanto estes
efeitos também podem refletir neste mesmo processo de aprender.
Palavras-Chave: Professor. Hiperatividade. Escola. Aprendizagem.
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UM NOVO OLHAR ATRAVÉS DAS LENTES: ENVOLVENDO POESIA
Manuela de Lima
Mariane Ribeiro da Luz
RESUMO
INTRODUÇÃO: Este trabalho pretende relatar as atividades realizadas durante nosso
estágio de docência do 1 semestre/2017, executado na EEB Edmundo da Luz Pinto
localizado na cidade de Curitibanos/SC, no 5ª ano matutino da Professora Priscila
Santos. Ao todo são 21 alunos sendo 11 meninas e 10 meninos. A temática escolhida
foi à fotografia com inserção a poesia, tema foi sugerido pelos alunos no primeiro
encontro de observação que tivemos. Encontramos diversas dificuldades, uma delas
foi o laboratório de informática da escola, pois não tinha o número suficiente de
computadores seu sistema operacional era o Linux que não aceitava o programa no
qual ensinaríamos os alunos a digitalizarem as fotos, e a internet era muito lenta, não
tinha como fazer pesquisas, condições climáticas entre outros. Para a execução do
trabalho tivemos que usar o laboratório de informática da UnC- Campus Curitibanos.
O trabalho foi constituído por pesquisas sobre o tema, tuor pelos pontos turísticos da
cidade, digitalização das imagens, criação e apresentação de uma poesia para as
demais turmas da escola. OBJETIVO GERAL: Possibilitar a produção da poesia a
partir do olhar sobre a cultura local. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os objetivos que
nortearam nossa ação foram: Conhecer as funções básicas do computador a fim de
habilitar o aluno;visto que estes alunos não possuem acesso a essa
ferramenta,direcionar uma pesquisa sobre a vida e obra de Sebastião Salgado;
buscando analisar estas obras de Sebastião Salgado; apresentar e explorar o
programa photoscape;Instruir os alunos a utilizar as câmeras fotográficas, celulares
ou tabletsetc, corretamente;Promover um passeio com os alunos pela
cidade;Classificar as fotos que serão utilizadas;Instruir os alunos a digitalizar as
fotos;Explicar o que é poesia;Produzir uma poesia com base nas fotos; Utilizar o word
para redigir a poesia. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a escolha de nosso
temaconvidamos os alunos para uma conversa informal, com o intuito dedescobrir o
que eles gostariam de estudar, esta conversa foi bastante produtiva, surgiram diversos
temas, porém o mais elencado foi a fotografia, com essa informação obtida iniciamos
nosso planejamento. Para a coleta das fotos nos promovemos um passeio de ônibus
para fazermos umtuor pela cidade dando a liberdade para os alunos de fotografarem
o que lhes chama-se à atenção. O laboratório de informática foi de suma importância,
pois os alunos puderam pesquisar sobre a origem da fotografia, explorar os programas
photoscape, da a digitalização das fotos, o Word para digitar a poesia criada a partir
da imagem escolhida e o PowerPoint para a construção da apresentação. Em nossa
prática educativa utilizamos muito a tecnologia, isto porque ela éum instrumento
necessário ao trabalho pedagógico para facilitar, diversificar e melhorar o nível de
aprendizagem de nossos alunos. Mas para que a pesquisa e o uso dos saftweres
tenham um sentido faz-se necessário o professor oriente e organize situações de
355
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

acesso a informações e a construção do conhecimento. Segundo Levy (2000, p. 79)
o profissional da educação deve gerir todo o processo de busca e organização de
informações que se tornaram uma aprendizagem. O professor torna-se o ponto de
referência para orientar seus alunos no processo individualizado de aquisição de
conhecimentos e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades para o desenvolvimento
do processo de construção coletiva do saber através da aprendizagem coorporativa.
Sua competência deve deslocar-se, no sentido de incentivar a aprendizagem e o
pensamento, sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão da
aprendizagem. Portanto para a execução deste planejamento foram utilizados os
seguintes materiais: Laboratório de informática (UnC), onde os alunos utilizaram os
programas Navegador chorme, Powerpoint, Word para digitação das poesias e
photoscapepara digitação das fotos durante a semana mostramos alguns truques para
fotografar usando câmera fotográfica, celulares e tablets. RESULTADOS: Tivemos
muito dificuldade em locomover os alunos até a UnC para que pudessem executar o
planejamento, devido as condições climáticas da região, pois chovia muito na semana
em que fizemos a regência, sendo necessário levar os alunos de carro até o local.
Apesar deste transtorno obtivemos resultados positivos, a interação e
comprometimento dos alunos fizeram a diferença, eles estavam muito empolgados e
interessados em aprender, nos fizeram diversas perguntas sobre o tema e o uso da
tecnologia. Tiveram um pouco de dificuldade em executar algumas funções básicas
de um computador, por exemplo: fazer pastas, salvar imagens, desligar e ligar o
computador, entre outras. O resultado final foi à exposição das imagens fotografadas
por eles no pátio da escola e a declamação das poesias criadas por eles, sendo
bastante elogiados pela direção, professores e colegas de outras turmas.
CONCLUSÕES: Todos os objetivos foram alcançados com excelência. Foi muito bom
trabalhar com essa classe, pois a todo o momento eles demonstraram interesse, e
foram solidários uns com outros. O resultado final ficou ótimo, pois houve a união e
colaboração de todos.
Palavras-Chave: Fotografia. Poesia. Tuor cultural.
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BULLYING ESCOLAR SOBRE A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR473
Daniele Pedro474
Luana Maria Graf475
Wanessa Thayline Binneck476
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 477
RESUMO
INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objetivo identificar a maneira de como o
Bullying é visto na percepção do professor no ambiente escolar, e quais são as
reações despertadas ao professor diante a prática deste fenômeno. Segundo Pinheiro
e Silva (2006) a violência no ambiente escolar não vem a ser apenas um fenômeno
recente, como também vem se tornando um grande problema social e da saúde
pública. A violência aparece como um problema cada vez mais frequente nas escolas
atuais. Ela tem sido percebida de maneira ampla, como resultante da interação entre
fatores individuais e fenômenos sociais, como a família, a escola e a comunidade.
(SILVA, 2006; BEAUDOIN, TAYLOR, 2006; CATINI, 2004). Silva (2010), afirma que
Bullying pode ser explicado como comportamento violento, cruel, de uma forma
proposital e sistemático ligado às relações interpessoais. OBJETIVOS: Identificar a
percepção do professor sobre o fenômeno Bullying no ambiente escolar. MATERIAIS
E MÉTODOS: As atividades foram realizadas em sala de aula, na disciplina de
Psicologia Social e Comunitária, sob orientação da professora da disciplina. A
pesquisa caracterizou-se pela utilização de um questionário, com seis perguntas,
sendo elas abertas e fechadas, envolvendo a concepção do professor sobre o Bullying
no ambiente escolar. A coleta de dados foi realizada no dia 6 de outubro de
2017.Todos os participantes trabalham em uma Escola de Educação Básica do
município de Mafra-SC. RESULTADOS: No que se refere ao conhecimento sobre o
Bullying, 94,4% responderam que têm conhecimento sobre o Bullyingapresentado na
condição física, 100% apontam possuir conhecimento sobre o bullying verbal e
psicológico, enquanto somente72,2% relataram ter conhecimentos sobre o bullying
virtual.Em relação a frequência em que os professores presenciam esse fenômeno,
11,1% responderam ter presenciado de forma pouco frequentemente, 61,1%
afirmaram ter presenciado o ato regularmente de forma frequente em seu ambiente
escolar e 27,7% dos participantes informaram presenciar o Bullyingde forma muito
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frequente. Considerando o questionamento que tratou se o Bullying pode interferir na
aprendizagem do aluno, identificou-se que 94,4% responderam que o aluno tem a sua
aprendizagem interferida diante esse problema social. Em relação à sentirem-se
seguros (possuírem conhecimento), caso necessitem agir diante de uma situação de
Bullying, 55,5% dos participantes afirmaram ter segurança e conhecimento para agir
diante tais acontecimentos em que envolvesse o ato do Bullying, enquanto 44,4%
responderam que teriam dificuldade para agir de uma forma correta. CONCLUSÕES:
A partir desses resultados identificados, conclui-se que o Bullying ainda se encontra
com frequência no ambiente escolar, diante os dados obtidos deste estudo, foi
possível verificar que muitas vezes os professores apresentaram um conhecimento
fragmentado sobre a definição de Bullying, bem como de suas principais
características, e a forma de agir em situações em que ocorre esse fenômeno.
Palavras-Chave: Bullying. Professor. Aluno. Ambiente-escolar.
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IMPLICAÇÕES DA VIDA ACADÊMICA NA SAÚDE 478
Siomara Soares dos Santos479
Brenda Gabriele Corrêa480
Gabriel Felipe do Nascimento481
Sibely Schafaschek482
Pollyana W. M. Pawlowytsch483
RESUMO
INTRODUÇÃO: Saúde diz respeito ao estado de perfeito bem-estar físico, mental e
social, desta forma pode-se considerar que para estar bem, o indivíduo deve gozar de
um equilíbrio em várias esferas de sua vida (OMS, 2004). Chaves e colaboradores
(2016) descrevem que este bem-estar se refira a estar bem consigo mesmo, com
outras pessoas e com o meio em que se vive. Neste quesito observa- se a
necessidade de cuidar de si mesmo por meio de boa alimentação, exercícios físicos
e ter socialização para manter um equilíbrio e uma boa qualidade de vida. Com relação
à vida universitáriaobservamos que as exigências da rotina acadêmicacontribuem
para a falta de cuidado consigo mesmo e a manutenção de uma boa saúde. Para Diás
e Gómes (2007) descrevem que o ambiente acadêmico pode ser estressante e
provocador do desequilíbrio entre saúde física, psicológica e social. O que nos leva a
perceber a necessidade de cuidados neste contexto, pois muitas vezes esses
universitários são sujeitos que se ocupam de sua rotina acadêmica, de estudos e
pesquisas e vida profissional deixando a sua saúde muitas vezes em segundo ou
terceiro plano. OBJETIVOS: Identificar, por meio de Inventário de Qualidade de Vida
como anda a saúde dos acadêmicos de psicologia. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi
realizada a aplicação do Inventário de Qualidade de Vida (IQV) – Lipp Rocha (1994)
durante uma atividade prática em sala, em acadêmicos de psicologia do sexto período
de uma Universidade do interior de Santa Catarina, a amostra contou com 29
acadêmicos, sendo avaliados os quadrantes Social, Afetivo, Profissional e Saúde, a
análise dos dados considerou as respostas individuais das perguntas e não o
quadrante como um todo. RESULTADOS: A atividade desenvolvida mostrou que dos
478Atividade
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29 sujeitos participantes 58,6% raramente apresentam cefaléia, 79,3% possuem sua
pressão normal. Já com relação a possuir problemas dermatológicos 51,7% relataram
que possuem. Quando falamos em relaçãoà frequência de sintomas digestivos (neste
inventário avaliado a sintomatologia da azia) 72,4% dizem não possuir esse problema.
Quando questionados se fazem check-up regularmente, 72,4% relatam não
comparecer ao médico regularmente, mas a mesma porcentagem relata comparecer
ao dentista todo ano. Com relação a fazer exercícios físicos ao menos três vezes por
semana 65,5% diz não praticar exercícios e a mesma porcentagem diz não ter uma
alimentação saudável. Quanto a utilizar técnicas de relaxamento quando está
tensoapenas 34,4% diz que utiliza e ao se considerar a utilização de medicamentos
(auto medicação) 96,5% não toma calmantes regularmente. Ainda observamos que
desses 29 acadêmicos, 58,6% consegue se desligar dos problemas para descansar
e a mesma porcentagem diz ter estabilidade emocional. Destes ainda 82,7% relatam
sofrer de ansiedade ou angústia e 72,4% dizem que seu peso está na dentro da média
e outros 24,1% dizem não dormir bem. CONCLUSÕES: Ao observarmos os
resultados obtidos identificamos que há necessidade de atenção e um cuidado maior
com a sua própria saúde, pois boa parte dos entrevistados não costuma praticar
atividades físicas, ter alimentação saudável e visitar o médico regularmente,
possuindo problemas dermatológicos e sofrendo de ansiedades e angústias, parte
importante nos cuidados consigo, o que nos leva a perceber que os acadêmicos
acabam se envolvendo mais com as demandas da vida acadêmica e deixando de lado
o cuidado com sua saúde.
Palavras-Chave: Qualidade de vida. Universitários. Saúde. Bem-estar.
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CANOINHAS: DA BIBLIOTECA
INFANTIL DE CANOINHAS À BIBLIOTECA ‘ALINOR VIEIRA CÔRTE’484
Julia Renata Kosmala Pogogelski485
Maria Eduarda Gudas486
Argos Gumbowsky487
RESUMO
INTRODUÇÃO: A biblioteca pública é de fundamental importância para o
desenvolvimento da comunidade. Essa instituição é um espaço democrático,
geralmente mantido pelo poder público. Nela todos têm o direito à usufruir seus
serviços. A presença da biblioteca pública contribui para melhoria cultural de crianças,
jovens, enfim, de toda a comunidade local. Serão apresentadas as históriasde duas
bibliotecas do município de Canoinhas. A primeira a ser apresentada éa Biblioteca
Infantil de Canoinhas (BIC), e posteriormente a Biblioteca Pública Municipal ´Alinor
Vieira Côrte´. OBJETIVO: Pesquisar a trajetória da Biblioteca Infantil de Canoinhas
(BIC) da Biblioteca Alinor Vieira Côrte. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa
caracterizou-se como exploratória, descritiva, de campo, histórica, e documental. O
estudo foi fundamentado a partir de documentos e registros obtidos na Biblioteca
Municipal ´Alinor Vieira Côrte´. RESULTADOS: No âmbito da educação a biblioteca
assume um papel notoriamente importante também, com o desenvolvimento do papel
da informação na sociedade. Com a atribuição de valor, quer seja econômico, quer
seja pelo simples fato de informar, é preciso ter centros organizados onde esta
comunicação escrita possa realizar-se gradualmente. O fundador da primeira
biblioteca de Canoinhas foi o Frei Elzeário Schmitt, nascido em São Pedro de
Alcântara, em 16 de setembro de 1911, vindo a fundar a Biblioteca Infantil de
Canoinhas (BIC), em 23 de junho de 1956. Foi um marco cultural inestimável para a
cidade. Inicialmente sediada em prédio na Rua Getúlio Vargas, possuía mais de sete
mil livros catalogados. Na seção de empréstimos a domicílio registrava de 200 a 250
empréstimos ao mês. A média mensal de leitores e visitantes era de aproximadamente
600 pessoas, sendo a maioria crianças que construíram seus sonhos a partir das
fantásticas obras literárias da Biblioteca. Ocupava dois pavimentos do prédio histórico
no qual estava instalada, seis salas, salão de jogos de mesa, com discoteca infantil,
totalizando 247 LPs. A BIC encerrou suas atividades na década de 1970 por não
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receber recursos e auxílios do poder público estadual e municipal. O prédio histórico
foi demolido na década de 1980 dando lugar a uma loja de calçados. A Biblioteca
Infantil de Canoinhas era a única do gênero no estado de Santa Catarina. Foi
declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 368 de 19 de Março de 1957.
Ainda em 1949, quando era prefeito Osvaldo de Oliveira, foi criada a Biblioteca ´Alinor
Vieira Corte´em 05 de setembro daquele ano. A homenagem a Alinor Vieira Côrte
deveu-se ao fato do mesmo ter sido o sétimo Prefeito do município de Canoinhas e
professor por vários anos na rede pública. A sua inauguração somente ocorreu em 18
de abril de 1996, pelo Prefeito José João Klempouz. Em 2017 está localizada na Rua
Vidal Ramos, junto ao prédio da Fundação Cultural, antiga Câmara de Vereadores de
Canoinhas. A Biblioteca Pública, no seu início possuía somente livros remanescentes
da ´Biblioteca Infantil de Canoinhas´. Recebe a visita de aproximadamente vinte
pessoas por dia, que contam com o auxílio de duas funcionárias no setor de
empréstimos de livros, confecção de carteirinhas e pesquisas, apoio e divulgação
cultural, como lançamentos de livros, publicações de autores regionais. No acervo
constam fotos, documentos e jornais de diferentes períodos históricos.
CONCLUSÕES: Concluiu-se que Biblioteca Infantil de Canoinhas teve papel
relevante na difusão do conhecimento às diferentes gerações do município de
Canoinhas. A não priorização por parte do poder público foi fator determinante para o
encerramento de suas atividades. Já a biblioteca pública de Canoinhas ‘Alinor Vieira
Côrte’ sucessora da primeira, tenta cumprir com seu papel num período em que as
mídias digitais dominam. Na memória da comunidade canoinhense ainda está à
lembrança da BIC.
Palavras-Chave: Biblioteca Infantil de Canoinhas. História da Educação Brasileira.
Alinor Viera Côrte. Canoinhas.
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ARTE E COMUNIDADE: PROCESSOS DE INTERVENÇÃO 488
Katia Cristina Schuhmann Zilio489
Ligia da Silva Martins490
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Programa Regional Arte na Escola segue as diretrizes da UnC,
mais especificamente da Extensão da Universidade do Contestado -UnC, e também
os propósitos da Fundação Iochpe, mantenedora do Instituto Arte na Escola em nível
nacional que é o responsável pelo envio dos materiais didáticos pedagógicos. O
Programa Regional Arte na Escola –PoloUnC, em consonância com as diretrizes do
Programa Nacional Arte na Escola, tem como missão qualificar os processos
educacionais em arte; tem como visão ser agente qualificado de transformação e fonte
de referência no ensino da arte. Em linhas gerais, o Instituto Arte na Escola articula a
Rede Arte na Escola, hoje com 47 Pólos localizados emUniversidades (Polos), que
atuam na formação continuada de professores de Artes. O projeto tem a intenção de
apresentar as diretrizes do Programa Arte na Escola, atendendo a demanda de
profissionais que atuam na docência de arte, na rede pública, quer seja municipal,
estadual, ou na rede privada, em quaisquer níveis de ensino. O processo de formação
do profissional da educação na área de atuação em artes pode ser facilitado pelas
discussões e palestras proporcionadas pelo Programa Arte na Escola. OBJETIVOS:
Contribuir para a formação dos profissionais de educação, arte ecultura. Divulgar
material pedagógico do Programa Arte na Escola.Instrumentalizar os professores para
o uso do material pedagógico Arte na Escola.Desenvolver ações interventivas na
comunidade, com a participação de professores ede alunos. MATERIAIS E
MÉTODOS: O projeto que operacionaliza o Programa Arte na Escola, Campus
Curitibanos é articuladoem formato de grupo de estudo, com oficinas sobre cada tema
apresentado e discutido. Os encontros são mensais, mediante cronograma e acarga
horária do trabalho é de 4 horas semanais. RESULTADOS: Osestudos foram
ancorados em discussões pertinentes ao ensino da arte na educação infantil e na
educação básica a fim de garantir reflexões diante da realidade da docência. O foco
do trabalho realizado se encontra nas oficinas oferecidas a cada encontro como
possibilidade de unir a teoria à prática, a fim de melhor compreender o cotidiano da
escola e da própria aula de arte. Discutem-se ainda as dificuldades na caminhada da
docência, visto que algumas professoras são docentes da disciplina, no entanto não
possuem graduação na área. O fortalecimento das relações interescolares auxilia no
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trabalho escolar mais dinâmico e interdisciplinar. A intervenção na arte foi a poética
para deste ano. As professoras, participantes do programa, desenvolveram projetos e
aplicaram nas escolas onde atuam. Os projetos envolveram os alunos, a escola e a
comunidade. CONCLUSÕES: Além de uma formação constante com a parceria e
organização da universidade, os professores podem, nesses encontros, discutir e
planejar atividades e projetos que facilitam a docência. Além disso, é importante que
o grupo de estudos conheça e discuta os materiais oriundos do Programa Arte na
Escola, quer sejam aqueles que se encontram na biblioteca da UnC ou nas escolas,
ou outros que podem ser visualizados no site do programa, por isso, o incentivo ao
cadastro e uso desses materiais se fez necessário. Outra ação relevante são as
possíveis parcerias com a comunidade que permitem também um maior envolvimento
dela com a educação do município e região ampliando a visão de mundo dos atores
sociais envolvidos em projetos de sensibilidade, compreendendo a arte a partir dessas
iniciativas. Falar de arte é falar decriação, estética, emoções, sentimentos, história e
cultura. Os encontros com os professores de Arte, participantes do Programa, estão
sendo uma fonte de informações e discussões sobre as possibilidades de melhorar a
qualidade do ensino da Arte nas salas de aula da região de Curitibanos (São
Cristovão, Ponte Alta do Norte, Frei Rogério, Santa Cecília e Brunópolis).
Palavras-Chave: Arte. Intervenção. Formação.
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ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES SOCIAIS EM ACADÊMICOS DO CURSO DE
PSICOLOGIA
Brenda Gabriele Corrêa491
Gabriel Felipe do Nascimento492
Sibely Schafaschek493
Siomara Soares dos Santos494
Pollyana Weber da Maia Pawlowytch 495
RESUMO
INTRODUÇÃO: Socializar é um aspecto indispensável na vida de qualquer ser
humano, através deste conseguimos nos formar pessoas ao transmitir nossas
opiniões, ideias, vontades e assim facilitar o estabelecimento de contato interpessoal.
A socialização depende de todas as experiências que realizamos ao longo da vida,
primeiramente da capacidade e disposição para que possa acontecer (ABRANTES,
2011). Sendo assim, no inicio da vida os indivíduos iniciam este processo de socializar
com seus familiares, posteriormente com o desenvolvimento ampliam seu repertório
social para o ambiente escolar, amigos entre outros, constituindo sempre novos
vínculos. Desta forma, é possível considerar a socialização como um processo que se
desenvolve da infância até o fim da vida, sendo complexo, dinâmico e do qual o
individuo desempenha um papel ativamente (BELLONI, 2007). Na adolescência
fatores como o tempo livre, falta de responsabilidades, e da falta de uma rotina
contínua contribui para que a socialização possa ocorrer sem interrupções. Conforme
a transição para a vida adulta os indivíduos acabam tendo que assumir
responsabilidades e obrigações perante sua vida, para alguns a escolha de uma
graduação é uma delas. Com isso necessitam dividir suas relações sociais com horas
de estudos, trabalhos, e provas, sendo que estes promoverão uma adaptação na
forma de contato em seus relacionamentos pré-estabelecidos. Pois ocorrem
alterações externas que afetam o individuo, no qual o desenvolvimento de tarefas
específicas poderá afetar seu desenvolvimento psicossocial (FERREIRA; ALMEIDA;
SOARES, 2001). Portanto devido ao fato da formação em psicologia promover
durante o curso uma ampliação da sensibilidade nos acadêmicos, referente ás suas
relações (DEL PRETTE et al., 2004), nota-se a necessidade de avaliar como suas
Acadêmica do curso de Psicologia pela Universidade do Contestado – UnC Mafra. E-mail:
brendagabrielecorrea@hotmail.com
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siomarasoaresdossantos@hotmail.com
495Docente do curso de Psicologia pela Universidade do Contestado – UnC Mafra. Mestre em
Desenvolvimento Regional e orientadora do estudo. E-mail: pollyana@unc.br
365
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6
491

relações sociais são afetadas pela graduação. OBJETIVOS: Analisar a influência que
a graduação produz na qualidade dos processos de socialização dos acadêmicos de
psicologia. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada a aplicação do Inventário de
Qualidade de Vida (IQV) – Lipp e Rocha (1994) durante uma atividade prática em sala,
em acadêmicos de psicologia do sexto período de uma universidade do interior de
Santa Catarina, a amostra contou com 29 acadêmicos, sendo avaliados os quadrantes
Social, Afetivo, Profissional e Saúde, a análise dos dados considerou as respostas
individuais das perguntas e não o quadrante como um todo. RESULTADOS: Com
base do quadrante social foi possível verificar que dos 29 participantes 89,6% dos
acadêmicos possuem amigos com os quais socializam em casa; 65,5% percebem que
seus amigos não precisam deles para algo importante, e reconhecem que receber
seus amigos ou visitá-los é importante; 34,4% entendem que seus amigos precisam
da sua presença para algo importante, e reconhecem que receber seus amigos ou
visitá-los é perda de tempo; 96,5% preferem conversar sobre assuntos que não
tenham ligação com seu trabalho; 55,1% não conversam com seus vizinhos; 68,9%
se sentem confortáveis em festas e atendem telefonemas de amigos; 31% sentem-se
desconfortáveis em festas e não atendem telefonemas de amigos; 82,7% não
colaboram com nenhuma instituição de caridade; 100% preferem não conversar sobre
as temáticas de negócios em festas; 93,1% preferem passear sem pressa ou horários.
CONCLUSÕES: Em relação á conciliação das atividades acadêmicas com a vida
social, nota-se que apesar de ter relacionamentos saudáveis os indivíduos acabam
optando por não manter tanto contato seja em relação há receber suas visitas, ou até
mesmo cumprimentar conhecidos. Preferindo realizar outras atividades que são vistas
como mais relevantes no momento, demonstrando assim a presença da reclusão
perante certas ocasiões sociais. Tendo em vista que a graduação além de produzir
conhecimentos e futuros profissionais, pode proporcionar possibilidades de criar
novos vínculos sociais. Sendo assim cabe ressaltar que seus vínculos já
estabelecidos é que sofrem alterações, afinal além do tempo que requer a faculdade,
suas atividades de aprendizagens a serem desenvolvidas impõem ao acadêmico um
manejo de afazeres e contatos.
Palavras-Chave: Socialização. Acadêmicos. Relacionamentos.
REFERÊNCIAS
ABRANTES, Pedro. Para uma teoria da socialização. Sociologia, Revista da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, p.121-139, 2011.
Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9864.pdf> Acesso em 08 out.
2017.
BELLONI, Maria Luiza. Infância, Mídias e Educação: revisitando o conceito de
socialização. Perspectiva, Florianópolis, p. 57-82, 2007. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/1629/1370> Acesso em
09 out. 2017.
366
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

FERREIRA, Joaquim Armando; ALMEIDA, Leandro S.; SOARES, Ana Paula C.
Adaptação acadêmica em estudante do 1º ano: diferenças de gênero, situação, de
estudante e curso. Psico Usf, Gualtar, p.01-10, 2001. Disponível em:
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/12097/1/Ferreira%2C%20Almeid
a%20%26%20Soares%2C%202001.pdf> Acesso em: 09 out. 2017.
PRETTE, Zilda A P. del et al. Habilidades Sociais de Estudantes de Psicologia: Um
Estudo Multicêntrico. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo, p.341-350, 2004.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/prc/v17n3/a07v17n3.pdf>. Acesso em: 07
out. 2017.

367
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS SOBRE OS TIPOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTES
ESTÃO EXPOSTOS496
Geovane Affonso Sampaio497
Roque Thiago Zoellner Raksa498
Pollyana Webber da Maia Pawlowytsch499
RESUMO
INTRODUÇÃO: A população idosa é considerada um grupo social em situação de
vulnerabilidade, e por esta razão é contemplada por políticas públicas que busca
proteger essa população dos riscos que são inerentes ao envelhecimento
(SCHUMACHER; PUTINE; NOJIMOTO, 2013). De acordo com Bursos (2010, apud
SANTOS; PAVARINI, 2010) a vulnerabilidade social dos idosos é responsável por
determinar carências que abarca recursos individuais, familiares e sociais, sendo que
quanto maior a vulnerabilidade, maiores serão os prejuízos ao bem-estar e qualidade
de vida desses indivíduos. OBJETIVOS: Com essa pesquisa buscou-se identificar os
tipos de vulnerabilidade social mais presentes em um centro de convivência de idosos
de acordo com a percepção dos profissionais que trabalham no local. MATERIAIS E
MÉTODOS: O projeto foi realizado na disciplina de Psicologia Social, pesquisa feita
em campo, sendo aplicado um questionário fechado com profissionais de um centro
de convivência de idosos. RESULTADOS: Fizeram parte da pesquisa um total de
nove colaboradores de um centro de convivência para idosos500, dos quais dois terços
trabalham diretamente com o público em questão. Deste total de entrevistados,
44,44% eram do gênero masculino, enquanto 55,55% eram do gênero feminino. Em
relação à escolaridade dos profissionais, 22,22% possuem o Ensino Médio completo,
55,55% estão cursando o Ensino Superior e os outros 22,22% concluíram ao menos
uma graduação superior. Em relação aos resultados da pesquisa, a vulnerabilidade
social que mais se percebe no centro de convivência é o isolamento social, sendo que
77,77% dos profissionais a apontaram como muito presente e outros 11,11% a
apontaram como presente. Deste número, 100% dos profissionais que possuem
ensino superior apontaram essa vulnerabilidade como muito presente, assim como,
80% dos que estão cursando o Ensino Superior. Outro dado relevante vem do fato de
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(Unc – Canoinhas), pesquisadora do NUPESC – UnC. E-mail: pollyana@unc.br
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que 100% dos que trabalham diretamente com idosos a apontaram como muito
presente, bem como, 83,33% dos que trabalham a mais de um ano no local. Fazendo
a comparação entre os gêneros, 80% das mulheres perceberam o isolamento social
como muito presente, contra uma porcentagem de 75% dos homens. O isolamento
familiar vem logo em seguida como a segunda vulnerabilidade mais marcada como
muito presente, sendo enquadrada nessa categoria por 66,66% dos profissionais, e
colocada como presente por outros 33,33% dos entrevistados. Outra vulnerabilidade
que se mostrou relevante foi no quesito doença, sendo apontada como muito presente
por 44,44% dos profissionais e presente por outros 55,55%. Na outra ponta, no que
diz respeito às vulnerabilidades menos percebidas, ficaram a discriminação de
gênero, seguida pela discriminação racial. A primeira foi colocada como ausente por
66,66% e como pouco presente por 33,33% dos entrevistados, enquanto a segunda
foi marcada como ausente por 33,33% e pouco presente por 66,66% dos profissionais.
A Pobreza, que é uma vulnerabilidade social relevante no cenário social, figurou na
pesquisa apenas como a sexta vulnerabilidade mais presente neste centro de
convivência de acordo com a percepção dos colaboradores, sendo marcada como
presente por 66,66% dos profissionais e pouco presente por outros 33,33%. Ao serem
questionados sobre a presença de idosos que não possuem nenhum tipo de
vulnerabilidade social, 33,33%dos profissionais apontaram que sim, sendo que
66,66% destes, trabalham diretamente e há mais de um anocom esta população.
CONCLUSÕES: O isolamento social mostrou ser a vulnerabilidade social que mais
leva idosos a frequentar o centro de convivência de acordo com a percepção dos
profissionais. Seguida pelo isolamento familiar, o que leva a um entendimento de que
o isolamento é um dos principais fatores que atingem os idosos que frequentam o
local. De acordo com Triadó e Villar (2007, apud ARAÚJO et al, 2012) os vínculos que
o idoso forma durante sua vida, seja ele formado pelo grupo familiar ou pelas relações
na comunidade onde mora, propiciam ao idoso uma sensação de pertencimento,
sendo um aspecto importante para um envelhecimento saudável. O isolamento, que
se caracterizaria pelo afastamento dessa interação e desses vínculos, se mostra uma
condição temida por idosos, segundo os autores. Já as discriminações de gênero e
racial não mostraram-se como vulnerabilidades relevantes dentro do centro de
convivência estudado. Considerando a vulnerabilidade da pobreza, que, de acordo
com Rodriguez e Neri (2012), é um fator que afeta muitos idosos, dentro do centro de
convivência estudado, contudo, esta relevância não se mostrou como um dos fatores
mais influentes, embora esteja presente. De acordo com alguns profissionais há
idosos dentro do centro de convivência que não possuem nenhum tipo de
vulnerabilidade social, no entanto em um detalhamento do estudo percebe-se que
apenas alguns indivíduos não se enquadram neste aspecto, pois a partir da percepção
de 66,66% dos profissionais participantes, denota-se que grande parte dos
frequentadores do centro de convivência possuem algum tipo de vulnerabilidadeo que
leva a crer que o número desses idosos com ausência de vulnerabilidade seja
pequeno.
Palavras-Chave: Vulnerabilidade social. Idoso. Saúde.
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UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE – UNATI: REINSERÇÃO SOCIAL
DO IDOSO501
Gabriela Roberta Petry502
Ligia da Silva Martins503
Maria Andrea Espindola Padilha504
RESUMO
INTRODUÇÃO: As instituições de ensino superior no Brasil e no mundo, cada vez
mais, oferecem programas de extensão voltados para a terceira idade. Estes
Programas ajudam a aprofundar conhecimentos, trocas de experiências, discutir e
rever o papel do idoso na sociedade. Surge esta preocupação a partir da melhora da
qualidade de vida e do aumento do número de idosos nas últimas décadas. Nesse
contexto, as Universidades colaboram com propostas de ensino continuado, uma vez
que permitem aos idosos refletirem sobre inúmeros assuntos, situações sociais,
culturais, áreas diversificadas do conhecimento e as diversas linguagens existentes.
Em 2001, é instituído na Universidade do Contestado, Campus de Curitibanos, o
Programa Universidade Aberta a Terceira, o intuito é de proporcionar a participação
dos idosos na universidade, abrindo espaço para o resgate da cidadania, com vistas
a melhorar a qualidade de vida ao ser humano na maturidade, gerando oportunidades
de atualização e integração na comunidade. O Programa conta com a participação de
cinquenta alunos, acontece no horário das 13h45 às 16h30min, na quintas-feiras em
suas dependências. OBJETIVOS: Analisar o Programa Universidade Aberta a
Terceira Idade – UNATI, Campus Curitibanos e a reinserção social do idoso;
Compreender o envelhecimento social e seus desafios para a sociedade
contemporânea; Conhecer a implantação e o percurso de um programa de educação
permanente para a terceira idade; Investigar os reflexos que o programa tem na vida
dos alunos participantes. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa trata de um estudo
de caso, com coleta de dados nos documentos do Programa e realizada por meio de
entrevistas semi-estruturadas com oito participantes da UNATI, posteriormente foram
realizadas as transcrições para a análise. RESULTADOS: Constatou-se que o
Programa deu certo pois está sendo aceito por seu público alvo há 15 anos, foram
muitas mudanças na nomenclatura e em seu formato, mas com a preocupação de
oferecer possibilidades de aprendizagem, troca de conhecimentos e qualidade de vida
Financiamento: Bolsa Art. 170 – pesquisa.
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aos seus participantes. Dentre as respostas coletados, havia histórias de vida com
algumas semelhanças, tais como: solidão, doenças, depressão, perda de familiares
próximos, mas cada qual com suas particularidades e superações. A relação de
amizade entre os idosos é muito intrínseca, existe sempre alguém para consolar o
outro. Portanto, como afirma Debert (2004) esse espaço proporciona mais que uma
convivência, permite uma ampliação nas relações socais, aumento nas atividades e a
satisfação na velhice. CONCLUSÕES: Percebeu-se que envelhecer modifica a vida
das pessoas nos mais ínfimos “detalhes”, ora de forma positiva, ora de forma injusta
e sofrida, ligados a sua vida social, econômica, religiosa, física, artística, psicológica,
familiar entre tantas outras dimensões. Notou-se nas entrevistas que estar na
Universidade é uma felicidade e que as aulas ministradas pelas professoras enfatizam
a alegria e a participação. A grande relevância que a pesquisa teve foi a de perceber
o quanto o Programa é importante para a reinserção social do idoso na família e na
comunidade. Finalizamos dizendo que, não é a idade que se tem que vai significar o
que você pode fazer de novo e o que você pode fazer de diferente, a vida está aí, para
nos mostrar que a cada dia há novas oportunidades, novas coisas para aprender,
novos caminhos para conhecer e a UNATI proporciona tudo isso para os idosos que
tanto contribuem para nossa sociedade.
Palavras-Chave: Terceira Idade. Programas de Extensão. UNATI
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PROPOSTA DE INSTRUMENTO PARA ANALISE DO SENTIMENTO DE
PERTENCIMENTO DOS MORADORES DO PLANALTO NORTE
CATARINENSE505
Edson Luis Skorka506
Fernanda Vandresen507
Giselle Caroline Fuchs508
Jairo Marchesan509
RESUMO
INTRODUÇÃO: Para se pensar em desenvolvimento regional há necessidade de
combinar três dimensões – espacial, social e individual. Boisier (1999) relaciona
desenvolvimento regional ao progresso da comunidade, estando pautado no processo
de fortalecimento da sociedade civil e à construção de um sentimento de
pertencimento à região, além de definir o progresso da região como a transformação
sistemática de seu território e o progresso individual. Para que isto aconteça é
necessário que os habitantes dessa região, alcancem sua plena realização como
pessoa humana. As melhorias e transformações de uma determinada região só
acontecerão se as pessoas que pertencem a está região perceberem que poderão
propor e realizar estas mudanças, se sentirem que pertencem e que estão vinculados
ao local. Segundo Bertagnolli (2015) “percebe-se que o patrimônio imaterial está
presente em nosso cotidiano, na cultura e na identidade de um povo, e o próprio povo
determina a velocidade com que um processo de desenvolvimento acontece”. Cabe
perguntar então como avaliar o sentimento de pertencimento dos moradores da região
do Planalto Norte Catarinense? OBJETIVOS: A proposta do estudo é elaborar um
instrumento que possa enunciar o sentimento de pertencimento dos moradores do
planalto norte catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: Em base de literaturas
desenvolve-se o questionário para, que contemple vários aspectos, podendo assim
avaliar o nível de pertencimento à região. Posterior à elaboração, será submetido ao
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comitê de ética em pesquisa com seres humanos, e após aprovação será aplicado em
três turmas de graduação, sendo uma em Rio Negrinho, outra em Mafra e a terceira
em Canoinhas. RESULTADOS: O processo para desenvolver uma região, por
determinado tempo foi visto como resultado de investimentos públicos. Porém estudos
sobre a temática apontam sobre a importância do reconhecimento da população sobre
seus aspectos da cultura regional, podendo assim através da preservação dos
mesmos potencializar a valorização local estimulando a participação no processo de
desenvolvimento da região (BERTAGNOLLI, 2015). A história deixou marcas na
região, Corrêa (1989) apresenta os agentes sociais como capazes de fazer e refazer
as cidades. Como proposta para reconhecimento do sentimento de pertencimento dos
moradores da região, obteve-se um questionário fechado, com questões objetivas
sobre o sentimento de pertencimento ao território, contendo os seguintes
questionamentos: Você nasceu na região do Planalto Norte Catarinense? Há quanto
tempo você mora está na região? Você considera que as pessoas têm orgulho e
satisfação da região? Você tem orgulho e satisfação de morar na região? Quais os
aspectos que melhor identificam a região: guerra do contestado, turismo rural, erva
mate e chimarrão, qualidade de vida, clima frio/temperado, população hospitaleira,
tranquilidade. Você conhece os aspectos históricos da região? Como você considera
a região: estagnada, subdesenvolvida, em desenvolvimento, desenvolvida. Quais
sugestões de possibilidades de melhoria para a região? CONCLUSÕES: As
características de destaque regional não se restringe à erva-mate e chimarrão, por
isso busca-se apontar que outros aspectos são considerados como identidade da
região, pelo ponto de vista dos moradores. Pois alguns destes podem ser
reconhecidos e valorizados pelos mesmos gerando sentimentos de pertencimento.
Estudar aspectos da história e cultura da região busca evidenciar o motivo de as
pessoas viverem no lugar e manterem suas tradições, o que pode ser o elo comum
que os une. Isso ganha relevância a partir de uma ressignificação da história regional,
favorecendo com que a população atual, ou moradores que não nasceram na região,
mas vivem nela, passem a valorizar a histórias e aspectos culturais. Há a necessidade
de pesquisar o nível de pertencimento dos moradores da região do Planalto Norte
Catarinense, pois não há desenvolvimento num determinado território sem que sua
população se sinta pertencente a está localidade. Assim, os moradores se envolvem
nas mudanças e melhorias, tanto em questionamentos e cobranças aos gestores dos
órgãos públicos, quanto em reunir-se para efetivar concretamente as melhorias.
Palavras-Chave: Sentimento de Pertencimento. Reconhecimento territorial. Planalto
Norte Catarinense.
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TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DA PROFESSORA REGINA
CELI SCHRAMM SELEME 510
Tatiane Gomes de Camargo511
Argos Gumbowsky512
RESUMO
INTRODUÇÃO: A pesquisa apresenta a biografia de Regina Celi SchrammSeleme,
sua trajetória de vida, contendo os locais onde cursou as etapas do ensino básico e
superior. Aborda as áreas de atuação no âmbito educacional. Relatasua atuação no
Curso de Magistério no Colégio Sagrado Coração de Jesus, no curso deAuxiliar
Técnico em Laboratorista de Análises Clínicas, no Colégio Santa Cruz. Descreve a
passagem da mesma pela Unidade de Coordenação Regional de Ensino (UCRE), a
transferência doCurso de Habilitação de Magistério para o 1º Grau do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, para a Fundação das Escolas do Planalto Norte
Catarinense (Funploc). A criação do citado curso no Colégio Santa Cruz e aatuação
na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas.OBJETIVOS: Conhecer a
trajetóriada professoraRegina Celi Schramm Seleme, seu envolvimento e
contribuições para acomunidade canoinhense. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a
realização desta pesquisa utilizou-se dastécnicas da pesquisa bibliográfica, de campo,
documental e histórica-oral. Para coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista.
A população pesquisada constituiu-se pela professora objeto deste estudo acrescido
de vinte e um depoimentos entre colegas de trabalho e ex-alunos. RESULTADOS: A
trajetória da mulher brasileira nos últimos séculos tem apresentando grande
crescimento, sendo assim, vem a modificar ideologias arcaicas, que restringiam à
educação a mulher somente ao lar e para o lar. Deste modo a trajetória da professora
Regina, vem a comprovar os avanços e as conquistas das mulheres dentro da
sociedade. Regina Celi SchrammSeleme, vinda de uma família de descendência
alemã, filha de Carlos Schramm e Maria da Luz Scharamm, segunda filha de quatro
irmãos, nasceu em 14 de outubro de 1944, na cidade de Curitiba. Em sua infância
frequentava a Biblioteca Infantil de Canoinhas (BIC), fundada pelo primo de seu pai,
Frei AlzoarioSchimit, atuante das primeiras paróquias na cidade, e autor do hino de
Canoinhas. Regina começou seu estudo na Escola Estadual Básica General Osório,
localizado em Três Barras e na Escola Estadual Almirante Barroso em Canoinhas,
onde concluiu seu ensino primário. No ginasial, estudou no Colégio Sagrado Coração
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de Jesus e no Colégio Nossa Senhora de Lurdes (Cajuru) em Curitiba, o qual
frequentou até a conclusão do científico. Em 1963, com 18 anos idade, iniciou na
Universidade Federal do Paraná o curso de História Natural. Durante a realização do
curso, casou-se com Wilson Seleme, em 1965.Seu percurso profissional teve início
ao termino de sua graduação, em 1966, com 22 anos de idade, atuando como
professorado Curso de Magistério, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, juntamente
com as Irmãs Franciscanas. Lecionava às matérias de Biologia e Puericultura,
reunindo noções envolvidas a fisiologia, higiene, sociologia. Sua metodologia pautavase na interdisciplinaridade, planejada por bimestre. Neste período, participouda
transferência do Curso de Habilitação de Magistério para o 1º Grau para FUNPLOC,
porém quando a instituição tornou-se Universidade, sua grade curricular não permitia
essa junção e seus recursos financeiros não possibilitavam a fixação permanente do
Magistério. Na sequência elaborou-se um processo para criação do Curso de
Habilitação de Magistério para o 1º Grau no Colégio Estadual Santa Cruz (CESC).
Entre as décadas de 1970 e 1980, lecionou no Curso de Auxiliar de Laboratorista de
Análises Clínicas, em plena ditadura militar e durante implantação a Lei Federal n.
5692/71 que implantou o ensino profissionalizante no Brasil. Nessa mesma época,
juntamente com outros profissionais, fundou Associação de Professores em
Canoinhas.Nos últimos anos de sua carreira, completando 22 anos na docência,
torna-se chefe de ensino, na Unidade de Coordenação Regional de Ensino (UCRE),
em função de ter sido uma das percursoras da fundação da Associação de
Professores do Vale de Canoinhas. Em virtude do cargo, realizava encontros e cursos
de capacitação para professores, além de participar daelaboração da Lei que
implantou a eleição direta para o cargo Diretor de unidade escolar. Após concluir 25
anos de carreira, Regina Celi SchrammSeleme ingressa como voluntária na Rede
Feminina ao Combate ao Câncer no município de Canoinhas, desenvolvendo um
trabalho exemplar na comunidade,envolvendo o comprometimento com a ética e a
humanização, realizando palestras, encontros e eventos em prol da conscientização,
prevenção epreparação para vida.A partir de relatos de ex-alunos, colegas e
familiares,deixam evidentea forma com que transmitia seu conhecimento e ao mesmo
tempo lutava pela mudança e lecionava com carinho, são alguns dos motivos que
tornaram Regina Celi Schramm Seleme um exemplo de educadora na comunidade.
“Minha admiração eterna a Professora Regina. Sempre achei o máximo ela chegar e
dar suas aulas e estar sempre tão bem preparada. Não precisava de livros ou papeis
nas mãos, tudo fluía como inspiração. Que no fundo nada mais era, do que a
preparação e a inteligência em conduzir suas aulas de tal forma que prendia a todos
com seus ensinamentos” (MADALENA NOVAK, 2016). CONCLUSÕES: Durante a
realização da pesquisa, foi possível obter um amplo aprendizado, através de histórias
de vida admiráveis, dentre elas com maior prioridade a trajetória de vida da professora
Regina Celi Schramm Seleme, enfatizando seu percurso docente, a qual revelou fatos
sobrea comunidade canoinhense, ainda desconhecidos a grande parte da população,
destacando suas contribuições para a mesma. Foi possível estabelecer comparativos
entre diferentes perspectivas sobre a educação em seu contexto atual e no passado.
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Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Regina Celi Schramm Seleme.
Canoinhas.
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DA VÍTIMA
EM CONVIVÊNCIA COM O AGRESSOR
Simone Becker513
Katia C. S. Zilio514
Simone Rocha515
RESUMO
INTRODUÇÃO: Modificar comportamentos tomados pelo senso comum, como
particulares e/ou normais é importante para traçar objetivos que correspondam a
práticas de enfrentamento à violência. O desenvolvimento pleno de habilidades de
convivência com o diferente e a aceitação de que somos capazes de incentivar
transformações diante da realidade é uma das responsabilidades da universidade em
seu papel social. O curso de Direito pôde, neste trabalho, transcender a esfera jurídica
refletindo sobre as questões sociais que rondam os episódios de violência. A Lei
11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, possibilitou um avanço
nas ações cometidas contra o universo feminino no Brasil, dando voz a quem, durante
séculos, foi subestimada como inferior, incapaz, desigual. Sabemos que, por diversos
motivos no país, a lei nem sempre atinge, de forma coerente e justa, os objetivos por
ela defendidos. Mulheres ainda continuam sendo vítimas de retaliações; mulheres
ainda denunciam seus agressores e posteriormente retiram a acusação; mulheres
ainda continuam estampando os noticiários diariamente sendo espancadas por
motivos banais. A lei, assim, não cumpre o seu papel de assegurar e garantir pleno
direito de liberdade e de vida a seus cidadãos. Neste artigo apresentamos resultados
de um estudo que leva em consideração o discurso como efeito de sentido entre
interlocutores (ORLANDI, 2012) a partir dos dados dos boletins de ocorrência de
violência de gênero do ano de 2015, e de entrevistas realizadas com vítimas desse
tipo de violência que retornaram ao convívio do agressor na região da 11ª ADR.
OBJETIVOS: Conhecer a realidade de mulheres vítimas de violência doméstica e
possibilitar a reflexão tanto da comunidade acadêmica quanto do seu entorno para
novas nuances a um problema social, político e jurídico da região. MATERIAIS E
MÉTODOS: A condição de mulher a partir do século XX reportou sentidos que se
construíram no discurso de igualdade, o qual não impediu a violência contra a mulher.
Podemos dizer que os boletins de ocorrência investigados demonstram o discurso de
um Estado neutro, que registra e até talvez intenta a proteção, mas, muitas vezes é
impedido pela própria legislação. Nas entrevistas realizadas com quatro mulheres,
vítimas de violência de gênero, que retornaram para a convivência com o agressor,
os aspectos econômicos, sociais ou sentimentais foram citados por elas como os
motivos que aparentemente as levam a “esquecer” a agressão sofrida. Dizemos que
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os discursos que emergiram nas entrevistas apresentam a condição de submissão
muito presente e historicamente consolidada da condição da mulher que se inscreve
na posição de esposa e mãe. O papel de mulher e sua condição diante do marido a
coloca numa posição de assujeitada à condição de inferior e esse discurso é reforçado
pelas ações do marido que se coloca em posição superior. RESULTADOS: As ações
de violência e discriminação contra a mulher remontam a organização da sociedade
reconhecidamente patriarcal. O rechaçamento da condição feminina à posição de
inferior é motivo mais do que suficiente para uma mobilização da sociedade. No
entanto o que se vê é um aparente imobilismo que invade as casas das mulheres
agredidas e uma repetição de agressões que culminam em fatos mais definitivos como
o homicídio. Podemos dizer que, historicamente, a região foi castigada por governos
autoritários e coronelistas, as ações com uso da força sempre foram comuns na região
na qual o latifúndio comprometia a produção e inserção do pequeno produtor. Nesse
panorama, o papel da mulher era ainda mais submisso visto já as condições de
submissão do próprio povo. CONCLUSÕES: Os discursos que rondam a violência de
gênero estremecem a cada corpo chutado, espancado, socado [...] Na amplitude do
que se noticia e denuncia está o limiar do medo e do desamparo que atinge muitas
mulheres e crianças, filhos da violência. Modificar comportamentos tomados pelo
senso comum, como particulares e/ou normais é importante para traçar objetivos que
correspondam a práticas de enfrentamento à violência. O desenvolvimento pleno de
habilidades de convivência com o diferente e a aceitação de que somos capazes de
incentivar transformações diante da realidade é uma das responsabilidades da
universidade em seu papel social.
Palavras-Chave: Discurso. Violência. Gênero.
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TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DA PROFESSORA DARCI
DOS SANTOS MACHADO516
Renata Cristiane Hatschbach517
Argos Gumbowsky518
RESUMO
INTRODUÇÃO: Historicamentea mulher tem desempenhado papel relevante na
educação. Ela, em 2017, compõem 81,5% do total de professores da educação básica
do país. Em todos os níveis de ensino, com exceção da educação profissional, são
maioria lecionando. A professora Darci dos Santos Machado integra este conjunto de
mulheres que dedicam-se à educação, conciliando a vidaprofissional com a de mãe,
mulher e esposa. Resgatar a historia de vida da professora e sua trajetória no campo
educacional e também religioso é de significativa relevância. Seus anseios e metas
ao longo dos anos são destacados, dando ênfase ao papel do professor na década
de 1960 até o ano 1998. OBJETIVOS: Pesquisara trajetória econtribuiçãoda
Professora Darci dos Santos Machado para a educação no município de Canoinhas.
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica, de campo, historia oral e
documental. Para coleta de dados utilizou-se da técnica de entrevista.
RESULTADOS: Educadora, Darci dos Santos Machado nasceu em 14 de janeiro de
1939, no bairro Campo da Agua Verde no município de Canoinhas, SC. Nascida de
família negra e humilde, sofreu vários tipos de negações durante sua vida, por sua
condição de mulher e negra. Frequentou o curso primário no Colégio Estadual
‘Almirante Barroso’, o ginasial e o Curso Normal no Colégio Sagrado Coração de
Jesus, concluindo este último no ano de 1958. Relatou que as freiras comandavam o
Colégio, mesmo não sendo formadas. O regime era militar. Todas eram muito rígidas
e exigentes. Formou-se em Contabilidade pelo Colégio Comercial de Canoinhas, no
qual recebeu o premio de melhor aluna. Iniciou em 1959 sua vida profissional aos 20
anos de idade ingressando por concurso publico na carreira no Magistério, vindo a
atuar no então distrito de Major Vieira, do município de Canoinhas. Atuou no Grupo
Escolar ´LuisDavet´, onde adquiriu inúmera experiência. A professora enfrentou
preconceito por parte das freiras por ser negra, mas sempre foi uma aluna e
educadora exemplar, mesmo estando longe de sua família, que somente visitava nos
fins de semana. Darci morava com uma colega na então cidade onde atuava,
enfrentando inúmeras dificuldades neste período. Após esta temporada, lecionou no
516Atividade

resultante de Iniciação Científicas desenvolvida na disciplina História da Educação
Brasileira.
517Acadêmica do Curso em Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Contestado. E-mail:
Crisre15@hotmail.com
518Doutor em Educação, docente da disciplina História da Educação Brasileira e Metodologia da
Pesquisa no curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade do Contestado (UnC). E-mail:
argos@unc.br
381
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

G.E ´Professor Manoel da Silva Quadros´ como professora de primário, onde havia
duas salas multiseriadas. Em seguida, foi transferida para o G.E Rodolfo Zipperer,
após oito anos de afastamento por motivos de saúde. Exerceu o cargo de Diretora de
Escola por 13 anos. Em dezembro de 1972 a professora ganha bolsa de estudo do
governo do estado de Santa Catarina, para cursar a Faculdade de Matemática
Universidade Regional de Blumenau. Cursou naquela cidade a licenciatura curta com
duração de um ano e meio. As aulas eram ministradas nos três turnos. Ao concluir o
curso foi agraciada com o titulo de melhor aluna da turma. Já naquela época faltavam
professores de matemática e física. Cursou também a Faculdade de Administração
de Empresas, mantida pela Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense
(Funploc) Lecionou matemática no C.E ´Almirante Barroso´, no colégio Sagrado
Coração de Jesus´ e no C.E ´Santa Cruz, sendo sempre muito querida por todos. A
professora lecionava com maestria e seus alunos sempre alcançavam excelentes
resultados. Lecionava 60 horas semanais para 800 alunos. Participou
aproximadamente de 1200 horas de cursos de aperfeiçoamento no magistério,
recebendo inúmeras premiações por serviços prestados a educação. Recebeu
também o titulo de educadora emérita. No ano de 1988 começou a lecionar na
Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense (Funploc) para o curso de
ensino médio Educação Geral (atualmente Colégio Realização) e para o Curso de
Habilitação de Magistério para o 1º Grau.Atuou como Diretora do C.E “Almirante
Barroso”, e Assessora de Direção da 18ª Unidade de Coordenação Regional de
Educação de Canoinhas (UCRE). Trabalhou dez anos na rede particular. Aposentase definitivamente em 1998. Exerceu também o cargo de auxiliar de escritório nas
empresas EG Novak, Industria de bebidas e na Cerâmica AlvinoVoigt, Darci lembra
que sempre teve muito apoio de seus pais, que pagavam seu estudo com uma
pequena criação de suínos, com muito sacrifício, mas nunca deixaram faltar nada. Foi
a primeira Secretaria em prol da construção da Igreja São Francisco, tendo sido
Presidente e Coordenadora da catequese da Pré e Primeira Eucaristia por 25 anos.
Faz parte também do Conselho Municipal de Cultura, Saúde, Direitos da Criança e do
Adolescente e de Assistência Social de Canoinhas. Em 2017, Darci fica a maior parte
do tempo em casa, participa de instituições beneficentes e da Comissãoda Igreja São
Francisco, sendo sempre muito religiosa e devota. CONCLUSÕES: Constatou-se a
importância e a emoção de resgatar o passado da educadora Darci dos Santos
Machado. Sua força de vontade é incomparável. A mesma acredita que a educação é
o meio disponível para a transformação social. Contribuiu ativamente para o alcance
deste sonho. Nele reside, a melhoria da educação, para qual dedicou boa parte de
sua vida.
Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Darci dos Santos Machado. Mulher
e educação. Canoinhas.
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA´ESTANISLAU SCHUMANN´: UM ESTUDO DE
SUA TRAJETÓRIA519
Giovana Lessak520
Patricia Fuck521
Argos Gumbowsky522
RESUMO
INTRODUÇÃO: A pesquisa relata a trajetória de uma Escola idealizada e fundada por
um homem que implantou a primeira escola do município de Bela Vista do Toldo em
1925, na época localidade vinculada ao município de Canoinhas, SC. Tratou-se de
Estanislau Schumann.A escola atua há 92 anosformando cidadãos. OBJETIVO:
Conhecer a história de implantação da Escolade Educação Básica Estanislau
Schumannno município de Bela Vista do Toldo. MATERIAIS E MÉTODOS: A
pesquisa caracterizou-se como exploratória, descritiva, de campo, bibliográfica,
documental e histórica, onde foram utilizados documentos e imagens em arquivos de
posse da escola, e também relatos de pessoas da comunidade, ex-alunos e equipe
pedagógica. RESULTADOS: Através da pesquisa realizada observou-se a
importância de Estanislau Schumann, um médico polonês, que ainda jovem emigrou
para o Brasil fundando no ano de 1900 um povoado denominado Bela Vista do Toldo.
Elenão mediu esforços para levar ao vilarejo o progresso através da educação.
Fundou a primeira escola particular do povoado, trazendo para lecionar a Professora
Elvira Ricardo da Silva. Liderou a construção da mesma, a qual foi construída em
terreno de sua propriedade e doada ao estado de Santa Catarina. A Escola Particular
do vilarejo tornou-se Escola Pública, sendo fundada oficialmente pelo estado no ano
de 1925, com a denominação de Escola Pública Estadual. Em 1965, a Escola Pública
Estadual recebeu a denominação de Escola Estadual Reunida Professora Margarida
Anunciação e Carvalho, porém nunca foi do agrado da população, onde a aprovação
para mudança do nome só foi após a instalação da Coordenadoria Regional de
Educação/UCRE em Canoinhas, pois até então a escola era vinculada a Regional de
Mafra. A Coordenadoria estando mais próxima facilitou o processo de negociação
para a mudança do nome. Após a escolha da população, em 16 de abril de 1993, a
Escola passou a denominar-se “Colégio Estadual Estanislau Schumann”. Finalmente
no ano de 2000, a Escola recebeu a denominação de ´Escola de Educação Básica
Estanislau Schumann´, pela Portaria E/017 SED, de 28 de março de 2000.Em 1978,
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a escola preparou o processo e a documentação necessária para a aprovação e
implantação da 5ª série do ensino de 1º grau, sendo aprovado pelo Conselho Estadual
de Educação. Isso resultou na possibilidade de continuidade dos estudos aos jovens
do Distrito de Bela Vista do Toldo, no aumento do número de docentes, vindos de
vários municípios da região e na necessidade de ampliação do prédio escolar com o
aumento gradativo do número de turmas e alunos. Em 1993, o Ensino de 2º Grau (na
época não obrigatório), começou a funcionar na escola, porém os alunos não tinham
transporte, nem passe escolar e também não tinham direito de receber o lanche da
Escola. Em 2017 o ensino médio, faz parte da Educação Básica.O logotipo da escola
foi escolhido em março de 1996, conforme a Ata nº 09/96 da APP, onde é composto
pelo globo terrestre com o livro aberto, que quer dizer, “Livro aberto para o mundo,
aprender para ser alguém útil a humanidade”. A partir de 2012 a escola passou a
oferecer apenas o Ensino Médio, a Educação Profissional (últimas turmas) e a
Educação Especial – SAEDE. Conforme o Projeto de Lei Complementar nº 014/09,
estabeleceu todos os critérios para a municipalização do Ensino Fundamental da rede
pública estadual e a movimentação de servidores anteriormente lotados desta unidade
de ensino. Sendo então a partir do ano de 2012 a escola iniciou somente com Ensino
Médio, pois os alunos da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental
passaram a ser atendidos em escolas do município. A escola em 2017, conta com
aproximadamente 214 alunos, matriculados no Ensino Médio, conta com 23
profissionais, entre administradores, professores e serviços gerais. A estrutura física
contempla 34 espaços entre salas, banheiros, auditório, biblioteca, ginásio de
esportes, sala de professores, cozinha, refeitório, entre outros. A escola recebe alunos
vindos de diversas localidades, sendo estas do meio rural. A cada ano busca por
melhorias colocando em prática suas metas e objetivos, sempre aproximando a
família e a comunidade do ambiente escolar, para que participem e colaborem das
atividades e projetos desenvolvidos. A EEB Estanislau Schumann está localizada no
centro de Bela Vista do Toldo, no entanto, por este ser um pequeno município com
características totalmente rurais a escola se insere nesse meio e se apresenta como
um centro de referência. É a única Escola Estadual no município tendo grande
representatividade junto à comunidade, tem fundamental importância levando
educação, transformando pessoas, consequentemente a cidade onde está inserida.
A educação tem em si todas as condições de colaborar com o processo de
transformação social, sendo esta escola a grande transformadora na vida de cada um
daqueles que por ela já passaram ou ainda irão passar. CONCLUSÕES: Com o
desenvolvimento desse trabalho pode-seconcluir que a Escola assim como o Patrono,
ambos contribuíram e contribuem muito para o crescimento e desenvolvimento tanto
dos alunos quanto do município de Bela Vista do Toldo, pois grande parte da
população já frequentou ou frequentará a escola, sendo então importante que todos
que pela Escola de Ensino Básico Estanislau Schumann passarem, saibam de sua
importância, quem foi o patrono, o quanto lutou para que funcionasse uma escola, o
quanto ajudou as pessoas e que se espelhem e busquem sempre alcançar os
objetivos propostos em busca de melhorias para toda uma comunidade.
Palavras-Chave: História da Educação Brasileira. Estanislau Schumann. Bela Vista
do Toldo.
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FAMÍLIA E ADOLESCENTES INFRATORES: UMA ANÁLISE DA REALIDADE DE
UM MUNICÍPIO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA
Fernanda Cristina Neidert Batista523
Taiane Marques524
Simone Carniel Munik525
RESUMO
INTRODUÇÃO: De acordo com diversos autores, considera-se que o ambiente
familiar é de fundamental importância para a organização e desenvolvimento da
personalidade de um indivíduo, tem-se que durante o período da adolescência, esta
influência passa a ser ainda mais influente e importante. Menezes (2012) menciona
que a estruturação de uma família possui uma intima relação com as características
da sociedade e do período em que esta está inserida. Os diversos fatores, como por
exemplo: ambiente, economia, cultura, politica, entre outras afetam de forma direta e
indireta a composição das famílias e em consequência os valores transmitidos para
os indivíduos que fazem parte dela. Após a II Grande Guerra Mundial, sabemos que
muitos avanços aconteceram principalmente na área econômica, mas foram
expandidos para todas as demais áreas, ocorrendo até hoje um avanço extremamente
acelerado tanto nos aspectos materiais, como nos aspectos relacionados aos papeis
do ser humano na sociedade, e portanto nas famílias. Nos últimos anos vem sendo
observado um crescente aumento de delitos cometidos principalmente por
adolescentes, os quais estão sendo levados a cumprirem as chamadas medidas
socioeducativas. As medidas socioeducativas são medidas aplicadas a adolescentes
que foram autores de algum tipo de ato infracional (crimes cometidos por menores de
18 anos), porém, estas medidas são estabelecidas de acordo com o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente). Menezes (2012, p. 03) cita que: “A importância da
presença materna e paterna para o desenvolvimento da criança também é
entendimento uníssono na doutrina. A criança vive principalmente nas ligações
afetivas e daí retiram o fortalecimento da própria existência. Tanto que o abandono
psíquico e afetivo, a não-presença do pai no exercício de suas funções paternas, como
aquele que representa a lei, o limite, segurança e proteção. é considerado pior que o
abandono material. Vale ressaltar que a pessoa é formada quando ainda é criança,
incluindo-se os traços de caráter. Assim, a ausência do pai ou da mãe retira um fator
de referência da criança”. OBJETIVOS: Considerando então que o âmbito familiar tem
extrema importância em relação ao desenvolvimento da personalidade do sujeito, este
trabalho teve como objetivo realizar um levantamento dos atos infracionais cometidos
523Docente
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no ano de 2016 até o 1º semestre do ano de 2017, em um município do Planalto Norte
Catarinense. Buscou-se também a pesquisa e leitura de material cientifico publicado
nos últimos 10 anos sobre a temática, utilizando descritores: família, adolescente, ato
infracional, delitos. MATERIAIS E MÉTODOS: quanto aos objetivos a pesquisa é
definida como exploratória, pois de acordo com Gil (2008) visa promover maior
familiaridade com o objeto a ser estudado. Em relação aos procedimentos técnicos é
considerada como de levantamento, buscando a obtenção de informações específicas
com um grupo de profissionais, é definida ainda como documental, pois uma das suas
ações foi a de analisar os documentos do município que descrevem a situação
problema. Em síntese os pesquisadores ao delimitarem o problema, estabeleceram
como forma de coleta de dados, a entrevista com os profissionais que atuam com os
atos infracionais no município especifico e posteriormente a analise dos dados
arquivados e leitura do material científico da área. RESULTADOS: “A maioria dos
adolescentes que ingressam no mundo do crime são frutos das famílias
desestruturadas [...]” (MENEZES, 2012, p. 04). No município de São Bento do Sul
vem sendo observado nos últimos anos um aumento crescente dos atos infracionais
cometidos por adolescentes. As informações apresentadas a seguir são somente as
notificadas, lembrando que podem existir índices maiores de atos infracionais, os
quais não foram notificados e comunicados a equipe. No período de janeiro de 2016
até o julho de 2017, já passaram pelo trabalho da equipe 130 adolescentes, com
idades entre 12 a 21 anos, sendo jovens do sexo feminino e masculino, embora a
maioria os do sexo masculino. Os principais delitos cometidos são: furto, roubo
qualificado, estupro de vulneráveis, agressão, uso de drogas ilícitas para consumo
pessoal, dirigir sem habilitação, trafico. O ato infracional detectado pela equipe como
de maior frequência é o uso de drogas para consumo pessoal. No Brasil, em média,
para cada 10.000 adolescentes entre 12 e 17 anos, 8,8 encontram-se privados ou
restritos de liberdade, segundo dados da última edição do Levantamento Nacional do
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei (BRASIL, 2011).
Este levantamento indicou ainda que, em novembro de 2010, havia 17.703
adolescentes em restrição e privação de liberdade, sendo 12.041 em internação,
3.934 em internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade (ZAPPE; et al
2011). CONCLUSÃO: A partir das pesquisas relacionadas ao tema, foi possível
observar que o ambiente familiar é fundamental para o desenvolvimento do
adolescente, servindo como a estrutura para a socialização, emoções, formação da
personalidade. Wagner e Demarchi (2008) enfatizam em seus estudos que uma boa
orientação realizada pela família aos adolescentes, bem como uma boa educação e
principalmente afeto e segurança, são importantes aspectos que orientam para que o
adolescente saiba evitar a ocorrência de delitos. A rede social tem um importante
papel na compreensão, prevenção e tratamento de jovens “delinqüentes”, sendo a
família um aspecto bastante considerado. Diante da importância do ambiente familiar
verifica-se que já se tem realizado alguns investimentos nesta área, porém ainda são
necessárias mais politicas públicas e projetos.
Palavras-Chave: Adolescentes. Família. Ato Infracional. Estrutura.
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PSICOLOGIA AMBIENTAL: OS IMPACTOS DA AÇÃO HUMANA NO MEIO
AMBIENTE
Fernanda Cristina Neidert Batista526
Jairo Marchesan527
Danielle de Ouro Mamed528
Luciano Ribas Batista529
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os impactos ambientais podem ser descritos como quaisquer
mudanças que ocorram no meio ambiente e estas mudanças podem ser ocasionadas
por diversos fatores, entre eles a ação denominada como antrópica, ou seja, do ser
humano. Ao longo da história e desenvolvimento da sociedade, sempre ocorreram
intervenções do ser humano na natureza, sendo que primeiramente, era para
satisfazer as suas necessidades de sobrevivência e, posteriormente, para
acumulação. Os principais impactos ambientais são decorrentes das intervenções dos
homens na natureza para fins de apropriação, acumulação e reproduzir as crescentes
necessidades criadas pelos seres humanos. Sobre esta apropriação do meio
ambiente pelo ser humano Pinheiro (1997, p. 379) menciona que “[...] o modelo
hegemônico de sociedade baseado no consumo de grande escala, desenvolvimento
tecnológico e exploração dos recursos naturais provoca profundos desequilíbrios em
micro e mega escala”. Foi e é este processo que gerou os maiores impactos
ambientais (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009). Os fenômenos como
tempestades, terremotos, tsunamis, chuvas em excesso ocorrem sem a interferência
humana, por este fato são denominados de naturais, mas mesmo assim podem
causar impactos e prejuízos, porém, faz-se importante salientar que outros fenômenos
como por exemplo os alagamentos, enchentes, deslizamentos, ocorrem derivados dos
fenômenos naturais, mas são agravados pela ação do ser humano, devido à sua
interferência na forma de explorar o meio ambiente. De tais interferências, deve-se
destacar que estas consequências afetam o ser humano e sua vivencia diária, mas
também o meio ambiente. Porém diante do notável quadro de degradação ambiental
na atualidade, em sua grande maioria causados pela atividade humana, deve-se
reconhecer a importância de estudar as percepções humanas de tais transformações
no contexto social, incluindo-se os impactos biopsicossociais. A Psicologia Ambiental
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surgiu recentemente no mundo todo e tem se preocupado em estudar esta interrelação entre o meio ambiente e os seres humanos e vice-versa. OBJETIVOS: Esta
pesquisa tem como objetivo geral de analisar em artigos científicos a problemática
relação entre sociedades humanas e o meio ambiente, bem como identificar os
principais aspectos desta relação, além de demonstrar a existência de formas para
amenizar os prejuízos causados pela exploração indevida pelo ponto de vista da
percepção humana das consequências de tais interferências. MATERIAIS E
MÉTODOS: Pesquisa de caráter exploratório, pois de acordo com Koche (1997) tem
como objetivos apenas a descrição de um fenômeno delimitado como objeto
problema. Deve ser classificada ainda como pesquisa bibliográfica, pois utilizou-se de
materiais já publicados sobre a temática para a construção dos seus dados. Os
pesquisadores buscaram através de materiais publicados nos bancos de dados, por
artigos científicos e demais publicações, os quais apresentassem como tema principal
a relação: ser humano versus meio ambiente, psicologia ambiental. Primeiramente
realizaram a busca dos materiais e classificação, posteriormente a leitura e
elaboraram uma síntese dos principais pontos abordados na forma de texto.
RESULTADOS: Os dados demonstram que de forma gradativa a sociedade vem se
desenvolvendo através de intensas relações de produção e consumo oriundas do
modelo econômico vigente, o capitalismo. Com essas relações, observa-se cada vez
mais a exploração humana sobre o meio ambiente e, como consequência,
apresentam-se diversos quadros de impactos ambientais negativos. Porém, nas
relações entre sociedade e natureza, não se pode considerar apenas atividades que
causem apenas prejuízos, mas também, aquelas que promovem o desenvolvimento
e geração de riquezas. Na imagem 01 podemos observar os resultados positivos e
negativos da relação do homem com o meio ambiente:

ASPECTOS POSITIVOS
geração de renda (matérias primas,
produtos naturais, alimentos,
propriedades/áreas produtivas,
empregos...) e o aprofundamento do
conhecimento humano sobre a
natureza e seus processos

ASPECTOS NEGATIVOS
a utilização dos bens ambientais de
forma não sustentável, gerando as
alterações no equilíbrio dos biomas
(extinção de espécies da flora e fauna
quando ocorre exploração
inadequada), além do favorecimento
para a ocorrência de enchentes,
alagamentos, deslizamentos,
fenômenos estes que apresentam um
alto impacto ambiental, mas também
geram um alto impacto
biopsicossocial.

A partir das informações obtidas e analisadas sobre esta relação, Corraliza, 1997
salienta que entre as alternativas para buscar amenizar os impactos negativos e
manter os positivos, a saída seria começar a desenvolver atividades na área de para
planejamento familiar, melhoria do status da mulher e adoção de estratégias de
desenvolvimento que explicitamente incluam a redução da pobreza. Corraliza (1997,
pg. 27) cita ainda que: “[...] o problema do crescimento demográfico e degradação dos
sistemas naturais envolve em praticamente todos os lugares do mundo,
independentemente de seus tons políticos e ideológicos”. Dentre as informações
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encontradas nos artigos revisados, faz-se importante mencionar que os
comportamentos dos seres humanos são considerados como o principal fator de
agravamento dos problemas ambientais, bem como que as alterações ambientais,
também irão por sua vez, interferir na qualidade de vida dos eres humanos, e vice
versa, tornando-se um círculo vicioso, o qual deve ser interrompido para melhoria
nesta relação. CONCLUSÕES: Portanto, pode-se concluir que a sociedade humana
de forma gradativa ocupou áreas de preservação permanente, irregulares e
inadequadas, influenciando diversos acontecimentos, entre eles, o objeto principal
deste estudo, ou seja, as enchentes. As enchentes geram problemas a população,
sejam econômicos, sociais, ambientais e também antropológicos e mentais. Propõese métodos de prevenção, respeito a Legislação Ambiental e a ocupação de espaços
mais seguros sob o ponto de vista das enchentes. Também devem ser elaboradas
políticas públicas que visem atender a esta temática e vale ressaltar que novas
relações precisam e devem ser estabelecidas com a natureza na perspectiva de
prevenir-se e em determinadas situações de enchentes. A Psicologia Ambiental surge
como uma ferramenta para auxiliar nas atividades que visam minimizar os impactos
do ser humano sobre o meio ambiente, uma área fundamental para atuar como um
elo de intermediação para a consolidação das soluções para os problemas
ambientais, pois estes são, de fato, problemas humano-ambientais.
Palavras-Chave: Meio ambiente. Ser humano. Psicologia Ambiental.
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NEUROPSICOLOGIA E DEPRESSÃO NA TERCEIRA IDADE
Fernanda Cristina Neidert Batista 530
Amanda Thuns Biazzi531
RESUMO
INTRODUÇÃO: A depressão é uma doença que afeta mais de 300 milhões de
pessoas no mundo; no Brasil, estima-se que a doença atinge 5,8% da população
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017). Destaca-se a prevalência da doença
na terceira idade, requerendo assim uma atenção especial, pois além dos danos
cognitivos frequentes no envelhecimento, a depressão acarreta ainda mais alterações
(PORTO; HERMOLIN; VENTURA, 2002). A neuropsicologia tem se mostrado eficaz
para a investigação das alterações cognitivas causadas pela depressão
(ROZENTHAL; LAKS; ENGELHARDT, 2004). Sobre a neuropsicologia temos que a
mesma é um ramo da Psicologia Fisiológica que trata das interações entre os
processos neuronais e o comportamento. A compreensão dos fenômenos
neurológicos torna-se essencial para intervenções a esta patologia, que pode ter
causas fisiológicas, mas que também afeta toda a vida do indivíduo, influenciando em
seus processos psicológicos e na vida social. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre
a depressão nos indivíduos da terceira idade; levantar as aplicações da
neuropsicologia nesta área, buscando identificar os principais sintomas e tratamentos.
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa exploratória, devido aos seus principais
objetivos serem a descrição de um fenômeno delimitado como problema, quanto a
coleta de dados pode ser classificada como pesquisa bibliográfica, pois utilizou-se de
materiais já publicados nos bancos de dados sobre a temática para a construção dos
seus dados e após a leitura dos materiais, foi elaborada uma síntese dos principais
pontos abordados. RESULTADOS: A depressão é caracterizada pela presença de
humor predominantemente depressivo e/ou irritável e anedonia, podendo ser
acompanhados por uma sensação de diminuição de energia, assim como alterações
do sono e apetite, desinteresse, pessimismo, lentidão e ideias de fracasso (LOPES et
al, 2013; LIMA et al, 2016; PARADELA, 2011). Pode ser longa ou recorrente e, em
casos mais severos, pode levar ao suicídio (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
2017). Segundo levantamentos da OMS, 322 milhões de indivíduos no mundo sofrem
de depressão, e 5,8% dos brasileiros são depressivos. O início e a evolução deste
transtorno podem ser causados por fatores biológicos, sociais, ambientais e
neuropsicológicos (PORTO et al, 2002). A parcela populacional mais afetada pela
depressão é a que se encontra acima dos 60 anos (OMS, 2017). O envelhecimento
530
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traz mudanças significativas na vida do indivíduo, diminuindo sua vitalidade e
favorecendo o surgimento de doenças próprias da senescência (LOPES et al, 2013).
Essas alterações podem ser fatores de risco para a depressão, como a progressiva
incapacitação física, o enfraquecimento cognitivo e os lutos pela perda de amigos,
família e trabalho (SCHLINDWEIN-ZANINI, 2010). Quanto aos aspectos
neuropsicológicos, são notados a redução de neurônios e sinapses, assim como
perdas de memória, raciocínio mais lento, confusão, tremor, falta de equilíbrio e
insônia (SCHLINDWEIN-ZANINI, 2010). São diversas as implicações
neuropsicológicas da depressão, como alterações na atenção, memória, velocidade
de processamento, funções executivas, emoção e tomada de decisão (ROZENTHAL
et al, 2004). Nos estudos da neuropsicologia voltados à depressão na senescência, o
uso de avaliações através de neuroimagem são fundamentais para um diagnóstico
diferencial (posto a frequência da demência nessa idade), como a ressonância nuclear
magnética cerebral funcional, pois idosos em depressão apresentam diminuição da
atividade do córtex pré-frontal dorsolateral e da conectividade deste com o córtex
dorsal anterior do cíngulo (PARADELA, 2011). Realizado o diagnóstico diferencial de
depressão, passa-se ao tratamento, podendo este ser medicamentoso, psicoterápico
ou ambos (PARADELA, 2011). A prática de exercícios físicos também pode ajudar na
redução dos sintomas depressivos em idosos (MORAES et al, 2007). CONCLUSÕES:
Dos dados observados destacam-se: a alta incidência da depressão em idosos; as
alterações cognitivas causadas pela doença; a importância de um diagnóstico
neuropsicológico; a importância do tratamento. Sustentando-se sobre o referencial
oferecido, bem como a análise dos dados coletados, pudemos observar a urgência de
uma revisitação das formas de diagnóstico e tratamento da depressão no público
idoso, visto que por mais que os estudos a respeito do tema sejam recorrentes, um
novo método de abordagem ainda é necessário.
Palavras-Chave: Depressão. Envelhecimento. Idosos. Neuropsicologia.
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PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO – PROUCA: UMA ANÁLISE DA
SUA IMPLANTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS, SC532
Argos Gumbowsky533
Ivana Júlia dos Santos Prestes534
RESUMO
INTRODUÇÃO: A União, pela Lei Federal nº 12.249, de 11 de junho de 2010, criou o
Programa um Computador por Aluno (PROUCA). Aderindo ao PROUCA a Prefeitura
de Canoinhas adquiriu 5 mil computadores que foram distribuídos para os alunos do
Ensino Fundamental da rede municipal Apesquisa justificou-se pelaconcepção de que
o computador é uma ferramenta tecnológica imprescindível no contexto escolar, pois
essa ferramenta é o principal ícone da sociedade moderna. Também por oportunizar
o aprofundamento das discussões sobre o papel das TICs no processo ensino
aprendizagem, a nível local. OBJETIVOS: Reconhecer o processo de inclusão digital
dos professores e alunos com a implantação do Programa um Computador por Aluno
(PROUCA). Relatar as situações de ensino que mais favorecem a aprendizagem, com
a utilização do computador. Listar as dificuldades encontradas para operacionalizar o
Programa um Computador por Aluno (PROUCA) na rede pública municipal de
Canoinhas. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se como básica,
quali-quantitativa; exploratória e descritiva pesquisa bibliográfica, no estudo de caso
e no levantamento, abrangendo a pesquisa de campo. Para a coleta dos dados
utilizou-se de questionário semiestruturado, constituído por perguntas fechadas,
utilizando-se a escala de Likert (com 5 pontos), e escala nominal, além de perguntas
abertas. A população pesquisada constituiu-se de 60 professores que atuam nos anos
iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal de Canoinhas.
RESULTADOS: Ao analisar o paradigma da tecnologia da informação, faz-se
necessário destacar algumas características. A primeira, é que a informação é a sua
matéria prima. São tecnologias para agir sobre a informação e não apenas informação
para agir sobre a tecnologia; a segunda, refere-se à penetrabilidade dos efeitos das
novas tecnologias: a informação é parte integrante da atividade humana sendo então,
todos os processos moldados pelo novo meio tecnológico; a terceira refere-se à lógica
das redes: a rede pode ser implementada materialmente em todos os processos e
organizações; a quarta, é a flexibilidade que está presente na capacidade de
constante reconfiguração; a quinta, é a crescente convergência de tecnologias
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específicas para um sistema altamente integrado. (CASTELLS, 1995). Estudo
patrocinado pela Firjam (2012) apresentou ‘As perspectivas Tecnológicas para o
Ensino Fundamental e Médio Brasileiro de 2012 a 2017.’ Neste estudo destacam-se
as 10 principais tendências: 1) Os paradigmas do ensino estão se modificando para
incluir modelos de aprendizado online, híbridos e colaborativos. 2) A abundância de
recursos e relacionamentos aos quais a internet facilitou o acesso está nos desafiando
cada vez mais a revisitar nossos papéis como educadores. 3) As pessoas esperam
poder trabalhar, aprender e estudar sempre que quiserem e de onde estiverem. 4) As
escolas estão cada vez mais explorando tecnologias que permitem que professores e
alunos colaborem de forma mais eficiente. 5) A crescente disponibilidade de banda
larga modificará de forma dramática os comportamentos dos usuários durante o
ensino, aprendizado e pesquisa durante os próximos cinco anos. 6) As tecnologias
que utilizamos estão cada vez mais baseadas na nuvem e nossas noções de suporte
de TI são descentralizadas. 7) As pessoas têm necessidade de compartilhar— muitas
vezes publicamente. 8) Cada vez mais estudantes querem usar sua própria tecnologia
para o aprendizado. 9) Existe uma nova ênfase na sala de aula em relação a um
aprendizado mais ativo e mais baseado em desafios. 10) Os computadores, como os
conhecemos, estão em processo de uma sólida reinvenção. (p. 20-1). Na sequencia
são apresentados alguns dados mais relevantes da pesquisa. Da população
pesquisada, 98% possuem computador em sua residência; 94% com acesso a
Internet, sendo que. 80% acessam também via telefone celular. Quando questionados
se a habilidade no uso do computador é suficiente para atender as suas necessidades
em sala de aula, 67% responderam possuí-la na medida certa e necessária. Dentre
as atividades que com maior frequência se utilizam do computador destacam-se: a)
elaboração e desenvolvimento de projetos ou trabalhos sobre um tema; b) produção
de materiais pelos alunos (textos dediferentes gêneros, desenhos, maquetes,
relatórios, etc.; c) exercícios para práticas e fixação doconteúdo; d) interpretação de
textos; e) ensinodos alunos a usar computador portátil einternet.As atividades menos
realizadas: a) debates, apresentações feitaspelos alunos a toda a classe; b)
Experiências de ciências. As principais melhorias dos alunos apontadas pelos
professores pesquisados residem no (a): a) acesso à informação; b) pesquisa; c)
leitura; d) autonomia com relação à produção escrita. e) Comunicação f) Produzindo
textos colaborativamente. Houve consenso que a direção/coordenação pedagógica
das escolas incentivam os professores no uso do computador nas atividades
administrativas e pedagógicas. Os principais obstáculos quese constituem numa
barreira para o uso do computador portátil e internetpara fins pedagógicos nesta
escola são: a) baixa velocidade na conexão de internet; b) falta de equipamento que
possa ser usado por alunoscom deficiência. CONCLUSÕES: Dentre os principais
resultados da pesquisa destacam-se: as escolas oferecem possibilidades de acesso
à internet aos alunos. Os alunos progrediram, demonstrando interesse em aprender.
Houve influência no desenvolvimento na escrita e leitura. Utilizou-se a ferramenta em
projetos e pesquisa. Ampliou-se o interesse por atividades diferenciadas gerando
melhor assimilação dos conteúdos estudados. Oportunizou-se maior aprendizado
cognitivo e social. A direção/coordenação pedagógica das escolas incentivam os
professores a usar computador nas atividades administrativas e pedagógicas. Dentre
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os problemas: Baixa velocidade na conexão de internet. Falta de equipamento que
possa ser usado por alunos com deficiência.
Palavras-Chave: PROUCA. Tecnologia e educação. Política educacional. Inovação.
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: INFLUÊNCIA NO DIRECIONAMENTO DA
CARREIRA E VIDA PESSOAL DOS UNIVERSITÁRIOS 535
Alexandra C. Zamarki536
Liani M. Hanauer Favretto537
Magali Borre538
Mariangela Wermeier539
RESUMO
INTRODUÇÃO: Inseridos num contexto social predominado pelo capitalismo, a
escolha por uma profissão passou a ser uma necessidade que assombra em especial
a vida dos jovens. Há uma cobrança social, por vezes atenuada ou intensificada pela
família, que impulsiona o jovem a uma definição sobre sua carreira profissional. No
entanto, esta escolha, em geral, acontece em um período de desenvolvimento do ser
humano onde ele ainda está se conhecendo, aprimorando suas habilidades/
competências, e construindo sua identidade. Desta forma, encontrar alternativas que
conciliem os interesses das organizações com as aspirações profissionais e
competências pessoais, tem se tornado um dos atuais desafios para muitos jovens.
Neste cenário, segundo Silva (2007, p. 11) “programas de orientação profissional e
gestão de carreira emergem como possíveis caminhos na busca da superação desses
desafios”. Cabe, portanto, a orientação profissional, oferecer o auxílio necessário ao
indivíduo em seu processo de escolha de modo que esta possa ser adequada,
ajudando-o a organizar e utilizar informações objetivas em relação a si e ao mundo do
trabalho. Sabe-se que antes de definir-se por uma profissão, é necessário conhecer
em que consiste a mesma, analisar as suas atribuições/ responsabilidades e também
os seus aspectos negativos. É preciso que a escolha não aconteça pela
representação do papel social, mas sim, esteja envolta por uma conscientização de
um projeto de vida saudável e prazeroso. Assim, esta pesquisa caracterizou-se pela
avaliação de alunos de cursos de graduação, ingressantes no ano de 2014, que foram
orientados profissionalmente, a fim de compreender a influência do processo de
orientação profissional na escolha da área de atuação de jovens universitários, bem
como a propiciação de seu bem-estar. OBJETIVOS: Elencar as influências do
processo de orientação profissional no direcionamento da carreira e vida pessoal de
jovens universitários; caracterizar o perfil dos alunos ingressantes no ano de 2014 que
realizaram orientação profissional; identificar a Finalidade daorientação profissional, a
partir da percepção dos alunos e de que forma ela auxiliou na escolha do curso de
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graduação; Identificar as influências da escolha profissional e seu impacto na vida
pessoal dos universitários e a satisfação com a escolha do curso de graduação.
MATERIAL E MÉTODOS: Autorização da Instituição de Ensino Superior, para a
realização da pesquisa. Aprovação pelo Comitê de Ética, sob o número do parecer:
1.193.151. Pesquisa quali-quantitativa. O instrumento de coleta de dados foi um
questionário, realizado em sala de aula, aos acadêmicos que passaram por um
processo de orientação profissional, antes do ingresso na Universidade. Após a coleta
de dados, as informações foram tabuladas, gerando gráficos e tabelas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio desta pesquisa, foi possível constatar: para
53,52% dos alunos pesquisados, a Orientação Profissional é um auxílio para a
escolha mais assertiva da profissão futura; quanto a forma como ocorreu a orientação
profissional, 80,56% dos acadêmicos descreveu que ocorreu por meio de grupo.
Quanto aos métodos utilizados os mais citados formam: esclarecimentos de
profissionais, técnicas de grupo e vídeos. Quanto às influencias, na escolha da
profissão, os mais citados foram: Grupo de amigos; reconhecimento da sociedade;
família; retorno financeiro; para 62,86%, avaliam como bom a contribuição da
orientação profissional, enquanto 17,14% como sendo ótima. Quanto ao fato de
ocorrer mudanças na vida, 88,73% descreve como sendo significativas a partir da
escolha do curso superior e, a satisfação em relação ao curso escolhido, 64% avaliam
como ótimo, enquanto 30,99% como sendo bom. CONCLUSÕES: Por meio desta
pesquisa, pode-se constatar a contribuição da orientação profissional aos alunos
inseridos no Ensino médio, no sentido de auxiliá-los na escolha de um curso de forma
mais assertiva e também quanto a satisfação com o curso escolhido na graduação.
Palavras-Chave: Orientação Profissional. Carreira. Universitários.
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AGENTES BANCARIOS E ESTRESSE, UM POSSIVEL CASO DE BURNOUT? 540
Juliano Luiz Orzevalla541
Luiz Henrique Martins de Oliveira542
Mélani Bialeski543
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch 544
RESUMO
INTRODUÇÃO: O estresse vem sendo uma das diversas causa de inúmeros fatores
que podem prejudicar a saúde do trabalhador, consequentemente o burnout (que é
considerado uma tipologia do estresse) tem sido abordado em diversos estudos.
Benevides-Pereira (2002) enfatiza que os níveis de burnout diferem de cultura para
cultura, bem como em diferentes categorias profissionais. Em conjunto com a
professora da disciplina de Psicologia social, foi proposta uma pesquisa para avaliar
a existência do burnout em uma instituição financeira. OBJETIVOS: o objetivo deste
trabalho foi levantar dados sobre os níveis de estresse em agentes bancários e avaliar
a existência da síndrome de burnout em uma instituição financeira localizada no
município de Mafra, no estado de Santa Catarina. Sendo assim foi possível observar
a saúde do agente bancário. MATERIAIS E MÉTODOS: Este material foi elaborado
como atividade da disciplina de Psicologia Social e comunitária, pela supervisão da
Me. Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch. Para estapesquisa, participaram 25
indivíduos, sendo 10 indivíduos do gênero feminino e 15 indivíduos do gênero
masculino. Foi utilizado o MBI, composto de 16 perguntas objetivas e um questionário
contendo alguns campos para preenchimento a cerca do tempo de serviço, gênero e
idade. Este questionário foi aplicado nos dias 3, 4 e 6 de Outubro de 2017.
RESULTADOS: Com a coleta dos dados foi possível verificar que 53% dos sujeitos
do gênero masculino apresentam Exaustão Emocional baixa, 40% apresentam
Exaustão Emocional média e 7% apresentam Exaustão Emocional Alta, nos sujeitos
do gênero feminino 60% apresentam Exaustão Emocional baixa e 40% apresentam
Exaustão Emocional Média. Com relação à despersonalização, nos sujeitos do gênero
masculino 46,5% apresentaram Despersonalização baixa, 7% apresentam
Despersonalização média e 46,5% apresentam Despersonalização alta, nos sujeitos
do gênero feminino 40% apresentam Despersonalização baixa, 50% apresentam
Despersonalização média e 10% apresentam Despersonalização baixa. Quanto ao
Trabalho desenvolvido na disciplina de Psicologia Social e Comunitária.
de psicologiaJuliano LuisOrzevalla, Universidade do Contestado Campus Mafra. E-mail:
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Envolvimento Pessoal no Trabalho, no gênero masculino, 20% dos sujeitos
apresentaram Envolvimento Pessoal no Trabalho médio e 80% apresentaram
Envolvimento Pessoal no Trabalho alto, no gênero feminino, 100% dos sujeitos
apresentaram Envolvimento Pessoal no Trabalho alto. CONCLUSÕES: Conforme os
dados coletadospode-se observar que o relacionamento entre os demais funcionários
desta agência bancária está debilitado, podendo então estar relacionado àfunção que
exercem na instituição, contanto em relação ao burnout, 4% dosparticipantes
apresentam níveis altos e 8% dos participantes apresentam níveis médio/alto para o
burnout. Para Maslach e Leiter (1999), o burnout não é um problema do indivíduo e
sim do ambiente social onde seu trabalho é desenvolvido. França (1987) alerta que o
início do burnout, é insidioso, traiçoeiro. Ele se instala silenciosa e progressivamente
e assim, ocorre uma sensação de mal-estar indefinido, físico ou mental, sintomas
esses que são atribuídos pela pessoa ao excesso de trabalho que estão realizando,
não se dando conta que estão adoecendo.
Palavras-Chave: Bancários. Estresse. Burnout.
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TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA BÁSICA
MUNICIPAL “MARIA LOVATEL PIRES”
Luana Michels
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente trabalho teve como objetivo resgatar um pouco sobre a
história da escola, refletindo as questões cotidianas. Destacando como tudo começou,
quais as dificuldades enfrentadas, as conquistas alcançadas, quem foram as pessoas
que contribuíram, ou seja, o corpo docente que passou pela escola. Saber sobre a
origem da sua escola é muito importante, para que ocorra a valorização da mesma,
estudar o passado, compreender e interpretar o presente, é o que nos fornecerá
instrumentos para visualizar o futuro. OBJETIVOS: Conhecer características
fundamentais da escola nas dimensões sociais, matérias e culturais como meio para
construir progressivamente a noção de identidade estadual, e pessoal. 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, vídeos, e outros registros. A
população entrevistada compôs-se em uma diretora e uma pedagoga.
RESULTADOS: A diretora entrevistada Sandra Regina Cornelsen Ribas Pereira,
relatou que começou em 2013 trabalhar novamente na escola. Na comunidade não
tinha nenhuma escola, e a diretora nos conta que iniciou suas atividades em 1997, na
época exercendo educação física. O motivo do nome da escola foi escolhido para
homenagear a grande educadora, que foi a senhora Maria Lovatel Pires, e que atuou
por bastante tempo na escola. Maria Lovatel Pires não era natural de Canoinhas, mas
durante o tempo que ficou pela cidade fez a diferença na educação. Uma mulher que
gostava de tudo certo, em ordem, que as pessoas trabalhassem e fizessem as coisas
de maneira correta também. A Escola Básica Maria Lovatel Pires, está localizada na
rua Tenente Januário de Assis Cortê, número 89, no bairro Alto da Tijuca. Originouse a partir do dia 07/05/1982, fica denominada a Escola Reunida “Alto da Tijuca” para
Escola Reunida “Maria Lovatel Pires”, pelo decreto n° 112 de 23/09/1992 e passa a
dominar-se a Grupo Escolar “Maria Lovatel Pires” para oferecer o ensino desde a
educação infantil até a 4° série do 1° grau. Através do decreto Lei n° 160 de
01/11/2002 passou também a oferecer o ensino de 5° a 8° ano e denominada Escola
Básica Municipal. Em 1961, a Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina,
concedeu-lhe o título de professora Normalista, mantendo-a na atual Escola Básica
Adelina Régis, da supramencionada cidade. No 1° semestre do ano de 1962,
frequentou o curso intensivo de Educação Física, em Florianópolis-SC, obtendo êxito.
Em 01/11/2002 a Unidade passa a ser Escola Básica Municipal funcionando do Pré
Escolar à 8° ano. O terreno onde a escola foi construída, foi comprado pela prefeitura
Municipal do senhor Waldemar Stein e de sua esposa Clara F. Stein, em 15/06/1973.
No ano letivo de 2003 se tornou independente, não necessitando mais do processo
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de extensão; passando para a sede nova que fica na rua Tenente Januário de Assis
Cortê número 89. A diretora nos relata que realizam questionários aos pais e alunos,
professores e funcionários, “coletamos dados para um melhor conhecimento da
comunidade que estamos inseridos”. Pois a maioria das famílias sempre morou neste
bairro, poucos vieram de outras localidades. Prenomina nesta comunidade a religião
católica e também a situação de que somente o homem trabalha fora exercendo na
maioria das vezes atividades em outros bairros ou no centro. A filosofia da escola é
“proporcionar ao educando uma dimensão crítica relativa ao agir, desenvolvendo esta
capacidade em relação às suas potencialidades, às experiências vividas, definindo-o
como de uma sociedade e consciente do exercício da cidadania”. Para que se obtenha
a formulação de uma filosofia norteadora do processo ensino-aprendizagem, é
necessário definirmos a concepção de mundo, sociedade, homem e educação que
queremos, para o cidadão que almejamos formar. O aluno como eixo norteador de
todas as propostas, discussões, reavaliações e ele não sendo visto como um ser
isolado, e sim inserido nesta comunidade. Partindo desse pressuposto a escola, deve
caminhar no sentido de resgatar sua própria história, oferecendo subsídios científicos
e histórico- sociais para que os educandos se entendam como elementos ativosdinâmicos desta estrutura. Entretanto esses objetivos só serão atingidos se os
conteúdos forem trabalhados de uma forma centralizada, e principalmente que todos
os envolvidos na Unidade Escolar assumam seus papéis de educadores. Portanto
com um trabalho coletivo, após reflexões significativas da realidade que temos, e
determinadas ações para atingir ao que se propõe há a necessidade de redirecionar
os conteúdos bem, como os eventos a serem trabalhados no encaminhamento desta
nova situação. A avaliação é concebida como um conjunto de ações, que tem a função
de alimentar sustentar e orientar a prática pedagógica. A concepção de infância é bem
diferente de alguns séculos atrás. É importante salientar que a visão que se tem da
criança é algo historicamente construído, por isso que se pode perceber os grandes
contrastes, em relação ao sentimento de infância no decorrer dos tempos. O que hoje
pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à criança pequena, há
séculos atrás algo que era absolutamente normal. Por maior estranheza que se cause
a humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, e por muito tempo
o tratou como um adulto em miniatura. De um ser sem importância, quase
imperceptível, a criança num processo secular ocupa um maior destaque na
sociedade, humanidade lhe lança um novo olhar. É preciso, portanto, entender a
criança como um ser social e histórico que apresenta diferenças de preferência
socioeconômica – cultural, familiar, racial, de gênero e de faixa etária.
CONCLUSÕES: Entre todos os fatos ocorridos, percebe-se que a memória é algo
muito importe, algo que dá sentido. E sendo assim quando se trata da memória de
uma instituição não é diferente. Ela se mantém viva e com suas bases fortalecidas,
trazendo dessa forma um legado muito rico para as futuras gerações.
Palavras-Chave: Escola Maria Lovatel Pires. História da Educação. Mémoria.
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PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE O PROCESSO DE APRENDER DE SEUS
FILHOS COM SÍNDROME DE DOWN MATRICULADOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA REGULAR 545
Kendry Lipinski546
Luciani Geraldi547
RESUMO
INTRODUÇÃO: No presente artigo, apresenta-se uma pesquisa realizada em 2016,
com pais de crianças com Síndrome de Down que frequentam classe regular. De
acordo com Bassani (2012), o processo de inserção escolar da criança com Síndrome
de Down no ensino regular, traz consequências significativas em seu desenvolvimento
intelectual e social, no entanto, fazem-senecessárias ainda, algumas transformações
ou utilização de recursos especiais, para atender as necessidades individuais do
infante, uma vez que, ao frequentar a escola permite-se a criança adquirir
progressivamente conhecimentos que serão exigidos pela sociedade. Quantos ao
pais neste processo, Voivodic (2004) ressalta queem decorrência de terem a
possibilidade de acompanhá-las desde o nascimento, a inclusão dospais ao processo
educacional formal e de aprendizagemda criança com Down, é um fator de grande
importância, visto que, por mais que a escola e seus profissionais se esforcem no
sentido de promover o desenvolvimento da criança com SD, os mesmos estariam
limitados por não se envolverem em todo o contexto da criança. Desta forma, esta
justifica-sepelo fato de se dar continuidade àprojetos desenvolvidos anteriormente,
nesta mesma ação, onde primeiramente, em 2014, foi investigado a percepção dos
professores em ensinar alunos com Síndrome de Down que estudavam na APAE e
no ano de 2015, outra pesquisa abordou a percepção dos professores que ensinam
crianças com Síndrome de Down no ensino regular. Assim, este último trabalho foi o
responsável por levantar o seguinte questionamento: qual é a percepção dos pais
sobre o processo de aprender de seus filhos com Síndrome de Down matriculados no
ensino fundamental de instituições de ensino regular? OBJETIVOS: Investigar
percepção dos pais sobre o processo de aprender de seus filhos com Síndrome de
Down matriculados no ensino fundamental;investigar o conhecimento dos pais sobre
os seus filhos que possuem esta síndrome; verificar as percepções dos pais em
relação a capacitação e conhecimento do professor de seu filho, para ensinar crianças
com SD em sala de aula; verificar os comportamentos que os pais apresentam frente
as diferentes situações em acompanhar o processo de aprender de seu filho na
545O

presente trabalho foi realizado com apoio da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina,
Bolsa do Artigo 170 – Pesquisa.
546Pesquisadora eAcadêmica bolsista do curso de Psicologia, da Universidade do Contestado -Campus
Porto União/SC. E-mail: kendrylipinski@gmail.com
547Orientadora da pesquisa, Mestre em Psicologia e professora na Universidade do Contestado
Campus Porto União/SC. E-mail: luciani@unc.br
403
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

escola. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica
e de campo, participaram da mesma 2 mães de alunos com Síndrome de Downque
frequentam o ensino regular, de uma escola pública e particular, em cidades do Sul
do Paraná e doNorte do estado de Santa Catarina, onde através de entrevista com
roteiro dirigido, tratou-se de averiguar os objetivos constituintes da pesquisa.
RESULTADOS: Os resultados obtidos através deste trabalho vieram a demonstrar a
importância do interesse e da participação dos pais no processo de aprender de seu
filho com Síndrome de Down, assunto de extrema relevância para auxiliar o processo
educacional de modo geral em seu aprimoramento. Além disso, foi possível perceber
as principais dificuldades dos professores para ensinar estas crianças em sala regular,
juntamente com os demais alunos. CONCLUSÕES: Desta forma foi possível verificar
nessa pesquisa que, as mães entrevistas foram desde o nascimento de seus filhos,
consideravelmente influenciadas pelo estigma ainda existente sobre a pessoa com
Síndrome de Down. Contudo, é através do desejo e de comportamentos com a
finalidade de obter maior conhecimento sobre o que é Síndrome de Down, uma
educação de qualidade para os mesmos, a inclusão da pessoa com Down na
comunidade escolar, no processo de ensino-aprendizagem e na sociedade de modo
geral, que os pais de crianças Síndrome de Down conseguem ultrapassá-lo. No que
se refere à motivação para matricular seus filhos em instituições de ensino regular,
denota-se que estão à necessidade de oportunizá-los a experiências sociais
diferenciadas, que podem beneficiar o desenvolvimento biopsicossocial destas
crianças. Pelos relatos das mães, observam-se ainda a necessidade de maior
capacitação e conhecimento dos professores do ensino regular para atender as
necessidades de suas crianças juntas as demais incluídas em sala de aula. Logo,
neste contexto o papel dos pais é o de auxiliar o filho incluído no ensino regular em
seu processo de aprendizagem, sendo que é por meio do exercício deste papel, das
percepções e dos comportamentos voltados ao desenvolvimento, além de outros
aspectos, que pais de crianças com Síndrome de Down poderão facilitar o processo
de inclusão escolar de seus filhos.
Palavras-Chave: Percepção. Pais. Aprendizagem. Síndrome de Down.
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A RESTRIÇÃO DO ACESSO À SAÚDE PÚBLICA COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO
DO DIREITO À SAÚDE – GARANTIA DO ACESSO À SAÚDE AOS
HIPOSSUFICIENTES
Kamila Kuhnen Macedo548
Marcelo Paulo Wacheleski549
RESUMO
Ao observar as demandas judiciais referentes a prestações na área da saúde,
encontram-se os seguintes dados: o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2011
possuía 5.395 processos, enquanto que em junho de 2014 este número subiu para
18.188, significando um aumento de 337% nas demandas judiciais; já no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região em agosto de 2010 eram 8.152 processos; em junho
de 2014 este número subiu para 32.287, ou seja, um aumento de 432% (CONSELHO
NACIONAL DA JUSTIÇA, 2016). Diante deste panorama e tendo em vista o impacto
de tais demandas no orçamento público, este trabalho acadêmico teve por objetivo
analisar a fundamentação de recentes julgados nas ações de fornecimento de
medicamento, verificando a possibilidade da efetivação do direito à saúde estar ligada
à restrição do acesso à saúde pública. Para a pesquisa realizou-se a coleta e
comparação de dados referentes ao crescimento das demandas judiciais relacionadas
ao direito à saúde e dos valores dispendidos para o cumprimento de decisões judiciais,
bem como a análise de julgados referentes ao fornecimento de medicamento. A saúde
como direito de todos, prevista na Constituição Cidadã, explica o autor Felipe Dutra
Asensi (2013), trata-se de uma tentativa de resguardar direitos não respeitados pelo
regime militar, protegendo-os da superioridade do Estado em vista dos cidadãos. A
universalização do direito à saúde busca também reduzir as diferenças sociais,
possibilitando o acesso à efetivação da dignidade humana independente de classe
social ou econômica. Tendo em vista que a Constituição de 1988 visava eclodir a
democracia, contrapondo-se com o período militar anterior, a participação popular,
através de grupos e movimentos sociais, foi importantíssima durante a elaboração da
Constituição. Desta forma, surgiu o pedido de que a saúde se tornasse direito de
todos, conforme registrado nos anais da Constituição de 1988, nos quais no dia 25 de
maio de 1987 o Conselho Municipal de Saúde da cidade de Natal, estado do Rio
Grande do Norte, sugeriu que "seja a saúde direito de todos e dever do estado"
(ANAIS DA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE, 1993). A efetivação do direito à saúde
importa na definição de seu conteúdo, como, por exemplo, o acesso a tratamento
médico adequado, consultas e exames ágeis para a identificação da enfermidade, o
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fornecimento de medicações eficazes na recuperação da saúde; entre outros. No
quesito medicamentos, o Poder Judiciário tem sido acionado diversas vezes, para não
dizer milhares, com o intuito de tornar efetivo o direito à saúde. No mês de setembro
de 2016, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento dos Recursos
Extraordinários de números 566.471-RN e 657.718-MG que abordam a possibilidade
de determinar ao Estado a obrigação de fornecer medicação de alto custo sem registro
no Brasil e de medicação com registro na ANVISA, mas não fornecido pelo SUS
(SANTOS, 2016). Até a presente data, têm pronunciado seu voto os Ministros Marco
Aurelio Mello, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. O Ministro Luis Roberto Barroso,
ao pronunciar seu voto, determinou cinco requisitos necessários para que o
medicamento de alto custo não registrado na ANVISA seja fornecido ao paciente. O
primeiro requisito nada mais é do que: "o postulante de medicamento tem que
demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente"
(SANTOS, 2016). Esta posição do Ministro Barroso já constava em artigo escrito pelo
mesmo, a pedido da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, no qual o
Estado do Rio de Janeiro expõe a realidade de que as decisões judiciais referentes a
fornecimento de medicação beneficiam uma classe específica da sociedade, deixando
de lado aqueles que mais necessitam da atuação do Poder Judiciário: a
marginalização da classe menos favorecida se acentua quando o Poder Executivo
deixa de transferir recursos em programas pré-elaborados, para poder cumprir
decisões judiciais que favorecem, na grande maioria das vezes, apenas a classe
média. Encontrou-se o mesmo posicionamento em julgado do TJSC (TJSC, Apelação
Cível n. 2015.012784-5, de Rio do Sul, j. 14-05-2015) e no TRF da 4ª Região (TRF4,
AC 5000730-32.2010.404.7208, QUARTA TURMA, j. 10-07-2015). Diante da análise
do número de demandas judiciais na área da saúde, verifica-se que o Poder Executivo
não tem conseguido cumprir com a proposta da universalização da saúde, tendo sido
o Poder Judiciário acionado na tentativa de sua efetivação, ainda que para uma
minoria. Quando acionado, o Poder Judiciário tem, por diversas vezes, restringido o
direito universal à saúde, limitando-o à comprovação da incapacidade econômica para
arcar com o tratamento médico. A restrição de acesso à saúde pública, que de certa
forma já vem sendo feita pelo judiciário, merece melhor análise. O direito à saúde,
previsto na Constituição Federal, lido sob nova ótica e utilizando-se dos critérios já
existentes de acesso à Assistência Social, adequando-os à realidade ora tratada,
significaria a efetivação do direito à saúde em relação àqueles que realmente o
necessitam, e que, na maioria das vezes, não tem acesso ao Poder Judiciário.
Palavras-Chave: Direito. Saúde. Estado. Poder Judiciário.
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MEIOS DE PROVA DOS CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS NO
AMBIENTE VIRTUAL
Giséle Fredo
Jilia Diane Martins
RESUMO
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa investiga os meios de provas dos crimes contra
honra no ambiente virtual. O trabalho é iniciado com a evolução histórica dos Direitos
e Garantias individuais, com a sua correta conceituação e aplicação no ordenamento
jurídico vigente. Em seguida, expõe a liberdade de expressão, inclusive com seus
limitadores de exercício. Posteriormente realiza uma análise da inviolabilidade da
honra de acordo com a Constituição Federal, bem como um exame, artigo por artigo,
dos crimes contra honra tipificados no Código Penal, e, por fim estuda o ambiente
virtual como local de prática dos crimes tipificados pela lei criminal, além da forma de
se comprovar sua ocorrência e as dificuldades encontradas pelas vítimas, dadas as
condições de anonimato do local de sua prática. OBJETIVOS: Investigar os meios de
prova dos delitos contra honra praticados no ambiente virtual. MATERIAIS E
MÉTODOS: Foi utilizado o estudo bibliográfico, de obras de autores renomados bem
como artigos publicados. CONCLUSÕES: De acordo com a pesquisa realizada, os
Direitos e Garantias são os direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos
previstos na Constituição Federal, baseados nos princípios dos direitos humanos, que
garantem a liberdade, vida, igualdade, educação, segurança e dentre eles se
encontram a liberdade de expressão, que pode ser entendida como a exteriorização
do pensamento no seu sentido mais abrangente. É o direito de exprimir, por qualquer
forma, o que pense da ciência, arte, religião, ou o que for. Já a honra, que nada mais
é do que um conceito que se constrói durante toda uma vida e que pode, através de
uma única acusação mentirosa, se arruinar imediatamente. A liberdade de expressão
é limitada pela vedação do anonimato que é um limite pré estabelecido pelo
constituinte e também pela colisão com outros direitos fundamentais. Tendo essa
limitação, a honra é protegida nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria)
do Código Penal, visando a sua proteção. Tais crimes podem ser praticados no
ambiente virtual, entendido como os milhares de dispositivos eletrônicos conectados
a uma única rede mundial, trazendo consigo uma nova fase cultural, inovando a forma
das pessoas se relacionarem. Para a sua comprovação, é possível a vítima se utilizar
de Ata Notarial, a qual fundamenta-se na fé pública porém é pouco conhecida pela
população. A vítima também pode notificar o provedor para fornecer os dados
referentes ao IP, além das demais provas comuns do processo penal, que poderá
requerer em juízo, entre elas a perícia no computador utilizado pelo agente criminoso,
a interceptação de e-mails, a quebra de sigilo de redes de relacionamento. Ocorre que
por facilitar o anonimato, mesmo vedado constitucionalmente, a prova de autoria de
tais crimes é extremamente prejudicada, ficando a vítima, por vezes, desprotegida,
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mesmo com todo o ordenamento jurídico a seu favor, o que encoraja o aumento de
crimes neste meio tecnológico.
Palavras-Chave: Honra. Internet. Crimes.
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CONSULTORIA EM DESIGN PARA EMPRESA INCUBADA EM RIO NEGRINHO:
CASE DESIGN DE EMBALAGEM550
Djoni Lila551
Anelize Pscheidt552
André Schlemmer553
RESUMO
INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: O projeto está vinculado ao programa de extensão UnC
na Comunidade, foi destinado a consultorias na Incubadora Tecnológica de Rio
Negrinho. Durante uma reunião preliminar foi definido as demandas, e a primeira
consultoria foi empregada na produção gráfico-visual de uma embalagem. Para
melhor entendimento, Giuliani (2006, p. 133) explica que “escolher um produto tendo
como referencial o valor agregado, o consumidor interage e reage a partir das
percepções da imagem da marca”. No que se refere a comunicação da embalagem,
transmitir a mensagem ao consumidor do produto da empresa incubada requer
segundo Clair e Busic-Snyder (2009, p. 193) “contratar um designer para traduzir a
mensagem do cliente em um visual criativo, que chame atenção, […] embalagem que
influenciem o público-alvo a participar de um evento especial, comprar o produto”.
Alicerçados com as informações para elaborar a embalagem, por intermédio do
briefing com a empresa incubada, MATERIAIS E MÉTODOS: seguimos o projeto
guiados pela metodologia de Wheeler (2012, p.170/171) que expõe o processo de
design de embalagem em 10 etapas, com isso, RESULTADOS: obtivemos os
seguintes resultados: (1) Esclareça metas + posicionamento: as informações
essências foram retiradas do briefing, a embalagem é para acomodar o produto
durante a logística da comercialização. Através das reuniões presenciais com os
empreendedores, foram apontados os benefícios do produto e as metas
mercadológicas. (2) Promova auditorias + identifique a equipe de especialistas: o
mapeamento e o posicionamento mercadológico tinha sido realizado pelos
empreendedores através de profissionais compatíveis com tais informações. A
concepção da embalagem ficou sob responsabilidade dos autores deste resumo. (3)
Faça a pesquisa quando necessário: como a empresa incubada está em prospecção,
muito pouco tínhamos de informações correlacionada a marca, público-alvo, similares,
porém foi definido parcerias varejistas para comercialização, com isso, tínhamos uma
delimitação de exposição x concorrência. Além disso, foi feita pesquisas online de
Projeto vinculado ao Programa Institucional de Extensão da Universidade do Contestado 2016 –
UnC na Comunidade e Bolsistas do Programa de bolsas universitárias do estado de Santa Catarina UNIEDU Art. 170 Estudo 2016.
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similares e apresentações durante as reuniões sobre a importância da marca e o
posicionamento estratégico. (4) Pesquise as exigências legais: os empreendedores
tinham pouco conhecimento em questão legais, houve discussões a respeito de
avisos, instruções e símbolos que devem estar na embalagem, inclusive informações
técnicas, responsabilidades e contato com a empresa. (5) Pesquise critérios
funcionais: como o produto era um kit, a dificuldade da composição e acomodação do
mesmo foi mais complexa, pois existia dois modelos: um contendo 05 e outro 04 itens.
Salientamos que houve intervenções nossas no sentido de critérios como empilhar,
adulteração, roubo, espaço na prateleira, peso, pega ergonômica e durabilidade.
Essas discussões geraram um refinamento melhorado da embalagem perante o
produto acondicionado, bem como, as informações essências sobre os kits. (6)
Determine especificações de impressão: através das alternativas de embalagem
apresentadas aos empreendedores, houve refinamento da solução final, discussões
sobre a forma, função, posicionamento dos elementos visuais e textuais da
embalagem, que resultou na versão final. Após a aprovação, foi realizado a
planificação por intermédio de um software de edição e manipulação gráfica,
entregamos a versão final com fechamento de arquivo para impressão. (7) Estabeleça
o design estrutural: para os empreendedores, o ideal era acondicionar as duas
versões em uma única embalagem (redução de custo – processo de produção), por
isso, direcionamos o layout visual e a forma da embalagem em materiais padrão. No
que diz respeito as amostras e testes antes da impressão com tiragens maiores da
embalagem, registramos aos empreendedores a importância da conferência das
informações e do material aplicado sob o suporte definido. (8) Finalize o texto +
conteúdo: durante a consultoria percebemos uma dificuldade dos empreendedores no
sentido de quais informações eram importantes, por isso, efetuamos um estudo
exploratório sobre ícones e normas que compreendem a embalagem que seria
comercializada, como também, analisamos similares que identificassem as
informações relevantes para o Kit CerÁgua. As informações gerais e obrigatórias
seguindo as normas brasileiras de embalagem ficaram sob a responsabilidade dos
empreendedores em contratar um especialista para a conferência final. (9) Design +
protótipo: Ancorados pelas informações coletadas com o briefing e seguindo a
metodologia de Wheeler (2012), apresentamos duas versões com grafismos
diferentes, com a opção aprovada pelos empreendedores, desenvolvemos um
protótipo refinado com o texto e o conteúdo gráfico-visual finalizados, concebemos
versão planificada e simulação volumétrica em 3D. (10) Avalie a solução + controle a
produção: por parte da consultoria, deixarmos explícito que deveria existir um
diferencial estratégico no posicionamento do mercado, o layout visual da embalagem
deveria ser chamativo, para o cliente perceber de imediato o produto e se diferenciar
dos concorrentes. A etapa de produção e impressão ficou sob responsabilidade da
empresa incubada. CONCLUSÕES: O desenvolvimento gráfico-visual da embalagem
para acomodar e distribuir o produto Kit CerÁgua foi entregue nos prazos estipulados,
aprovado com satisfação pelos empreendedores, ou seja, o objetivo principal da
consultoria foi atingido e teve relevante significado para a empresa incubada. Nossas
considerações finais dizem respeito ao impacto positivo causado pela consultoria
prestada, a intervenção gerada pelos acadêmicos, que utilizaram seus conhecimentos
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teóricos absorvidos nas disciplinas do curso de Design, bem como, a produção
inserida em seus portfólios e a vivência da realidade profissional no mercado local.
Palavras-Chave: UnC na Comunidade. Consultoria Design & Negócios. Design de
Embalagem.
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O DEVER JURÍDICO DO ADVOGADO COMUNICAR OPERAÇÕES SUSPEITAS
REALIZADAS POR CLIENTES E O PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS NO
CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Vanessa de Fátima Ratkovski554
RESUMO
INTRODUÇÃO: A lavagem de dinheiro e a corrupção sobrelevam em todos os setores
da sociedade, e no atual contexto do país chega a ser sistemática. A deflagração
eelucidação do crime de lavagem de dinheiro é complexa, e por vezes, impossível,
devido ao seu caráter sub-reptício, motivo pelo qual o legislador cria mecanismos para
prevenir sua ocorrência, e impõe a determinados campos sensíveis o dever de
colaborar na fiscalização. Assim, ao positivar no art. 12, da Lei n.9.613/98, impôs o
dever de determinadas pessoas físicas e jurídicas de comunicar operações suspeitas
realizadas por clientes. O exercício da advocacia não fica equidistante dessa
realidade, uma vez que, dentre as atividades consideradas pela lei está a prestação
de serviços de assessoria e consultoria. O problema consiste em saber quando o
advogado tem o dever de informar a prática realizada por seu cliente às autoridades,
para não infringirem conduta omissiva, penalmente ou administrativamente
considerada, e quando essa comunicação pode culminar na violação do sigilo
profissional e prejudicar a defesa do acusado. OBJETIVOS: Nesta perspectiva, o
objetivo primordial da pesquisa foi analisar o teor do inciso XIV, art. 9º da Lei de
“Lavagem de Dinheiro” n. 9.613, de 1998, com a nova redação dada pela Lei n. 12.689
de 2012, vinculada a prestação de serviços de assessoria e consultoria por parte dos
advogados. Assim como, compreender qual a decisão a ser tomada pelo advogado,
em consonância com o dever de manter o sigilo profissional, ante certas posturas ou
procedimentos, aparentemente suspeitospraticados pelos clientes, sem deixar de
considerar que o bem protegido por esta lei é a administração da justiça e o advogado
é um instrumento indispensável, segundo disposição constitucional, para esse fim.Por
fim, foi realizado um breve estudo sobre os honorários percebidos pelo advogado, no
contexto da lavagem de dinheiro, e em especial citado o posicionamento reafirmado
na recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht –
BVerfg). MATERIAIS E MÉTODOS: Para compreender a questão foi utilizado o
método dedutivo, expondo de forma teórica o tema, com base na pesquisa
bibliográfica e documental. Partiu-sedo conceito do crime de lavagem de capitais,
argumentando sobre o dever jurídico de comunicar operações suspeitas no exercício
da advocacia, em consonância com o sigilo profissionaldo advogado, diferenciando
as atividades típicas e atípicas da advocacia. Identificou-se a judicialização da
questão, e foi realizada pesquisa sobre o percebimento de honorários advocatícios no
Vanessa de Fátima Ratkovski. Acadêmica da 8ª fase I, do Curso de Direito, da Universidade do
Contestado (UnC), Campus Mafra - Santa Catarina. E-mail: darkangelvanessa@hotmail.com.
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contexto do crime de lavagem de capitais, citando a decisão do Tribunal Constitucional
Alemão. RESULTADOS: Os resultados alcançados foram a diferenciação de
atividade típicas e atípicas da advocacia, como norte para o advogado comunicar ou
não operações suspeitas realizadas por clientes, ou seja, é necessário a análise de
cada caso para poder afirmar, dadas as circunstâncias, se deveria ou não comunicar
a prática de seu cliente, tendo em vista a prestação mista de serviços.
CONCLUSÕES: A nova redação dada a Lei de Lavagem de Dinheiro trouxe
divergências no que diz respeito ao dever de prestar informações sobre operações
suspeitas aos órgãos de fiscalização. No que tange a atividade advocatícia, colocou
em conflito a efetividade da elucidação de crimes, inovando com o dever de comunicar
operações suspeitas efetuadas por clientes, e o dever de sigilo profissional, atrelado
ao direito de defesa. Para elucidar a questão a doutrina distingue a atividade
advocatícia entre a prestação de serviços privativos do advogado e aqueles que o
dispensam. Quando a atividade é privativa da advocacia, como a defesa de um
acusado em uma ação penal, em respeito as disposições constitucionais e
infraconstitucionais, ele precisa preservar o sigilo profissional, até mesmo porque, ao
comunicar que o defendente realizou operações aparentemente suspeitas, estaria
aniquilando a defesa do indivíduo, e constitucionalmente os postulados do
contraditório e da ampla defesa. Outrossim, se assim agisse não estaria na posição
de defesa, e sim na de acusação. Diferentemente, ao realizar serviços não privativos,
deve comunicar operações suspeitas, sob pena de incorrer em omissão, ou
eventualmente ser usado como instrumento do crime de lavagem de capitais,
incorrendo na participação, ou incidiria na conivência criminosa. Nucci (2016, p. 527)
ao analisar a lei de lavagem de capitais conceitua conivência punível, denominando
conivente “aquele que finge não ver o mal causado por outrem”, e aduz que como
regra, no “Direito Penal, não se pune a conivência, salvo quando se cria, em lei, o
dever de não permanecer omisso. No caso presente, é o que se busca fazer, tornando
a omissão de alguém uma conduta penalmente relevante” (NUCCI, 2016, p. 527).
Entretanto, só pode ser punido a título de dolo, ou seja, se desconhece, não percebe
e não possui a vontade de participar do delito não será responsabilizado. Em síntese
deve comunicar operações suspeitas quando a atividade prestada não tenha relação
direta com um litígio ou processo, e, via de regra, não comunicará quando estiver
realizando a defesa em processo criminal, ou seja, depende da análise de cada
caso.Ressalta que quando o advogado se utiliza da profissão para a prática do crime,
seja como autor ou partícipe, não livrar-se-á da respectiva punição na medida de sua
culpabilidade, pois “o advogado não tem o dever de comunicar atos suspeitos de
lavagem, mas tem o dever de se abster de contribuir com eles (BOTTINI, 2012, p.
138). No mesmo sentido, o percebimento de honorários, quando vinculado a
contraprestação de serviços, ou seja, proveniente de atividade lícita por parte do
advogado, não está maculado. Porém, se o percebimento de honorários é ilegítimo e
claramente não há a efetiva prestação de serviços de quem recebe, ou seja, se utiliza
do conceito de honorários para ocultar e/ou dissimular a origem do valor espúrio,
incidirá no crime, e deverá ser punido por seus atos. Na Alemanha, ocorre a
responsabilização pelo recebimento de honorários quando o advogado sabe
serproveniente da prática de infração penal anterior, o que não se aplica no Brasil.
414
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

Palavras-Chave: Crime de Lavagem de Dinheiro. Exercício da Advocacia. Sigilo
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A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL PELOS CRIMES CONTRA A HONRA
NO AMBIENTE VIRTUAL
Francieli Reck555
Jilia Diane Martins Boldori556
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem por escopo analisar, sob o enfoque dos
direitos e garantias fundamentais, a forma com que estes são violados na
hodiernidade, bem como o entendimento legal sobre a possibilidade de
responsabilização dos agentes envolvidos. OBJETIVOS: analisar a doutrina sobre
direitos fundamentais, suas limitações e crimes contra a honra na internet e a
responsabilidade civil e penal. MATERIAIS E MÉTODOS: o desenvolvimento deste
trabalho deu-se por meio de pesquisa bibliográfica em livros e artigos. RESULTADOS:
Tanto a honra quanto a liberdade de expressão são direitos fundamentais do cidadão,
e merecem proteção, porém, se em conflito, o primeiro merece destaque.
Criminalmente, apenas o autor do cometimento de crime contra a honra no ambiente
virtual poderá ser responsabilizado, mas no âmbito civil, até mesmo o provedor, em
casos específicos, poderá sofrer sanções. CONCLUSÃO: O modelo Constitucional,
por opção política do Constituinte de 1988, adotou o Estado Democrático de Direito.
Desta escolha, decorre o respeito aos Direitos e Garantias Fundamentais do cidadão.
O aglomerado de direitos ultrapassa três contextos: a primeira, da liberdade, assegura
a proteção do cidadão em face do Estado. A segunda, chamada de igualdade,
demanda ações afirmativas do Estado no sentido de promover a equidade, e a terceira
relaciona-se com a proteção coletiva e difusa de valores sociais, como o meioambiente (BONAVIDES, 2011). Dentre estes direitos e garantias, posiciona-se a
liberdade de expressão, imprescindível ao bom andamento da democracia (MORAES,
2004). Embora reconhecida a importância deste direito, há limitações ao seu
exercício, tal qual ocorre em todos os outros direitos e garantias assegurados pela
Carta Magna. Uma destas limitações é a honra, ou seja, o cidadão não pode utilizar
de seu direito de liberdade de expressão para macular a honra de seus pares
(BRANCO; MENDES, 2011). O respeito à honra, seja ela subjetiva ou objetiva,
decorre do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Desta forma, eleita
como bem jurídico a ser protegido, o legislador infraconstitucional já em 1940 previa
uma sessão dedicada a tipificar as condutas que atentam contra honra, sendo elas a
injúria, a calúnia e a difamação (NUCCI, 2016). No entanto, a partir da década de 80,
inicia-se o processo de globalização no Brasil, que tem como uma das características
o surgimento da internet. Apesar de todas as benesses proporcionadas, muitas vezes
esta é utilizada como meio no cometimento de crimes, despertando dúvidas acerca
da aplicação da Lei Penal (FIORILLO, 2016). Os Crimes Contra a honra, por sua vez,
quando praticados pelo ambiente virtual, podem ter efeito mais maléficos de que os
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não-virtuais, em razão da facilidade com que as informações são divulgadas
(TEIXEIRA, 2012). Em que pese haja entendimento de que os crimes digitais são
cometidos por Hackers e Damásio (2015) defende que qualquer pessoa pode cometer
crimes na internet. Os crimes contra a honra são exemplo de tal assertiva, afinal,
possuem sujeito ativo comum as ofensas podem ser profanadas via web e apenas o
autor da ofensa a honra poderá ser responsabilizado na ceara penal. Na esfera cível,
a extensão da responsabilidade é ainda maior. Nas palavras de Pinheiro (2013, p.
418): “O provedor não pode ser responsabilizado pela publicação em si, pois não há
censura prévia, mas por deter os recursos técnicos que permitem sua remoção,
quando muitas vezes inclusive é impossível identificar o autor até pela condição de
anonimato permitida pelas suas próprias ferramentas. Se ficar inerte, mesmo frente a
um pedido formal (escrito), por certo se torna responsável pela omissão e até mesmo
conivente e cúmplice da lesão”. Destarte, conclui-se que, embora haja a proteção aos
direitos fundamentais, seus abusos, assim como novas formas de violação, devem
ser coibidas.
Palavras-Chave: Honra. Internet. Crimes.
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BIBLIOTECA: LOCAL DE PESQUISA E LEITURA NO SÉCULO XXI?
Katia Cristina Schuhmann Zilio557
Gabriela Varela558
RESUMO
INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, pode-se dizer que, o hábito de pesquisa na biblioteca
vem sofrendo modificações na sociedade, tendo em vista que os alunos encontram
na internet, a um clique, o tema que desejam buscar. É importante, porém, verificar
como a biblioteca vem tratando essa mudança de comportamento, pois sabemos que,
nas escolas, em especial as escolas públicas, o acesso à leitura e ao conhecimento
representa um dos objetivos da educação. Assim, historicamente, o uso da biblioteca
se amparou em comportamentos que norteavama pesquisa no ambiente escolar ou o
desenvolvimento de temáticas para o aprofundamento a partir de documentos
presentes nas bibliotecas. Há ainda a utilização da biblioteca como ambiente de
desenvolvimento de leitura. Entretanto, com a proliferação de meios digitais para a
pesquisa e a possibilidade de leitura mais próxima do leitor, quer seja pela aquisição
de livros, quer seja por modalidade de empréstimos pela própria biblioteca, questionase qual a utilização desse ambiente nas escolas e no meio público. Tanto a pesquisa
na perspectiva de construção e reflexão assim como a concebe Bagno (2012), como
a leitura realizada em ambientes que convidam à reflexão, como inspira Chartier
(1999), são importantes movimentos que, muitas vezes, são estimulados com a
frequência em uma biblioteca. Entendemos que o trabalho de leitura e escrita a ser
desenvolvido nas escolas também depende do acesso à leitura e à pesquisa, por isso
a biblioteca se torna ambiente favorável que colabora na construção do sujeito
enquanto pesquisador e leitor, que por sua vez, incide diretamente no desempenho
dos estudantes em atividades que envolvem as práticas de leitura e escrita, por isso
a problemática que nos motivou a pesquisar versa sobre o papel da biblioteca no
século XXI. OBJETIVOS: O presente estudo teve como principal objetivo analisar o
papel da biblioteca na atualidade, tendo em vista que a leitura, as pesquisas são
práticas voltadas ao desenvolvimento do senso crítico e compreensão do mundo.
Além disso, foi necessário historicizar a biblioteca e a evolução da leitura e da
pesquisa; mapear as bibliotecas existentes no município, investigar o uso da biblioteca
atualmente e relacionar leitura e pesquisa às bibliotecas investigadas A biblioteca
escolar é o primeiro contato do aluno, enquanto pesquisador, com um ambiente
propício para o seu próprio desenvolvimento pessoal, através de boas práticas de
leitura. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa pautou-se em um estudo de cunho
bibliográfico, de abordagem qualitativa com técnica de coleta de dados a partir de
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entrevista semiestruturada realizada com bibliotecárias com formação acadêmica e
atendentes de biblioteca. A temática da entrevista buscou investigar a estrutura e
funcionamento da entidade, considerando suas perspectivas e desafios.
RESULTADOS: Com a pesquisa foi possível obter uma visão mais aprofundada sobre
como a biblioteca é utilizada na atualidade e fazer um comparativo de como era
utilizada nos tempo mais antigos, tendo por base a história de seu surgimento.Embora
a pesquisa de campo não esteja finalizada ainda, já foi possível, como resultado
preliminar, compreender que há poucas pessoas que utilizam a bibliotecapara fins de
leitura e pesquisa.Em contrapartida, também foi possível observar que a maioria das
bibliotecas pesquisadas possui um ambiente propício para a atividade, além de uma
estrutura de qualidade, capaz de ajudar na cooperação com a educação e com o
desenvolvimento cultural da comunidade em geral. CONCLUSÕES: A chegada das
tecnologias trouxe impactos nas bibliotecas, bem como criou uma nova forma de
sociabilidade entre os bibliotecários ou atendentes de bibliotecas e os usuários. Já
efetuamos algumas entrevistas as quais apontam que a biblioteca perdeu seu vigor
de ambiente de pesquisa, apesar de ainda apresentar organização física para isso. A
ideia de biblioteca como ambiente de leitura também apresenta diferença com o que
os autores consideram como ideal, pois há o empréstimo de livros, mas poucas
pessoas procuram esse ambiente para realização de atividades de leitura.
Palavras-Chave: Leitura. Pesquisa. Biblioteca.
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CONSULTORIA EM DESIGN PARA EMPRESA INCUBADA EM RIO NEGRINHO:
CASE DESIGN DE MARCA559
Fernanda Bertoli560
André Schlemmer561
RESUMO
INTRODUÇÃO: O projeto está vinculado ao programa institucional de extensão - UnC
na Comunidade, trata-se de uma consultoria em Design & Negócios. A ação da
extensão teve a participação efetiva na relação entre a Universidade e a Comunidade,
pois iniciou com uma reunião explicativa sobre o projeto de consultoria para empresas
incubadas na RINETEC - Incubadora Tecnológica de Rio Negrinho – SC. Neste
segundo ano de projeto, na ordem estabelecida na reunião preliminar, coube a
realização de uma prestação de serviços de branding e concepção de marca da
empresa SoU. A empresa incubada inova no segmento fashion trazendo uma
tecnologia denominada gausswear – usa a ciência do magnetismo que faz com que a
roupa pareça estar livre de gravidade. A demanda surgiu, pois o nome da tecnologia
mercadologicamente, para o incubado, soa dissonante no varejo, com isso, foi
definido a marca SoU. No sentido linguístico, a marca SoU carrega sua significação
do português “Eu Sou” que remete ao eu sou isso, autêntica, original [...]. Como é uma
marca prospectada ao mercado exterior, teve raízes semióticas também no inglês,
originando “So You” (tradução literária – Tão você). Diante deste cenário, a consultoria
objetiva OBJETIVOS: conceber visualmente a marca SoU, destinada para a
comercialização de vestuário com a tecnologia gausswear prospectada ao mercado
exterior. MATERIAIS E MÉTODOS: Para concretizar o objetivo se fez necessário
seguir as orientações de um projeto de identidade visual proposto por Strunck (2001).
A primeira etapa é uma reunião de briefing para alinhamento do projeto. O briefing
(aqui abrimos um parêntese para deixar esclarecido que briefing, segundo Wheeler
(2012) é um consenso das principais decisões para o processo criativo apoiado por
um entendimento sólido e compartilhado da marca, é como se fosse um mapa para a
equipe de criação) foi realizado por um questionário preliminar com perguntas
assertivas desenvolvidas a partir das instruções de Strunk (2001, p. 85). Na
sequência, mediante as informações coletadas com o cliente na primeira etapa, foi
realizado um painel semântico com conceito e personalidade que a marca deve
carrega. Segundo Strunck (2001, p. 108) “respeitar os elementos institucionais e as
relações que regem seu emprego é o segredo de uma boa identidade visual”, sendo
assim, a terceira etapa foi uma análise mercadológica das marcas existentes no
559Projeto
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segmento fashion, seguido pela construção de geração de alternativas mediante as
respostas coletadas nestas 03 etapas do projeto. Após definir as melhores alternativas
que se encaixam na proposta, foi marcado a reunião de apresentação e definições
finais da marca SoU. Feito o refinamento construímos um manual de identidade visual
reduzido. RESULTADOS: Os resultados obtidos por intermédio das 06 etapas
adaptadas de Strunck (2001) foram: O briefing inicial foi realizado em junho via Skype
com o idealizador da SoU, foi perguntado assuntos como a essência que a marca quer
representar, atributos e princípios norteadores, concorrentes e principais mercados de
consumo, vantagem competitiva, força motriz e stakeholders. Esse volume
informacional impactou as decisões na criação e pesquisa imagética para conceber
ideias visuais da marca. O desenvolvimento do painel semântico foi construído por
intermédio dos softwares Adobe Illustrator CC e Photoshop CC, o painel apresentou
estudo de paleta de cores e imagens que representassem as palavras chamativa e
provocativa. Além disso, foi construído também, um painel visual-representacional dos
principais concorrentes, os dois painéis colaboraram no repertório visual e imersão
das ideações tanto anatômicas quanto gráficas. A geração de alternativas foi por meio
de um processo colaborativo entre os autores do projeto, realizamos primeiro versões
manuais que acarretaram estruturas compositivas vibrantes e originais. Tanto o painel
semântico quanto o de similares ajudou na concepção de ideias. As ideações tiveram
como base elementos, tais como, campanhas e desfiles de moda, arte nouveau,
pavão, flamingo, sensualidade, provocativo, exuberante, cores quentes e agressivas.
Foram feitas diversas alternativas manuais e reuniões entre os envolvidos no projeto
para refinamento e escolhas das melhores versões manuais, para posteriormente
convergir em versões digitais. Definido as melhores versões (de acordo com o
processo criativo), foi escaneado as versões manuais e feito a produção digital por
intermédio do Adobe Illustrator CC – compondo assim 03 alternativas finais, cada uma
com sua distinção: Anatômica Contemporânea, Gestáltica e Orgânica Adaptativa.
Montamos uma apresentação das 03 alternativas para o empreendedor, houve uma
discussão de conceituação e composição visual da marca e nome, com isso, surgiu
algumas pequenas alterações, por fim, foi realizado um redesign prevalecendo o
conceito chamativa e provocativa, feito isso, desenvolvemos um manual de identidade
visual reduzido, contendo cuidados de aplicações, segurança e manuseios corretos
da marca SoU. CONCLUSÕES: Em suma, o objetivo foi transcendente ao que
imaginávamos, pois houve uma liberdade de criação sem interrupção do idealizador
da marca, ou seja, a empresa incubada possuía entendimento do quanto o design é
importante e profissional o bastante para cuidar da marca sem influências pessoais
ou emotivas do dono. Como afirma Wheeller (2012, p. 78) “o importante é a relevância
e a permanência”, sendo assim, esperamos que as características visuais da marca e
a proposta do valor comercial diferenciado sejam os elementos edificante na
expansão comercial da marca. Reafirmamos a efetividade do projeto Design &
Negócios na comunidade local, como diferencial na prestação de serviço e entrega da
demanda de forma profissional e com qualidade, impactando os envolvidos e
movimentando o desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: UnC na Comunidade. Consultoria Design & Negócios. Marca e
Mercado.
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DESIGN EDITORIAL COMO FATOR DIFERENCIAL NA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA562
Bianca de Goes Couto563
Eduarda Catarina Skibinski564
Gabriel Valério Alves565
Gabrielle Frick566
André Schlemmer567
RESUMO
INTRODUÇÃO: O projeto originou-se de uma reunião realizada em dezembro de
2016 entre a comissão de relações públicas do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), que tem por competência gerir o Fundo para a
Infância e Adolescência – FIA com a Equipe Acadêmica e Direção do Campus de Rio
Negrinho. Nesta reunião realizada nas dependências do Campus Rio Negrinho foi
abordada a necessidade de desenvolver um material gráfico-visual que compartilhase informações sobre o FIA e fomenta-se a capacitação de novos recursos oriundos
da sociedade local. Sendo assim, o projeto foi incubado no programa de bolsas do
Art. 170 direcionado para o curso de Design, com o intuito de produzir a demanda
solicitada. OBJETIVOS: O projeto proposto objetivou-se em conceber um material
gráfico-informativo sobre o FIA, e como a comunidade pode colaborar nesta captação
de receitas dedutíveis do imposto de renda. Com base na demanda solicitada,
seguimos a sugestão de Noble e Bestley (2013, p.56) que “um problema prático se
origina no mundo real e está relacionado a questões pragmáticas e a condições como
custo, produção e tecnologia”, em comum acordo com Fonseca (2008, p. 223) que
explica que a diagramação tem por objetivo “a legibilidade eficiente, a unificação de
um conceito visual e seus aspectos estéticos, bem como a racionalização do processo
de composição da página, possibilitando uma significativa economia de tempo,
trabalho e custos”. Diante destes aspectos correlacionados com a produção do
material gráfico-visual informativo MATERIAIS E MÉTODOS:
definimos a
metodologia adaptada dos estudos feitos por Freitas, Coutinho e Waechter (2013):
Análise do problema; Definição de objetivos; Coleta de informações; Geração de
alternativas; Prototipagem (esboço); Validação e Realização do projeto
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(implementação). RESULTADOS: Os primeiros procedimentos foram a análise do
problema, a definição do objetivo e a coleta de informações. As três etapas ocorreram
mediante reuniões entre os integrantes da equipe discutindo a temática e o objetivo
informacional essencial para conseguir novas captações. A coleta de informações foi
solicitada ao CMDCA, que providenciou os textos informativos, bem como, realizou
revisão ortográfica. Após entender a proposta, alinhar com o objetivo da demanda
solicitada e ter em nossas mãos o volume informacional finalizado, realizamos um
brainstorming em grupo para surgir ideias criativas e visuais para o projeto de
editoração. Concretizado as etapas iniciais, sequencialmente realizamos a geração
de alternativas e esboços de diagramação utilizando técnicas e fundamento do design
gráfico, como agrupamento de informações, legibilidade e leiturabilidade, uso de grid,
respiro visual e reflexão sobre os elementos gráficos e sua significação com o todo.
Destas gerações de alternativas, foram feitos esboços manuais para ter uma
percepção do volume informacional e quais seriam os elementos complementares que
apresentassem o conceito visual e seus aspectos estéticos. Nossa preocupação
estava em produz algo que efetivasse custo, produção e tecnologia. Feita a reunião
de alinhamento das ideias, definimos 02 propostas para serem transpostas na versão
digital e apresentá-las ao CMDCA. Foi feito 02 grupos de produção com 02
integrantes, que do esboço aprovado foi produzido a versão digital utilizando
softwares específicos (tais como, Adobe Photoshop e llustrator). Seguindo a
metodologia proposta, os grupos finalizaram o projeto editorial, elaboraram uma
apresentação tanto conceitual quanto processual da ideação. Em julho foi realizado a
apresentação ao CMDCA na prefeitura de Rio Negrinho, validando as ideias e
definindo a versão final. Optou-se pela implementação das duas ideias: uma com
apelo lúdico (trazendo elementos que representem a criança e o colorido) e a outra
mais formal (trazendo elementos geométricos e fechamentos gestálticos). Foram
feitos pequenos ajustes de correção de imagem e terminologias textuais, após as
correções os grupos fizeram o fechamento dos arquivos para enviar ao CMDCA, que
futuramente realizará a produção gráfica do material. CONCLUSÕES: Como
conclusão, os envolvidos no projeto finalizaram as tarefas agraciados pela vivência
profissional proporcionada por projetos que aplicam conhecimentos e habilidades na
comunidade local, impactando os envolvidos e disseminando o Design. Os 02 projetos
gráficos editoriais foram aprovados pelo CMDCA com veemência, comprovando que
o design editorial foi um fator diferencial para a concepção do material gráficoinformativo que busca expandir a captação de recursos ao fundo para infância e
adolescência da cidade de Rio Negrinho – SC.
Palavras-Chave: UnC na Comunidade. Design editorial. Diagramação. Produção
Gráfica. Fundo para Infância e Adolescência – FIA.
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DESAFIOS DO HOMEM NO CAMPO: PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE
BRUNÓPOLIS- SC
Leonardo Graupner568
Simone Rocha569
RESUMO
INTRODUÇÃO: Nas ultimas décadas o homem do campo buscou na tentativa de
conquistar melhores condições sociais e profissionais, o desafio de iniciar uma vida
na cidade, mesmo que esta alterasse sobremaneira a sua identidade. Atualmente,
devido as mudanças tecnológicas e de acesso do homem do campo, busca-se motivar
e desenvolver mecanismos que possibilitem o desenvolvimento social e econômico
deste sujeito, para que sua permanência no meio rural seja profícua e feliz. Neste
sentido, este trabalho analisou as formas de enfrentamento de cada situação do
homem no campo para o fortalecimento da área sustentável no setor agrícola. A
sustentabilidade é usada para definir ações e atividades humanas que visam suprir as
necessidades atuais dos seres humanos. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente
relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente.
Seguindo esses parâmetros a agricultura sustentável é aquela que respeita o meio
ambiente, é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável. A
agricultura para ser considerada sustentável deve garantir as gerações futuras, a
capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida do planeta.
Para que tudo isso aconteça o homem do campo deve usar técnicas que favoreça o
meio ambiente, como: diminuição de adubos químicos, agrotóxicos, usos de sistemas
de captação de águas das chuvas, adotar sistema de plantio direto e rotação de
culturas, para preservar a capacidade produtiva do solo. Para Batalha (2001, p. 600):
“Pode-se classificar como sustentáveis as tecnologias que simultaneamente
proporcionam conservação ambiental e sistemas socioeconômicos mais justos.
Existem vários termos nesse campo. Alguns se referem a praticas especificas ou
sistemas (por exemplo, agricultura orgânica, plantio, direto, manejo integrado de
pragas, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, controle biológicos,
pesticidas naturais, policultura e etc.), enquanto outros tem um significado mais amplo
(por exemplo, agricultura alternativa, agricultura ecológica, agricultura sustentável de
baixo uso de insumos externos etc.)”. Com isso os produtores terão uma vida mais
saudável e sustentável que possibilite sua permanência no campo. Pesquisar sobre
esta temática nos permitiu compreender os desafios do homem no campo e sua
perspectiva de desenvolvimento sustentável. OBJETIVOS: Neste trabalho nos
questionamos sobre as dificuldades e a perspectiva de permanência no setor agrícola
568Acadêmico
569Professora
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dos pequenos produtores rurais do município de Brunópolis-SC. Desta forma
buscamos Iidentificar o modo pelo qual o desenvolvimento sustentável pode auxiliar
na transformação de comunidades rurais na condição de permanência do homem no
campo. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o desenvolvimento desse artigo, realizamos
uma pesquisa teórica bibliográfica a fim de conhecer a importância do
desenvolvimento sustentável na integração do homem no campo. Buscando justificar
essa afirmativa, buscamos ainda entrevistar 4 moradores rurais do interior de
Brunópolis SC que vivem em diferentes condições econômicas e sociais, porem todos
possuíam uma identificação com o meio rural. Neste sentido todo o desenvolvimento
da pesquisa objetivou identificar as dificuldades e anseios do homem do campo,
compreendendo a realidade atual, numa perspectiva de crescimento econômico
aliada ao desenvolvimento sustentável. As perguntas foram elaboradas no intuito de
caracterizar o cotidiano de quem vive do campo bem como analisar as dificuldades de
uma economia agraria no atual cenário econômico que os pais vivenciam. Aliada a
esta realidade, a promoção do desenvolvimento de forma sustentável visando a não
agressão ao meio ambiente. RESULTADOS: Entrevistar os moradores de
comunidades rurais que vivem diretamente da agricultura nos possibilitou entender as
necessidades que pequenos e médios agricultores passam em seu cotidiano. A
identidade do homem do campo foi fator predominante na análise das entrevistas;
todos os entrevistados apresentaram indícios de não desejarem mudar para o meio
urbano, no entanto elencaram fatores de ordem social, econômica e política como as
principais carências que desestabilizam a vida de quem tira o sustento de sol a sol.
Nas palavras de uma das moradoras: “[...] eu sempre falo que o dia que alguém
apertar uma tecla do computador e sair um pacote de leite, um prato de arroz e feijão
e um bife, ai eu deixo a agricultura de lado, mas enquanto isso, por que é a base, não
tem você pensar a tecnologia é tudo, tudo , mas tem que ver da onde que sai o produto
né, é da terra e pronto, do serviço bruto né, então parece que o pessoal assim a
maioria não entende isso sabe eles investem em tecnologia e não sei o que lá, mas a
base do alimento é o da lavoura né”. CONCLUSÕES: Neste sentido, compreendemos
que o trabalho do pequeno e médio produtor rural está cada dia mais difícil diante do
quadro econômico ao qual o país se encontra. Mesmo com muitas dificuldades, o
homem do campo busca através do fortalecimento de sua identidade crescer de
maneira sustentável agregando tradição e conhecimento ao produto comercializado.
Palavras-Chave: Sustentabilidade. Agricultura. Desenvolvimento.
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ANÁLISE CULTURAL/ANTROPOLÓGICA DE ASPECTOS DO PATRIMÔNIO
MATERIAL E IMATERIAL DA CULTURA POLONESA NO MUNICÍPIO DE SÃO
BENTO DO SUL570
Rafael Marcio Chapieski571
Bruno Duarte e Souza 572
RESUMO
Historicamente a ColôniaAgrícola de São Bento em seu inicio, constitui-se como
extensão da colônia dona Francisca de Joinville. E não um local para comportar
imigrantes com autonomia econômica e administrativa. Osimigrantes que se
deslocavam de Hamburgo, Alemanha para o porto de São Francisco, e seguiam o
rumo da colônia Dona Francisca de Joinville eram inúmeros, já que as condições em
que habitavam não eram das melhores como frisa Benthien (2016, p. 23) “A principal
razão pela qual milhares de pessoas se deslocaram-se no século XIX foi a conjuntura
econômica europeia, desencadeada por mudanças que desfavoreceram
principalmente a mão de obra camponesa”. Assim esgotaram-se os lotes rapidamente
e se viu necessária a aquisição de novas áreas. Sendo assim, em setembro de 1873
os engenheiros da colônia Dona Francisca se dirigiram ao atual município de São
Bento do Sul, para divisão de novos lotes, negociados com o governo através da
sociedade Colonizadora de Hamburgo. Foi em 23 de setembro de 1873 que os
machados dos colonizadores reboaram pela primeira vez para a limpeza dos lotes,
assim constituindo a colônia São Bento. (ZIPPERER, 1873). “Na primeira distribuição
de lotes os, ainda em 1873, os poloneses preferiram a estrada Wunderwald, onde
ficaram em maioria, motivo este para a estrada ser mais conhecida como estrada dos
polacos”. Vasconcellos (1991, p.130) “Logo os Galícios (poloneses) também se
distribuíram em Rio Vermelho e Rio Natal, localidades agrícolas localizadas na área
rural da Colônia de São Bento. Rio vermelho agrupava a maior parte dos imigrantes,
dentre suas principais atividades desenvolvidas era a agricultura, como o plantio de
milho, feijão, trigo, batatinha e mais variedades, logo suas dificuldades eram transitar
pelas estradas de terra, e conseguir atendimento médico, mas suas necessidades iam
além de poder transitar ou levar seus produtos, a falta de acesso a igreja pra eles tão
essencial também era uma dificuldade (BENTHIEN, 2016). Pela distância da
comunidade de Rio vermelho, em relação a sede da colônia, havia certa
independência, e sentiam necessidade da sua igreja local pois era difícil se deslocar
até a vila central, em 1881 se constituiu a primeira capela de madeira e em 1911, foi
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lançada a nova igreja, que existe no local nos dias atuais (BENTHIEN, 2016), sendo
a padroeira da Polônia a Nossa Senhora de Czestochowa. Os poloneses eram um
grupo muito animado, muito festivo, as festas de casamentos por exemplo, eram suas
preferidas, que tinham longos dias de duração, e ocorriam várias ao mesmo tempo,
para aproveitar a vinda de padres de outras regiões. Atualmente existem vários meios
de relembrar a cultura polonesa seus aspectos através de grupos folclóricos e
associações que promovem cultura no município de São Bento do Sul. O principalé o
Grupo Folclórico Polonês Hercílio Malinowsky, foi fundado no dia dez de maio do ano
de 1996 pelas professoras, Diucléia Giese, Isolete Valentin e Neide Cabral, com o
intuito de cultivar a cultura polonesa e incentivar as crianças e pré-adolescentes a
tomar conhecimento dos costumes dos seus descentes. O grupo conta com repertório
apurado de mais de 10 danças e quatro trajes distintos que embelezam ainda mais
suas danças573. A Sociedade Varsóvia tem como objetivo fornecer incentivos e
desenvolver em todos os seus aspectos a identidade polonesa, especialmente na
preservação da cultura polonesa. Inclusive, incentivar e manter cursos de língua
polonesa, promover conferencias, palestras, simpósios, reuniões sociais, projeção de
filmes, exposição de arte, audições musicais, apoioao Grupo Folclórico Polonês
Hercílio Malinowsky, almoços típicos poloneses, festas típicas e demais iniciativas
ligadas a cultura polonesa e tradição polonesa574. INTRODUÇÃO: A investigação que
este projeto de pesquisa se propôs teve como objetivo analisar aspectos
antropológicos do patrimônio material e imaterial da cultura polonesa no município de
São Bento do Sul, seguindo as etapas metodologicamente propostas. A pesquisa
utiliza metodologia: Obras bibliográficas, fontes primárias de registros de viagem,
registro fotográfico do casario típico polonês preservado no município de São Bento
do Sul, caracterizando qualitativamente e quantitativamente aspectos do
Designpresentes na arquitetura; Verificando as recriações socioculturais da
indumentária do Grupo Folclórico Polonês Hercílio Malinowsky, bem como utensílios
do cotidiano culinário e laboral. OBJETIVOS: Analisar cultural e antropologicamente
aspectos do patrimônio material e imaterial da cultura polonesa no município de São
Bento do Sul. Descrever quantitativamente e qualitativamente os aspectos do
patrimônio material e imaterial, registrar por meio fotográfico os aspectos dos aspectos
do patrimônio material especificamente a arquitetura polonesa de São Bento do Sul.
MATERIAIS E MÉTODOS: A investigação está dividida em duas etapas: etapa 1ª são
os métodos e materiais; a 2ª a seleção do objeto para registro fotográfico e a 3ª Analise
e descrição técnica sob a ótica da antropologia cultural e do design. A primeira etapa
metodologicamente desenvolveu-sepor meio de pesquisas bibliográficas e
levantamentos de fontes primarias. O primeiro local investigado foi o Arquivo Histórico
Municipal de São Bento do Sul, em busca de registros históricos da presença dos
poloneses no município de São Bento do Sul, e respectivamente sobre sua cultura.
Foram encontrados registros originais e copias das listas dos primeiros imigrantes
poloneses que aqui instalaram-se no final do século XIX e inicio do século XX. A
bibliografia acessada consta das seguintes obras: Murielle Silveira Boeira Benthien,
Poloneses da colônia São Bento (1873-1930); Alexandre Pfeiffer, São Bento, cousas
573
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do nosso tempo. 2.ed. São Bento do Sul: dos autores1991, JosefZipperer, São Bento
no passado: reminiscências da época de fundação e povoação do município. Diários
reunidos por Josef Zipperer. Curitiba 1951. Utilizando a metodologia da Entrevista, a
coordenadorado grupo Folclorico Polonês Hercílio Malinowsky, Neide Cabral, permitiu
o acesso ao conhecimento do patrimônio Material e Imaterial, em que inúmeras
características antropológicas e do design da indumentária típica polonesa foram
consolidados pela pesquisa. A Sociedade Varsóvia de São Bento do Sul, que é
responsável por promover diversos eventos de cunho étnico Polonês, foi acessada
por meio de uma entrevista do porta voz da sociedade, Marco Viliczinski, permitindo
conhecer a origem, historia e sua importância social para a identidade cultural
polonesa no Município de São Bento do Sul. A 2ª etapa foi realizada por meio de
Registro fotográfico dos trajes típicos poloneses, detalhando a simbologia da
identidade polonesa, presente nos quatro trajes típicos. Aspectos do design presentes
no casario típico polonês, especificamente nas localidades de Rio Natal e Rio
Vermelho, resultou emconteúdo visual fotográfico presentes nas construções típicas
polonesas. RESULTADOS: Os resultados preliminares são: 1º Registros fotográficos
da arquitetura tipicamente polonesa rural, mais especificamente na localidade de Rio
Vermelho, Rio Natal, e estrada Wunderwald, conhecida como “Polenstrasse” estrada
dos polacos, com especial ênfase no design do casario. 2º Identificação dos trajes
típicos do Grupo Folclórico Polonês Hercílio Malinowsky: influencias urbana e rural
oriundas da Polônia, especificamente cores, traçados de corte, moldes regionais,
diferenças de gênero, estampas no tecido com características da sacra cristã.
3ºInvestigação e analise da Sociedade Varsóvia de São Bento do Sul, que é
responsável por promover diversos eventos de cunho étnico Polonês, permitindo
conhecer a origem, historia e sua importância social para a identidade cultural
polonesa no Município de São Bento do Sul. CONCLUSÕES: A pesquisa realizada
foi de suma importância para a coleta de dados para analisarmos cultural e
antropologicamente os aspectos do patrimônio material e imaterial da cultura polonesa
em São Bento. As etapas metodologicamente pré-estabelecidas: pesquisa
bibliográfica, registros fotográficos e analise descritiva do design da indumentária
típica polonesa, e a investigação antropológica cultural da Sociedade Varsóvia,
através de documentos e entrevistas, permitiram conhecer cientificamente a presença
da identidade cultural polonesa no município de São Bento do.
Palavras-Chave: Poloneses. Colonia. São Bento do Sul. Cultura.
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A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO NAS DECISÕES DE
PRONUNCIAS NAS VARAS CRIMINAIS DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E PORTO
UNIÃO/SC575
Angélica Cardoso Lima576
Marcelo José Boldori577
RESUMO
INTRODUÇÃO: A partir da promulgação da Lei 13.104/15, passou a integrar no
código penal, no artigo 121, § 2º, VI a qualificadora do Feminicídio, onde o crime de
homicídio é cometido contra a mulher em razão da condição da discriminação contra
o sexo feminino, e também se refere a violência doméstica e familiar. Anteriormente a
lei, crimes contra a mulher recebiam a caracterização de crimes passionais, crimes
cometidos por motivo fútil e torpe e que doravante eram facilmente derrubados em um
Tribunal do Júri. Como retrata a Senadora Gleici Hofman “a tipificação do feminicídio
visa, ainda, impedir o surgimento de interpretações jurídicas anacrônicas e
inaceitáveis”, como anteriormente indagada. Vale lembrar que os crimes contra a
vida, são julgados em Tribunal do Júri e que a pronúncia tem grande importância, pois
é ela que inicia a ação penal e leva ao plenário a máxima acusatória. Após o fim do
libelo, a pronúncia atingiu suma importância, pois demarca os limites da acusação a
ser deduzida pelo plenário. Deste modo, questiona-se de que forma é feita a
classificação dos crimes contra a vida da mulher nas denúncias e pronúncias dos
processos de homicídio nas comarcas de União da Vitória e Porto União, após a
promulgação da lei 13104/2015. Com a sanção da Lei do Feminicídio no Brasil surgiu
uma grande discussão em torno da sua aplicabilidade e sua autenticidade. Dois
grupos norteiam este debate, um deles defende a necessidade desta Lei para
amenizar os problemas de violência contra a mulher e o outro grupo entende que esta
ferindo o princípio de igualdade garantido pela Constituição. Este cenário faz com que
seja questionada, a forma de aplicação desta Lei, considerando fatores de influência,
como as diferentes opiniões sobre a Lei, e sua aplicação no caso concreto. Dessa
maneira ressalta-se que a sua concretização ainda passa pelo devido processo legal
que, se constatado um crime contra a vida, este será levado, após a fundamentação
da pronúncia, ao Júri, para ser debatido e julgado. Cabe salientar a importância da
pronúncia do magistrado singular, pois dela será apresentada a defesa e a acusação
máxima para o julgamento do plenário. Assim retrata Lopes, Aury (2016) quando diz
que esta assume papel fundamental quando limite os argumentos da acusação que
será levado ao Juri, assim constando apenas a descrição do fato e as circunstâncias
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qualificadoras e as causas de aumento constadas na denúncia. Deste modo, a não
fundamentação da decisão de pronúncia do crime de homicídio com a qualificadora
objetiva do feminicídio, o torna apenas um homicídio simples, descaracterizando toda
a importância das conquistas alcançadas ao combate da violência feminina. No intuito
de combater a violência vivida pelas mulheres historicamente, o feminicídio é mais
uma conquista alcançada por vítimas e legisladores e que por este fato não pode se
tornar uma lei morta em desuso e sim ser posta em prática nos casos concretos
condizentes a condição de proteção do sexo feminino, deixando apenas na história
passada uma violência discriminatória pela razão do diferente e também penalizando
quem utiliza da confiança e do amor familiar para a manutenção da dominação sob a
submissão feminina. OBJETIVOS: Investigar de que forma é feita a classificação dos
crimes contra a vida da mulher nas denúncias e pronúncias dos processos de
homicídio nas comarcas de União da Vitória e Porto União, após a promulgação da
lei 13104/2015. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se como método a pesquisa
exploratória, descritiva e explicativa, onde foram realizadas buscas nas bases Scielo,
artigos do Conpedi e autores renomados do Direito Constitucional, Direito processual
penal, decisões dos tribunais sobre a lei do feminicídio e entrevistas e questionários
com promotores e juízes das Comarcas de União da Vitória e Porto União sobre o
tema. RESULTADOS PARCIAIS: Considerando o objetivo apresentado no presente
trabalho, tendo como resultado parcial em análises documentais da jurisprudência do
Paraná e Santa Catarina, análise da Lei do Feminicídio, ainda a denúncia e pronúncia
do primeiro caso de aplicação do feminicídio na Comarca de União da Vitória. Assim,
sendo denota-se uma concordância dos desembargadores do Estado do Paraná em
qualificar o feminicídio como circunstância objetiva, deste modo podendo agregar as
qualificadoras subjetivas como motivo fútil. Entretanto, em relação a jurisprudência do
Estado de Santa Catarina, podemos constatar a ambiguidade entre as circunstâncias
objetivas e subjetivas nos casos do Feminicídio. Ainda, constata-se a constante
fundamentação nas qualificadoras fútil e torpe, os motivos que caracterizam o
feminicídio, no qual podemos destacar a relação de ciúmes e não aceitação da
separação como motivo do crime. Enquanto a qualificadora do feminicídio, fica
fundamentada pela razão da condição do sexo feminino e violência doméstica,
somente. CONCLUSÕES: Conclui-se até esta previa análise que a qualificadora
perante as jurisprudências, possui uma qualificação variada entre os tribunais de
segunda instância. Ainda, com análise dos fundamentos utilizados nas pronúncias e
denúncias, nota-se que os fatores de condição de gênero, como fator de
vulnerabilidade e histórico patriarcal não estão presentes nas fundamentações
perante a qualificadora do feminicídio e sim nas modalidades do tipo fútil e torpe.
Destaca-se a pronuncia do primeiro feminicídio em União da Vitória onde esta fez
menção a condição de gênero na fundamentação da qualificadora. Deste modo,
segundo a proposta da CPMI contra violência doméstica, onde combate-se o processo
de submissão e opressão histórica da mulher no Brasil, nota-se que União da Vitória
cumpre seu papel jurídico, levando justiça, sem ferir os princípios de igualdade e
isonomia.
Palavras-Chave: Feminicídio. Denúncia. Pronúncia. Gênero. Qualificadora.
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POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS NO BRASIL COMO INSTRUMENTO DE
ACESSO À DIREITOS SOCIAIS
Camila Leonardo Nandi de Albuquerque578
Cinthia Wambier Adimari579
Maria Luiza Milani580
Sandro Bazzanella581
RESUMO
INTRODUÇÃO: No Brasil a falta de moradia digna representa um grave problema
social, e por sua relevância é abordado como um problema público. Nesse sentido as
políticas públicas habitacionais se fazem indispensáveis para solucionar tão latente
questão. Raquel Rolnik (2009, p.41), diz que a moradia é um direito humano
fundamental, e, portanto, precisa ser reconhecido por parte do Estado e integrado ao
planejamento urbano e às políticas habitacionais, em todos os níveis de governo. O
direito à moradia digna envolve, além da moradia em si mesma, um conjunto de
fatores articulados, tais como urbanização, regularização, infraestrutura, qualidade de
vida, transporte dentre outros, o qual são condições para que de fato se reduza a
desigualdade social.A falta de acesso à urbanização nas cidades, culminada na
ausência de moradia digna faz com que uma parcela da população seja marginalizada
e não se sinta integrada ao espaço público, o que pode acarretar em aumento da
desigualdade social. OBJETIVOS: Geral: compreender o panoramahistórico acerca
das políticas públicas habitacionais nos diferentes governos federais e analisar sua
importância para a efetivação do acesso aos direitos sociais. Específicos: a)
compreender o contexto sócio-histórico-político em que surgiram as intervenções
estatais na questão da habitação social no Brasil; e b) verificar em que medida as
políticas públicas habitacionais se consubstanciam em instrumento de acesso à
direitos sociais. MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa bibliográfica e documental, com
consulta a fontes primárias e secundárias, utilizando-se o método indutivo para, a
partir do estudo das especificidades do tema, formular a conclusão. RESULTADOS:
As lutas por habitação no Brasil não se bastam a reivindicar uma casa. Exigem,
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sobretudo, a possibilidade de se viver dignamente, tendo acesso à infraestruturas
essenciais. Porém a dimensão geográfica brasileira e a complexidade da questão
habitacional dificultam a implementação de uma política pública habitacional efetiva e
eficaz. A habitação social no Brasil, de acordo com Nabil Bonduki, não teve o destaque
necessário frente à sua magnitude, e por este motivo perdeu-se “a memória sobre o
espaço ocupado pelos mais pobres”, e portanto, fez eclodir o déficit habitacional total,
que segundo a FundaçãoJoãoPinheiroemparceria com o Ministério das Cidades,
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das NaçõesUnidas para
o Desenvolvimento (PNUD) foi de mais de 6 (seis) milhõesem 2015. Além disso, a
inexistência de uma política de habitação que transcenda governos e seus mandatos
eletivos dificulta à superação desse grande problema. CONCLUSÕES: O direito à
moradia digna está positivado na Constituição Federal Brasileira como um direito
humano fundamental, e, portanto, sua acessibilidade não deveria estar adstrita
apenas àqueles que têm condições econômicas de pagar. Por isso se torna
fundamental a existência de políticas públicas redistributivas contemplada em
estratégias de promoção do desenvolvimento nacional.
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Política habitacional. Direitos Sociais.
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PASSAGEM DO PLANEJAMENTO À GESTÃO: ANÁLISE DA SEGURANÇA
PÚBLICA
Camila Leonardo Nandi de Albuquerque582
Luiz Eduardo Cani583
Sandro Luiz Bazzanella584
Jairo Marchesan585
RESUMO
INTRODUÇÃO: Quais perdas foram geradas pela sobreposição da gestão ao
planejamento, principalmente no que diz respeito ao quesito “segurança pública”? O
contexto histórico do Estado brasileiro é marcado pela passagem do planejamento à
gestão pública. Nesse processo, houveram ganhos e perdas para a sociedade. Não
há como admitir que a função do Estado seja restringida a gerenciar eficientemente
seus territórios e recursos. Isso é essencial, porém, além disso, faz-se necessário que
o Estado fomente e crie condições para o desenvolvimento da sociedade. Diante
desse panorama, na segurança pública o planejamento também foi substituído pela
gestão. OBJETIVOS: Analisar, frente às perspectivas históricas da passagem do
planejamento à gestão na administração pública brasileira, a questão da segurança
pública e averiguar qual a sua função nesse paradigma gerencial instaurado na
administração pública. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica, com
consulta a fontes secundárias, utilizando-se o método indutivo para, a partir da análise
das especificidades, formular a conclusão. RESULTADOS: José Celso Cardoso
Júnior (2011, p. 11) explica que: “[...] a primazia do planejamento frente à gestão, ao
longo praticamente de quase todo o século XX, decorreria, em síntese, do contexto
histórico que obriga o Estado brasileiro a correr contra o tempo, superando etapas no
longo e difícil processo de montagem das bases materiais e políticas necessárias à
missão de transformação das estruturas locais, visando ao desenvolvimento nacional.
Basicamente, fala-se, neste contexto, da montagem dos esquemas de financiamento
e de apropriação tecnológica –isto é, suas bases materiais– e da difusão da ideologia
do industrialismo e da obtenção de apoio ou adesão social ampla ao projeto
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desenvolvimentista –ou seja, suas bases políticas. A estruturação das instituições –
isto é, estruturação das instâncias, das organizações, dos instrumentos e dos
procedimentos–, necessárias à administração e à gestão pública cotidiana do Estado,
atividades estas tão cruciais quanto as de planejamento para o movimento de
desenvolvimento das nações, padeceu, no Brasil, de grande atavismo”. A substituição
do planejamento pela gestão conduz ao aumento das ações em detrimento das
reflexões. Essa compreensão se torna relevante em relação à segurança pública na
medida em que a palavra segurança “[...] está entre aquelas palavras com sentidos
tão abrangentes que nós nem prestamos mais muita atenção ao que ela significa.
Erigido como prioridade política, esse apelo à manutenção da ordem muda
constantemente seu pretexto (a subversão política, o terrorismo…), mas nunca seu
propósito: governar as populações” (AGAMBEN, 2014). Com isso são formuladas
duas concepções antagônicas de segurança pública: “[...] uma centrada na idéia de
combate; outra, na de prestação de serviço público” (SOUZA NETO, 2008, p. 4). Cada
uma dessas concepções tem como pano de fundo uma perspectiva filosófica acerca
do direito criminal: “Nos caminhos da Segurança Pública, o mundo vive hoje, em linha
de máxima, uma disputa sem precedentes: de um lado, os defensores do chamado
Movimento de Lei e Ordem, encabeçados pelos mais célebres reacionários norteamericanos, mormente através da chamada Política de Tolerância Zero; de outro lado,
os defensores do Direito Penal Mínimo, onde ponteiam os grandes nomes do Direito
europeu e mundial, mormente aqueles que viveram os horrores da 2ª Grande Guerra
e, como poucos, sabem perfeitamente a importância fundamental, à democracia, das
chamadas Liberdades Públicas” (COUTINHO, 2015). Como resultado desses dois
processos, o primeiro, da passagem do planejamento à gestão, o segundo, das
concepções antagônicas de segurança, tem-se um cenário de desencaixe entre os
fenômenos da segurança pública, cujos graus variam de acordo com a cidade:
precariedade dos recursos e ações de gestão pouco articuladas (MISSE et. al., 2016,
p. 150-151). Tudo isso reforça a afirmação de que “Segurança é um desses serviços
que está em falta. O crescimento não planejado e desordenado provavelmente
corrobora com a caótica situação” (ZIMERMAN, 2017, p. 182). CONCLUSÕES:
Diante desse contexto, percebe-se a latente necessidade de retomar os pressupostos
do planejamento a fim de discutir a concepção de segurança pública com a qual se
trabalha, articular as ações e aparelhar adequadamente os órgãos que realizam a
segurança pública, tratando-os de forma inseparável e complementar, pois frente as
reformas necessárias ao processo civilizatório da nação, faz-se necessário a
ressignificação do planejamento no que diz respeito à sua função político-estratégica.
Após definir-se a concepção de segurança pública com a qual se trabalhará, e se
entende ser adequada à Constituição somente uma concepção de prestação de
serviço público, será indispensável o planejamento da desmilitarização da segurança
pública e da unificação das polícias civis e militares, de modo a potencializar a atuação
com a soma de esforços de todos os integrantes dos quadros desses órgãos.
Palavras-Chave: Planejamento. Gestão pública. Segurança pública.
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IDEB E POLÍTICA DE LEITURA: UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO?
Sabrina Carvalho Martins586
Katia Cristina Schuhmann Zilio
RESUMO
INTRODUÇÃO: Esse trabalho de pesquisa abordou o tema IDEB e Políticas de leitura.
Quando se fala em leitura, logo se pensa na importância que ela tem na vida do ser
humano, por isso, não se pode pensar em leitura como apenas mais uma metodologia
para abordar conhecimentos em sala de aula, mas sim como algo essencial e que
deve ser trabalhado com seriedade no âmbito escolar. OBJETIVOS: A pesquisa teve
como objetivo geral compreender os índices de proficiência em leitura e interpretação
de texto e relacioná-los às ações previstas no Projeto Político Pedagógico (PPP). Para
atingir esse objetivo, desdobrou-se, essa pesquisa, em três objetivos específicos,
quais foram: Compreender as avaliações em larga escala; Investigar os índices de
proficiência em leitura nos anos de 2015 e 2016; Conhecer ações de leitura das
escolas cujos índices foram coletados; Relacionar o IDEB das escolas pesquisadas
às ações de leitura e escrita desenvolvidas pela escola. MATERIAIS E MÉTODOS:
Estetrabalho de pesquisa que está vinculado ao trabalho financiado pelo FAP, o qual
tem a intenção de compreender e relacionar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, o IDEB, a partir dos resultados da Prova Brasil do ano de 2015. A
pesquisa em seu primeiro momento é bibliográfica, na qual realizei uma compreensão
do que são as provas em larga escala, quem realiza essas provas, como são
estabelecidos os ranqueamentos e de que forma isso é exposto para a comunidade.
Logo depois, deu-se então uma análise documental do PPP das três escolas
selecionadas com baixo índice. O que se procurava investigar no documento era se
de alguma forma o PPP de cada uma das escolas assegurava algum trabalho especial
ou algum movimento investigativo de pesquisa ou ainda alguma promoção de leitura
para o melhoramento da proficiência leitora dos alunos desse educandário.
RESULTADOS: Os resultados preliminares dizem respeito às leituras, buscas e
pesquisas realizadas para a fundamentação teórica. O que já nos aponta que a leitura
tem uma estreita ligação com a compreensão de mundo e os sentidos atribuídos às
relações e interações que os sujeitos têm no seu ambiente, por isso a escola é um
dos locais muito importantes para que isso se desenvolva. CONCLUSÕES: As
conclusões do trabalho nos remetem ainda a um aprofundamento da pesquisa e sua
continuidade, verificando no PPP quais são as atitudes previstas pelas escolas que
ainda mantem um resultado de IDEBabaixo do esperado.
Palavras-Chave: IDEB. Proficiência leitora. Avaliações em larga escala. Escola.
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COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA587
Daniel Teles Wandscheer588
Debora Aparecida Almeida589
RESUMO
INTRODUÇÃO: Com aglobalização da economia intensificada após 1990, ocorreram
processos de reestruturação industrial em escala mundial, seguidos de significativas
alterações na condução da Macroeconomia e das políticas industriais em escala
mundial. Nesse contexto, um sem número de empresas (e grupos) padeceram os
efeitos da abertura comercial. Isto posto, espera-se apurarquais foram os efeitos da
globalização sobre os polos industriais eleitos e como procederam, particularmente,
quanto à reestruturação. Entendendo que os polos industriais eleitos gozam de
reconhecimento internacional, e que a globalização importou em drástica alteração da
organização e das estratégias industriais, julga-se ser esse fenômeno recente, pelas
dificuldades de adaptação, a causa das crises estruturais por que o setor passou. Para
aplacaros reveses, o setor experimentou práticas de reestruturação, resumidas em
integração e flexibilização, cujas respostas merecem levantamento e análise,
especialmente no que tange à área macroeconômica, econômica industrial e
administrativa interna das empresas. Com efeito, uma das grandes vantagens do uso
dessas formas antigas de processo de trabalho e de produção pequeno-capitalista é
o solapamento da organização da classe trabalhadora e a transformação da base
objetiva da luta de classes. Nelas, a consciência de classe já não deriva da clara
relação de classe entre capital e trabalho, passando para um terreno muito mais
confuso dos conflitos interfamiliares e das lutas pelo poder num sistema d e
parentesco ou semelhantes a um clã que contenha relações sociais hierarquicamente
ordenadas. A luta contra a exploração capitalista na fábrica é bem diferente da luta
contra um pai ou tio que organiza o trabalho familiar num esquema de exploração
altamente disciplinado e competitivo que atende as encomendas do capital
multinacional (HARVEY, 2003). No decurso da pesquisa, persegue-se o propósito de
satisfazer. Os seguintes questionamentos: - Que implicações teve, a globalização,
para os Sistemas Produtivos Locais-SPLs selecionados, em específico para as
indústrias catarinenses? - Como se respondeu às implicações? - Quais os resultados
alcançados com eventuais mudanças de postura? OBJETIVOS: Levantar erelacionar
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as mudanças infligidas pela globalização no setor industrial das regiões escolhidas,
buscando verificar a existência ou não de relações comuns. MATERIAIS E
MÉTODOS: A pesquisa foi de cunho descritivocom basenos pressupostos assumidos
anteriormente, a pesquisa contou com o auxílio de questionário que foi aplicado nos
8 SPL´s catarinenses. Obteve-se oquantum de 8 (oito) empresas e de 1 (uma)
entidade setorial derepresentação de cada região. De posse das respostas, foram
organizados osdados para poder proceder a apresentação sintética, de dados e
resultados. RESULTADOS: As empresas faturam menos de R$ 250.000,00 anuais, o
destino das vendas no período 2015/2016 foi para o mercado interno. Das linhas de
produção incorporadas a partir de 2000, cerca de 60% foram por solicitação dos
clientes. As decisões sobre as mudanças nas linhas de produção são tomadas
lavando-se em consideração os seguintes aspectos principais: participação em feiras,
informações de clientes e viagens ao exterior. Sobre a produção subcontratada cerca
de 30% das empresas respondentes afirmou teresse tipo de serviço de forma
temporária e com alto nível de qualidade. A mudança mais significativa nas vendas
no período de 2010 até 2016 foi a redução das vendasque diminuiu significativamente.
Apesar de todas as empresas pesquisadas afirmarem que fazem reuniões periódicas
com seus clientes, as pesquisas de mercado são esporádicas e o investimento com
propaganda, publicidade e mídias é abaixo de 1% do faturamento. Apenas 20% das
empresas utiliza insumos importados, todas as demais não usam. A relação com
fornecedores é bastante efêmera, não há exigência de certificação, não há
treinamentos e nem investimentos em P&D. Todas as empresas sem exceção
consideram que os concorrentes principais são os grandes conglomerados
empresariais. As principais atividades prejudicadas pela menor escala são: compras
de insumos, vendas e planejamento de mercado. Asempresas pesquisadas não
consideram-se líderes de mercado, no entanto, consideram-se em posição
intermediária. Sobre as relações com os concorrentes instalados na própria região
asempresas revelam há encontros ocasionais com relação a questões sindicais e de
trabalho, nada além disso. Percebe-se também que o investimento em tecnologia por
parte dessas organizações é baixo, e a maioria foi para aumento da produtividade
fabril. Um ponto importante a ser ressaltado é que as fontes de informação
tecnológicas utilizadas incluem catálogos de fabricantes, revistastécnicas e feiras. A
forma mais comum de exportação se dá por meio de uma firma de exportação
instalada no Brasil. Das instituições que tem contribuídocom informações sobre
exportação a principal é a FIESC. Com relação acompetitividade externaos
mecanismos que favorecem as exportações considerados pelas empresas em
questão foram: financiamento e liquidação. Nota-se que apesar do aumento de
trabalhadores qualificados ainda há muito que se avançar em qualificação de mão-deobra. Como fatores positivos para competitividade foram indicados os seguintes itens:
presença de fornecedores de insumos facilita atividades e reduz custos;presença de
fornecedores de máquinas, equipamentos e peças; representa vantagem a
proximidade de clientes; favorece o aperfeiçoamento e aprendizado a existência de
firmas prestadoras de serviço; presença de instituições (associações, escolas
técnicas, feiras e outros) que fornecem o desempenho das firmas; existência de
estoque de mão-de-obra qualificada facilmente mobilizável; atuação dos poderes
públicos locais favorável à atuação. CONCLUSÕES: As condições competitivas das
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micro e pequenas empresas catarinenses que exportam são bastante restritas,
percebe-se com clareza que não possuem apoio direto de institutos ou universidades,
possuem mão-de-obra relativamente qualificada mais não qualificada a ponto de
competir com mercados mais agressivos. Pouco conhecem de sues mercados e
raramente fazem pesquisa de mercado, além de tudo os investimentos existentes
derivam somente de situações vinculadas ao parque fabril, o que demonstra que a
gestão do conhecimento e o capital intelectual está aquém do poderio deste tipo de
segmento. Um ponto importante a frisar é queas relações locais são bastante restritas
e não sustentam o setor, ou seja, nota-se uma lacuna entre o discurso
“governamental” e as políticas que de fato ocorrem no mercado competitivo.
Infelizmente os indicadores apontam para resultados nada promissores caso o setor
das pequenas industrias não se mobilize e consiga se organizar em defesa de seus
interesses, poucos serão os valentes sobreviventes. O mundo global é irrestrito e
torna-se cada vez mais difícil sob o ponto de vista da competitividade, para uma
empresa manter-se no mercado internacional não basta ter apenas qualidade é
preciso ter excelência. Apesar de todo avanço e dos esforços competitivos da indústria
catarinense ainda há muito que se fazer em prol daqueles que estão á sombra das
leis criadas e regidas por outrem.
Palavras-Chave: Competitividade. Internacionalização. Empresas Catarinenses.
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ALÉM DA LISTA DE COMPRAS: O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DO
RAMO SUPERMERCADISTA NA MICRORREGIÃO DE CURITIBANOS 590
Debora Aparecida Almeida591
Ana Paula Della Gisutina592
RESUMO
INTRODUÇÃO: O comportamento do cliente é composto por atividades físicas e
mentais determinadas pela aquisição de bens de consumo que geram a utilização de
produtos e serviços, cabe mencionar que no processo de negociação são
considerados o preço de venda e o pagamento dos produtos e serviços adquiridos.
Nesse contexto o cliente é uma pessoa ou organização que efetua uma transação
com um profissional ou com uma entidade, por sua vez, um consumidor é aquele que
compõe o mercado de bens de consumo (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2008). O tema
em questão justifica-se pelo fato de que o comportamento do cliente/consumidor
contribui substancialmente nos seguintes pontos: mudança do comportamento dos
colaboradores; seguir os consumidores de perto melhora o resultado das vendas;
aumento da carteira de clientes. É importante elucidar que focar no consumidor e na
clientela leva a servir melhor a sociedade em que estamos inseridos. Os clientes que
compram repetidamente significam eficiência de custos, pois a orientação para o
mercado torna a empresa mais lucrativa e sustentável ao longo do tempo.A evolução
do ramo varejista e especificamente da área supermercadista pode ser entendida
como uma visão sistêmica, pois abrangem quatro níveis de análise: biológico,
psicológico, social e econômico (GIGLIO, 2004). Para Rojo (1998) os consumidores
possuem certas percepções sobre os supermercados baseados nos seguintes
atributos: preços, ofertas e promoção; atendimento; qualidade/higiene e limpeza;
variedade; crédito; rapidez no caixa; perecíveis; outros. Quanto maior a empresa focase no mercado, maior éo desempenho no que se refere aos lucros; o
comprometimento dos colaboradores para com a organização; A motivação dos
colaboradores tende a ser elevada (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2008). A
problemática de estudo é resultado da apreensão da realidade, obtida através do
processo de observação, realizado quando da busca de informações sobre o ramoe
os índices de satisfação dos consumidores da microrregião de Curitibanos/SC.
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OBJETIVOS: Dada à configuração acima apresentada a presente pesquisa tem o
intuito de avaliar o mercado consumidor do ramo supermercadista no sentido de
compreender os desejos e necessidades dos consumidores da região de
Curitibanos/SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa descritiva 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 permeou-se 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 de questionários aplicados foi de 521 formulários. 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
com o recurso do googledocs, o que permitiu verificar todos os dados, considerando
o grau de confiança e ainda fazer os gráficos para maior compreensão dos resultados.
A coleta de dados ocorreu no mês de julho e foi implementada no município de
Curitibanos e também em municípios próximos dentre eles, Santa Cecília, São
Cristovão do Sul, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte e Brunópolis. RESULTADOS: É
interessante avaliar que os objetivos propostos foram cumpridos e o relatório
apresentado consegue cumprir com os objetivos esperados. Dentre os resultados
esperado previstos e cumpridos destacam-se: contribuir para a melhoria do processo
decisório do ramo supermercadista levando-se em consideração a opinião dos
consumidores; inserir conceitos que contribuam para melhoria das vendas; fortalecer
o papel do consumidor perante o varejo; oferecer subsídios condições para que a
empresa possa melhorar a sua estrutura de produtos e serviços. Resumidamente a
pesquisa apontou para um consumidor jovem/adulto composto por homens e
mulheres que gastam em média de R$ 701,00 a R$ 1.000,00 mensais, e de R$ 501,00
até R$ 700,00. Mais de 50% dos respondentes prefere adquirir mensalmente as
compras de grande porte. Mais de 60% dos consumidores considera que o
supermercado atende as suas expectativas. Quanto aos produtos mais adquiridos
pelos consumidores, os resultados principais ficaram assim definidos:1° Mantimentos,
2° Padaria, 3° Frios e congelados, 4° Higiene e material de limpeza, 5° Enlatados.
Com relação às potencialidades para ampliação da diversificação de produtos
oferecidos, os consumidores consultados elencaram os seguintes itens principais:
24% consideraram que os supermercados já vendem de tudo; 22,6% indicaram
remédios; 14,4% indicaram variedade de cosméticos; 11,7% indicaram roupas; 10,9%
indicaram louças e decoração. Os consumidores apontam satisfação no quesito
qualidade das seções, porém apontam falhas nos seguintes aspectos: filas, demora
nos caixas, produtos sem preço, preços abusivos, falta de empacotadores e mau
atendimento. Quanto aos meios promocionais as principais ferramentas que de fato
fazem a diferença para os consumidores são as seguintes: 1° Tablóide, 2° Rádio, 3°
Internet, 4° Jornal, 5° Encarte. Já no que se refere ao motivo pelo qual os
consumidores deixariam de comprar em determinado supermercado, os itens
principais por ordem de importância seriam: 1° Aumento de preços, 2° Atendimento
ruim, 3° Falta de produtos, 4° Produtos ruins, 5° Propaganda enganosa.
CONCLUSÕES: Conclui-se que apesar dos itens condicionantes as melhorias
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apontadas pelos consumidores, o supermercado vem atendendo sua clientela de
maneira eficaz e com qualidade. Porém quando consideramos o setor
supermercadista estamos tratando de um setor com concorrência acirrada e com alta
rotatividade de pessoal, dada essa constatação é importante que o supermercado
mantenha sua estratégia focada no perfil do consumidor e nas suas perspectivas. Por
fim, é mister considerar que a concorrência no ramo varejista de supermercados é
agressiva, sendo assim, é preciso que existam estratégias capazes de superar os
desafios impostos pelo mercado.
Palavras-Chave: Perfil. Satisfação. Supermercado. Microrregião de Curitibanos/SC.
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NA SINTONIA DO RÁDIO: QUEM SÃO, O QUE GOSTAM E O QUE PENSAMOS
OUVINTES DE RÁDIO NA ATUALIDADE593
Debora Aparecida Almeida594
Ana Paula Della Giustina595
RESUMO
INTRODUÇÃO: Entender o perfil do radio-ouvinte é um desafio posto a todos os
meios de comunicação, o rádio espalha suas ondas por todo território nacional e
conquista cada cantinho com música, informação, entretenimento e alegria. A rádio
possui um papel importantíssimonas comunidades interioranas pela sua função sóciocultural que abrange desde os recados paroquiais até as notícias internacionais. Quer
saber o que está acontecendo no mundo: ligue o rádio. OBJETIVOS: A presente
pesquisa teve como objetivo analisar quais são os critérios e fatores condicionantes
vinculados ao perfil do ouvinte de rádio da região de Curitibanos/SC. Os objetivos
específicos foram: investigar o perfil dos ouvintes de Curitibanos/SC; avaliar
preferência de horários, de estilos musicais e de programas. MATERIAIS E
MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se por um levantamento de cunho descritivo com
análise quantitativa. A coleta de dados ocorreu em Curitibanos-SC, na primeira
quinzena de março de 2017. Após aplicação do questionário, os dados foram
tabulados no Google Docs para posterior adequação dos dadose cruzamento de
informações relevantes. Utilizou-se como padrão a distribuição populacional
estabelecida pelo IBGE, desta forma, conforme o percentual de moradores de cada
bairro, foi efetuado a distribuição dos formulários considerando o percentual de 50%
do sexo feminino e 50% do sexo masculino. RESULTADOS: A população em estudo
caracterizou-se pela população do município de Curitibanos conforme os dados do
IBGE (2010) a amostragem mínima seria de 383 questionários e a coleta final totalizou
661 questionários válidos. A opção de 50% homens e 50% mulheres foi de cunho
intencional, bem como a opção de entrevistar o público acima dos 18 anos de idade.
A faixa etária dos respondentes caracterizou-se por 30% na faixa dos 20 aos 30 anos
de idade, 19% na faixa etária de 31 anos a 40 anos de idade, outros 19% na faixa
etária de 41 a 50 anos de idade, 18% com menos de 20 anos e acima dos 18 anos de
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idade. O índice com menor percentual foi 14% dos respondentes com mais de 51 anos
de idade. O grau de escolaridade dos respondentes ficou assim representado: 41%
dos respondentes possui ensino médio completo/ensino médio incompleto, 27%
possui curso superior completo/curso superior incompleto, 23% ensino fundamental
completo/incompleto, 5% com pós-graduação e 4% analfabeto.Metade (50%) dos
entrevistados escuta rádio diariamente, porém 15% nunca escutam rádio. O que
demonstra um nicho de mercado a ser explorado. O horário que mais costumam ouvir
rádio pela manhã é das 06h às 08h e o segundo horário mais apreciado é das 08h às
10h. No período da tarde os dois horários mais apreciados são das 12h às 14h
seguido das 14h às 16h. A noite o horário com maior número de ouvintes segundo a
pesquisa é das 19h às 21h. Sobrea programação que mais agrada o público, 48%
afirmam que é a música, em segundo lugar aparece com o índice de 30% as notícias,
8% preferem os esportes, 7% consideram a programação mais agradável a de
espiritualidade e outros 7% se agradam da programação de humor.A maioria dos
entrevistados consideram a música um fator importante em suas vidas totalizando
82% dos entrevistados.O ritmo que mais agrada o público é o sertanejo seguido por
música nativista e gauchesca, e os que menos agradam são: Jazz/Blues, Country e
Forró.É importante salientar que 71% dos ouvintes de rádio prestam atenção na
publicidade, outro ponto interessante é que além de prestarem atenção na publicidade
os ouvintes confiam nos produtos que os locutores indicam, totalizando 69% dos
respondentes.Sobre a programação que mais agrada o público os índices superiores
indicaram os seguintes resultados:54% se interessam bastante por notícias;48%
pouco se interessam por esportes;38% dos entrevistados têm pouco interesse pela
programação de humor, outros 38% se interessam mais ou menos;40% dos
respondentes demonstram pouco interesse pela programação de espiritualidade;68%
dos respondentes demonstram bastante interesse na programação musical.Os
principais motivos que as pessoas ouvem rádio segundo a pesquisa resume-se em:
informação, entretenimento e distração nas tarefas habituais.A maioria dos
entrevistados escuta rádio em casa totalizando 48%, já 27% dos entrevistados
escutam rádio no ambiente de trabalho, 14% escutam rádio no carro, 7% pelo celular
e 4% escutam rádio em locais públicos.Com relação a programação da emissora de
rádio, 55% dos respondentes estão satisfeitos, 23% enquadram-se imparciais, ou
seja, nem satisfeitos nem insatisfeitos. 19% dos respondentes estão muito satisfeitos
2% sentem-se insatisfeitos e apenas 1% encontra-se muito insatisfeito. Com relação
a programação que gostariam de ouvir no rádio, 38% dizem que é a música, 20%
notícias, 14% humor, 12% espiritualidade, 10% entrevistas, e 6% esporte. Com
relação ao principal ponto negativo dos locutores de rádio, 46% afirmaram que referese ao fato de serem muito apelativos e irritantes. Com relação ao ponto positivo dos
locutores de rádio, o índice mais elevado refere-se ao fato de serem interativos,
animados e possuem uma voz agradável. Vale elucidar que 55% dos respondentes
afirmam que ambas as vozes (feminina e masculina) são agradáveis. No entanto, 26%
dos respondentes preferem a voz masculina e 19% preferem a voz feminina.
CONCLUSÕES: Mesmo com toda evolução e com a tecnologia a toda prova, o rádio
mantêm sua majestade principalmente nas regiões interioranas do país. Por ele
passam as notícias locais, as informações que interessam para população local. O
significado do rádio para os entrevistados refletiu-se nos seguintes pontos por ordem
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de importância: 1º Entretenimento; 2º Informação e 3º Passatempo. Os ouvintes na
sua maioria ouvem rádio em casa e o ritmo musical que mais lhes agrada é o
sertanejoa popularidade do ritmo parece ter mesmo conquistado as massas e
permanecido no gosto musical do sul e sudeste do Brasil. Apesar de considerarem a
rádio como sinônimo de entretenimento o radio-ouvinte demonstra bastante interesse
por notícias e programações que possam contribuir para atualização em tempo real e
com informações fidedignas. Uma grande preocupação nesses tempos de
informações online e efêmeras é com a qualidade da informação a ser repassada. Os
dados apresentados demonstram que as empresas de comunicação e todos os
demais segmentos tem uma longa caminhada em busca da conquista dos desejos e
necessidades de seus pretensos consumidores.
Palavras-Chave: Radio-ouvinte. Perfil. Comunicação.
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QUANDO O SONHO ACABA: COMO PROCEDER NO FECHAMENTO DE MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS596
Samara de Oliveira597
Debora Aparecida Almeida598
Sérgio Juarez Godoy599
Antônio Alberto Onetta600
RESUMO
INTRODUÇÃO: O sucesso do empreendimento irá depender da maneira como ele
inicia, a escolha e análise do ramo de atividade são indispensáveis, neste caso um
planejamento adequado irá auxiliar a abertura da empresa e garantir a permanência
dela no mercado. Como toda e qualquer ação gera lados positivos e negativos, a
abertura do negócio próprio não seria diferente, ser seu próprio chefe pode trazer
autonomia e um maior controle financeiro, mas também pode gerar sobrecarga de
responsabilidades trazendo sacrifício pessoal. O grande problema dos
empreendimentos é o não levantamento de todas as informações necessárias ao abrir
o estabelecimento. Começar de maneira errada, não conhecendo seus possíveis
clientes, o local onde se instalar, o capital de giro necessário, os concorrentes, não
procurar ajuda especializada faz com que muitas empresas durem menos tempo no
mercado. As empresas que se especializam na área em que pretendem atuar, buscam
inovações tecnológicas, que fazem do contador um aliado, utilizando as informações
fornecidas pela contabilidade na gestão da empresa e consequentemente obtém
sucesso. Porém, muitas empresas fecham, antes mesmo de completar três anos,
algumas por problemas pessoais, outras por problemas com os sócios, mas na grande
maioria por falta de planejamento. Os empresários buscam saber como abrir, como
não fechar, mas a grande maioria não sabe como proceder quando a seu negócio
para de funcionar (SANTA CATARINA, 2016) Questionam-se quais são os
procedimentos adequados para encerramentos das atividades formais de micro e
pequena empresas?. Por mais que não se abra um negócio pensando em fechá-lo,
isto pode vir a acontecer, indiferente se é uma MicroEmpresa (ME) ou Empresa de
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Pequeno Porte (EPP), ou até mesmo uma empresa de grande porte, por isso é
importante ter em mente os passos corretos para evitar problemas futuros (BRASIL,
2016). Este estudo mostra-se de grande importância para os empresários em geral.
Através do guia elaborado de forma simples e de fácil entendimento muitos
empresários poderão saber como agir na hora do fechamento. O guia pretende
auxiliar todos os empresários em um dos momentos mais difíceis da carreira
profissional que é o encerramento das atividades da empresa. O objetivo geral da
pesquisa foi propor um guia prático sobre o encerramento de micro e pequenas
empresas delineando todo seu fluxo e procedimento. Os objetivos específicos foram:
apresentar dados sobre micro e pequenas empresas, no Brasil e em Santa Catarina;
criar um guia interativo sobre os procedimentos formais para encerramento e
fechamento de empresas de micro e pequeno porte e divulgar perante entidades e
órgãos de interesse o material produzido, auxiliando micro e pequeno empresário no
sentido de prevenir e resolver possíveis demandas decorrentes de fechamentos e
encerramentos de atividades produtivas. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi
permeada por uma proposição de planos composta por levantamento bibliográfico e
documental pautada em livros, artigos, sítiosgovernamentais e publicações
jornalísticas com ênfase na temática. Por fim, propõe-se um guia prático com o
delineamento dos procedimentos corretos de como proceder em todas as etapas do
encerramento de uma micro e/ou pequena empresa. A pesquisa não termina aqui até
porque o guia cumprirá sua função a medida que puder auxiliar inúmeros micro e
pequenos empresários que infelizmente vêem seus sonhos se diluírem aos poucos
todos os dias, o fim de uma empresa não significa a morte do empreendedor pelo
contrário, o empreendedor permanece vivo e torna-se cada vez mais fortalecido com
o aprendizado ao longo do caminho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todo
empreendedor ao abrir seu próprio negócio espera obter sucesso, porém quando as
coisas não saem como o esperado é preciso tomar uma série de providências legais,
contábeis e tributárias. Conforme já citado anteriormente o contador é um grande
aliado para a empresa, sendo assim, antes de dar início ao processo de encerramento
o empresário deve procurar orientação de um contador confiável. De maneira geral
pode-se determinar quais os passos básicos a serem seguidos, porém, como cada
empresa difere das outras será preciso cuidado para não deixar pendências, que
podem passar despercebidos aos olhos de leigos, por exemplo, será preciso fazer um
levantamento das dívidas fiscais da empresa, se houverem, e também verificar se
todas as declarações obrigatórias foram devidamente entregues. 1º Passo – Elaborar
um Distrato Social: 2º Passo –Verificação de Débitos 3º Passo – Realizar baixas
necessárias; 4º Passo –Junta Comercial 5º Passo – Baixa do CNPJ 6º Passo – Dica
Final: Recomeçar é o momento de refletir sobre o que passou e renovar as
energiaspara novas experiências e novos desafios. CONCLUSÕES: O objetivo geral
de desenvolver um guia prático para fechamento de micro e pequenas empresas foi
cumprido, possibilitando a compreensão de todos os empresários que vierem a
precisar dela. Pudemos perceber a importância da contabilidade tanto na abertura
quanto no fechamento das empresas, ocontador quando considerado um aliado pode
facilitar e auxiliar o empresário quando o fracasso bate a porta. Recomenda-se a
divulgação do guia para entidades e órgãos que possuam interesse no material
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produzido, auxiliando assim, micro e pequenos empresários, no sentido de prevenir e
resolver possíveis problemas decorrentes do encerramento das atividades produtivas.
Palavras-Chave: Fechamento de empresas. Empreendedor. Contabilidade.
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RECURSOS ENVIADOS ATRAVÉS DOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DA
UNIÃO PARA CANOINHAS/SC, E SEUS IMPACTOS NO INDÍCE DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO 601
Cintia Nunes Fernandes602
Jociane Aparecida Jubanski603
RESUMO
INTRODUÇÃO: Existem algumas formas captação de recursos, onde a mais comum
é o tributo. O tributo é arrecadado conforme sua competência e período, ou seja, as
receitas arrecadadas por cada esfera são diferentes. No entanto, para as prefeituras
realizarem as obras e as prestações de serviços, muitas vezes os recursos próprios
não são suficientes, sendo assim os fundos de recursos enviados pelo governo federal
se tornam meios de auxiliarem as prefeituras em suas gestões a fim de melhorar os
indicadores sociais, como por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
desses municípios. OBJETIVOS: a) Identificar os Fundos de Participação da União
que destinaram recursos para o município de Canoinhas entre os anos de 2013 a
2016; b) Tabular os valores o Governo Federal disponibilizou para o município de
Canoinhas, através dos Fundos entre os anos de 2013 a 2016; c) Mapear as ações
desenvolvidas e realizadas pela administração municipal com os recursos oriundos
dos Fundos enviados pela União; d) Analisar o impacto das ações desenvolvidas e
realizadas com os recursos oriundos dos Fundos de Participação da União no IDH do
município de Canoinhas. MATERIAIS E MÉTODOS: Quanto aos procedimentos foi
realizado um levantamento teórico em artigos científicos, livros, teses e dissertações
sobre o tema e assunto. Documental, identificando através dos portais de
transparência do Governo Federal e da Prefeitura de Canoinhas os recursos
transferidos ao município, o mapeamento das ações desenvolvidas com esses
recursos. A forma de coleta de dados foi possível através do Portal da Transparência
do Governo Federal, Portal da Prefeitura de Canoinhas, STN, SICONFI e documentos
relacionados às ações desenvolvidas com os recursos. Após exploradas as
informações para identificar os recursos públicos federais que foram transferidos para
o município de Canoinhas, tabulando dos valores e o mapeamento das ações
desenvolvidas. RESULTADOS: Após a coleta dos dados e análise dos mesmos nos
portais de transparência do Governo Federal e do Município, foi possível identificar 8
(oito) tipos de fundos sendo eles Fundo de Participação dos Municípios – FPM; Fundo
Especial do Petróleo – FEP; Fundo de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS;
Financiamento: Projeto financiado pelo Fundo de Apoio a Pesquisa (FAP).
de Ciências Contábeis na Universidade do Contestado (UnC). E-mail:
synthya_a25@hotmail.com
603Professora Especialista em Ciências Contábeis na Universidade do Contestado (UnC). E-mail:
jociane@unc.br
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Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação – FNDE; Fundo de Recursos do Estado para Programas de Saúde;
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; Fundamental e de Valorização
do Magistério – FUNDEB. A União através destes fundos enviou para o município de
Canoinhas no ano de 2013 um montante de R$ 56.474.256,05 (Cinquenta e seis
milhões quatrocentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco
centavos). Já em 2014 o somatório foi de R$ 64.973.047,35 (Sessenta e quatro
milhões novecentos e setenta e três mil quarenta e sete reais e trinta e cinco
centavos). Em 2015 o valor repassado foi de R$ 64.184.477,90 (Sessenta e quatro
milhões cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa
centavos). Para 2016 o montante de recursos aos fundos foi de R$ 70.687.784,98
(Setenta milhões seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e
noventa e oito centavos. Estes valores referentes aos envios de recursos foram gastos
pela gestão conforme os projetos de diretrizes orçamentárias, visando o bem-estar a
segurança, qualidade de vida da população Canoinhense. As principais ações
desenvolvidas foram construções e reformas de escolas e creches, pavimentação das
ruas, reforma nos postos de saúde seja nos bairros ou nas comunidades do interior e
início das obras de saneamento básico. CONCLUSÕES: Embora a crise econômica
que o país enfrenta, prejudicando as transferências de recursos da União para as
demais esferas, mas pode-se dizer que o município de Canoinhas recebeu valores
significativos onde buscou investir em causas plausíveis. Levando em consideração
que o último censo do IBGE foi realizado no ano de 2010 não foi possível analisar se
houve aumento do IDH do município, porém acreditamos que com os investimentos
realizados principalmente no saneamento básico os próximos indicadores serão
melhorados. Sendo assim, embora não sendo possível mensurar os impactos do IDH
por fatores externos a pesquisa alcançou parcialmente seus objetivos apresentando
de forma clara e objetiva os valores enviados pela União aos fundos de participação
do município.
Palavras-Chave: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Recursos. Prefeitura.
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CONCEPÇÕES, DEFINIÇÕES E CENÁRIO DOS PROCESSOS-MOBILIZAÇÕES E
MOVIMENTOS SOCIAIS INTERNACIONAIS E NACIONAIS INTERFERENTES NA
CONCEPÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA604
Bruna Ozório Silveira605
Maria Luiza Milani606
RESUMO
INTRODUÇÃO: O tema da pesquisa refere-se aos movimentos sociais nacionais e
internacionais levando em conta sua interferência no modelo de seguridade social
brasileira. Com o objetivo de deslegitimar o controle nas políticas estatais através dos
mecanismos de participação conquistados a partir da Constituição Federal de 1988, o
Governo investe contra as organizações populares, as demoralizando por defini-las
como negativas para os interesses corporativos particulares. Sendo estas
organizações populares, a busca por direitos coletivos e individuais. No lugar desses
mecanismos, está proposto, por um lado, um sistema de controle disperso, individual
e espontaneista, e por outro lado, aponta as organizações, geridas por um grupo
privado específico, como expressão da democracia direta, diferentemente dos direitos
civis e políticos que têm uma natureza processual, os direitos sociais têm um caráter
substantivo que interfere na economia, visto que requerem recursos financeiros e a
sua respectiva distribuição. Esta conjuntura é muito distinta da que configurou os
Estados-providência em que os direitos sociais foram considerados elementos
constitutivos dos direitos humanos básicos (SILVA, 2004). OBJETIVOS:Pesquisar na
literatura nacional e internacional os processos, as mobilizações e movimentos sociais
que definiram as concepções, definições e cenários e da operacionalidade das
políticas públicas de seguridade social e sua interferência na inclusão social,
referência ao modelo brasileiro a partir do final do século 19, destacar nas principais
fontes internacionais e nacionais, as mobilizações populares e os movimentos sociais
que deram origem à concepção de seguridade social, em especial os processos inglês
e alemão, descrever as correlações de forças e poderes destacados nos últimos 120
anos no território brasileiro, que desencadearam a concepção de uma seguridade
social brasileira, retratar o processo histórico da construção das três políticas públicas
da seguridade social brasileira: saúde, assistência social e previdência, pesquisar as
determinações da intersetorialidade entre saúde, previdência social e assistência
social e os principais setores e instituições envolvidas na consecução da inclusão
604O
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social por elas previstas, relacionar o avanço ou retrocesso na inclusão social, em três
tempos da história brasileira: Estado novo, Ditatura 1964-1980 e Sociedade
Democrática de Direito a partir da CFB de 1988, delinear um corpus referencial dos
pressupostos e paradigmas que permeia a efetivação da seguridade social no Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS: o estudo foi desenvolvido com base orientativa dos
procedimentos de pesquisa de natureza qualitativa, exploratória-histórica – pela
operacionalidade da pesquisa bibliográfica e documental, complementado por
análises teórico-conceituais, que destaquem os processos, as mobilizações e os
movimentos sociais que fundamentaram as concepções, definições e cenários que
asseguram uma direção crescente da-para as políticas públicas de seguridade social
brasileira. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa são considerados de natureza
qualitativa devido ao seu caráter bibliográfico. Como resultados, obtiveram-se as
conceituações e definições de cada um dos períodos equivalentes aos movimentos
sociais relevantes, com enfoque nos acontecimentos nacionais. De acordo com Maria
da Gloria Gohn os movimentos sociais brasileiros podem ser definidos em seis fases:
Primeira Fase: 1900-1930: as lutas sociais na primeira república. Segunda Fase:
1930-1945: as lutas sociais após a revolução de 1930 até a queda do Estado Novo.
Terceira Fase: 1945-1964: as lutas sociais e os movimentos no período populista.
Quarta Fase: 1964-1974: a resistência durante o regime militar. Quinta Fase: 19751982: as lutas pela redemocratização do país. Sexta Fase: 1982-1995: A época da
negociação e a era dos direitos. CONCLUSÕES: Os movimentos sociais passaram
por transformações durante cada período da história, subsidiando a seguridade social
presente. Do período de 1945-1964, considerado o período populista envolveu a
sociedade civil na reivindicação de diversas questões, o que levou ao fortalecimento
das sociações da sociedade civil (moradores), sem terra, estudantes no âmbito dos
direitos do cidadão. Já no período de 1964-1974 e da resistência durante o regime
militar, cerceou a liberdade de mobilização, mas não reprimiu as lutas de resistência
e movimentos de protestos no país, tais como: recomposição do movimento
estudantil, movimentos políticos e da CEB da Igreja Católica, com ações voltadas aos
pobres, em busca de melhorias de condições devida, promulgação do Estatuto do
Índio. Em um período seguinte ao ápice do regime militar, entre 1975-1982,
reconhecido como o período e lutas pela redemocratização do país, o enfrentamento
ao regime militar e, diante do empobrecimento da classe média, as conquistas, em
especial a partir de 1978, com as grandes greves de diversas categorias de
trabalhadores, setores da vida humana fazem parte das mobilizações, tais como a
saúde, serviços sociais públicos.
Palavras-Chave: Movimentos sociais. Seguridade social. Políticas públicas.
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“EIN PROSIT!” A PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA MAIOR FESTA ALEMÃ
DO BRASIL607
Debora Aparecida Almeida608
Caroline Michelle Machado609
RESUMO
INTRODUÇÃO: Conforme a Santur (2016) no Estado de Santa Catarina existem mais
de 10 mil eventos anuais, dentro desses 10 mil dentre os eventos mais famosos estão:
Oktoberfest em Blumenau, Festa do Pinhão em Lages, Fenarreco em Brusque,
Marejada em Itajaí e a Kerbfest em Piratuba. A Oktoberfest é uma festa alemã e a
maior relacionada à cerveja e chope, a festa é constituída com bailes, desfiles, carros
de cerveja, torneios de chope, entre muitas outras atrações. Essas festas têm como
função movimentar toda a região bem como e economia do estado de Santa Catarina,
a festa mais famosa é a Oktoberfest, que traz para região milhões de turistas. Dada à
relevância da Oktoberfest para o Estado de Santa Catarina optou-se em desenvolver
um estudo bibliométrico sobre a produção científica produzida acerca do tema em
questão. A proposta em questão centra-se na seguinte indagação: Como se
configuram os estudos já desenvolvidos sobre a Oktoberfest? Quais as instituições
com maior número de publicações? Quem são os autores? OBJETIVOS: O objetivo
geral foi de analisar a produção científica disponibilizada na Plataforma Spell e no
Banco de Teses e Dissertações da Universidade Regional de Blumenau- FURB.
Como objetivos específicos foram elencados os seguintes itens: levantar os trabalhos
científicos relacionados com as plataformas previamente selecionadas; organizar um
quadro sinótico comos seguintes descritores: autor (a), identificação da instituição de
ensino superior, objetivo do trabalho, e principais resultados; demonstrar como os
estudos bibliométricos contribuem para uma análise pontual de temas diversos.
MATERIAIS E MÉTODOS: Os procedimentos metodológicos foram delineados por
um estudo exploratório-descritivo, permeado por uma análise bibliométrica dos
indicadores de produção científica de turismo de eventos com ênfase na região de
Blumenau no período de 17/10/2016 a 14/11/2016. 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 dabase de dados para análise documental/bilbiométrica: Banco de Teses e
Dissertações da FURB e artigos disponibilizados na Plataforma Spell; 3) O
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delineamento das expressões de busca utilizadas para a coleta dos registros
relacionados à Oktoberfest: Blumenau. Turismo de Eventos. 4) Definição dos
instrumentos de pesquisa. Foram estabelecidos dois protocolos como instrumentos
para a coleta de dados das variáveis de interesse. O primeiro foi planejado para
atender aos objetivos da análise bibliométrica. Elaborado em uma planilha do Word
2007 for Windows, abordou as seguintes variáveis de interesse: autor (a), identificação
da instituição de ensino superior, objetivo do trabalho, e principais resultados.
RESULTADOS: Com este trabalho feito considera-se que os dados obtidos permitem
avaliar a interação que cada pesquisa faz entre eventos e turismo. Os resultados
apontam que Marialva Tomio Dreher possui quatro trabalhos científicos publicados.
Fabricia Durieux Zucco também aparece em quatro artigos publicados, Sérgio Luiz do
Amaral Moretti aparece em dois artigos publicados, Talita Scheila Salini aparece em
dois trabalhos publicados e os demais pesquisadores aparecem em apenas um
trabalho publicado. A Universidade com maior quantidade de pesquisadores é a
Universidade Regional de Blumenau- FURB que aparece em onze dos doze trabalhos
avaliados, até pelo fato de ser uma instituição tradicional e respeitada na sua região
de abrangência, com pesquisas consolidadas e reconhecidas nacionalmente e
internacionalmente, outra instituição que aparece neste cenário é a UNIVALI até pelo
fato de ter um Programa de Pós-Graduação na área de turismo. Dos doze trabalhos
apresentados dois relacionam-se ao meio empresarial privado, nota-se que nesse
caso específico percebe-se a necessidade de profissionalização para substituição
do improviso por atitudes empreendedoras e menos centralizadoras.Dez trabalhos
tratam especificamente de turismo e eventos e, portanto tratam especificamente da
Oktoberfest, todos demonstram a necessidade de investimentos em políticas públicas
que possam contribuir para melhorar e inovar as políticas de fomento ao turismo, num
movimento conjunto em prol da coletividade. CONCLUSÕES: O objetivo desse estudo
é proporcionar mais clareza em nossos eventos no estado de Santa Catarina,
mostrando quão grandiosa ele é com eventos que nos ensinam muito sobre cultura e
não penas um evento sem um sentido para nossa economia e conhecimento, mais
sim proporcionando toda qualidade e crescimento nas cidades e região que possui
estes inúmeros eventos, com base nesse estudo bibliométrico. Os principais
resultados obtidos apontam para um grande número de pesquisadores vinculados a
Universidade Regional de Blumenau e a Universidade do Alto Vale do Itajaí –
UNIVALI, doze trabalhos vinculam-se diretamente ao turismo outros dois a empresas
relacionadas ao turismo. A pesquisadora com maior número de pesquisas
relacionadas ao tema é a Doutora Marialva Tomio Dreher vinculada a FURB e a
DoutoraFabricia Durieux Zucco professora da FURB e da UNIVALI. Um dos itens que
precisa ser avaliado com maior profundidade é sem dúvida os malefícios do turismo
de eventos para as cidades, os benefícios econômicos e financeiros são inúmeros,
porém há que se considerar o enorme fluxo turístico que ocasiona
congestionamentos, depredação de bens públicos e ocorrências policiais derivadas
principalmente de atentados ao pudor e manutenção da ordem pública. A Oktoberfest
por tratar-se de uma festa regada a muita cerveja e chope tende a contribuir para
muitos excessos o que nem sempre acaba por ser algo positivo para cidade. Sob esse
aspecto o presente estudo apresenta de forma resumida e pontual os indicadores que
459
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

devem ser analisados para então se concluir efetivamente sobre os impactos do fluxo
turístico das cidades.
Palavras-Chave: Festa. Turismo. Cultura Alemã. Bibliometria.
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EXECUTIVIDADE DO CONTRATO TÁCITO GARANTIDO POR PENHOR LEGAL
Ericson Jarae Klik Bisiewicz610
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa elucidar o procedimento de homologação
do penhor legal e a consequente excussão pignoratícia nas situações em que o
contrato da obrigação principal não é instrumentalizado. Parte da doutrina,
representada por Marinoni et al. (2016, p. 260) afirma que ocorre a formação
automática de título executivo a partir do momento em que o contrato passa a ser
garantido por penhor legal. Entretanto, não deveria prevalecer tal entendimento, tendo
em vista que o título executivo extrajudicial, em reverência ao princípio da
cartularidade, deve ser um documento. OBJETIVOS: O objetivo geral é elucidar o
procedimento de homologação e excussão pignoratícia nas situações em que o
penhor legal decorre de contrato tácito. Tal objetivo será alcançado através dos
objetivos específicos seguintes: i. determinar se a execução forçada requer a juntada
do título executivo extrajudicial (cártula). ii. determinar se a sentença de homologação
é capaz de produzir título executivo extrajudicial. iii. determinar o meio adequado de
proceder na ausência de título executivo. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi utilizada
pesquisa bibliográfica e será elaborado pôster com fluxograma para a exposição dos
resultados. RESULTADOS: A ausência de documento dotado de força executiva fere
o princípio da cartularidade (COELHO, 2011, p. 267-268). A superveniência de
garantia real, nos termos do aludido inciso V do art. 784 tão somente confere
executividade a documento que anteriormente não tinha, mas que evidentemente
existia, não materializa um documento com força executiva (NCPC Art. 784, V). A
sentença da ação de homologação não tem força executiva, visto que tão somente
confirma a garantia real (NCPC Art. 706). CONCLUSÕES: A ausência de documento
dotado de força executiva fere o princípio da cartularidade e a alínea ‘a’ do inciso I do
art. 798 do CPC exige que o credor, ao propor a execução por quantia certa, como
sugere o autor acima, instrua a petição inicial com o título executivo extrajudicial, ou
seja, pressupõe que o título seja um documento. A sentença que assegura a garantia
real não se presta a cumprir o requisito da ação de execução, pois aquela não é o
próprio título e se assim fosse seria título executivo judicial, que pelos princípios da
demanda e da inércia da jurisdição ou dispositivo deveria decorrer de pedido em ação
adequada (monitória ou de cobrança) e instruir cumprimento de sentença, não
execução forçada. Não havendo título executivo, faz-se necessário que o credor o
obtenha a partir de sentença em ação ordinária de cobrança ou monitória, pois aquele
não se formará de per si como especula parcela da doutrina, representada supra.
Palavras-Chave: Penhor. Legal. Tácito. Homologação. Execução. Excussão.
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COMO AS POLÍTICAS DE ACESSEBILIDADE ESTÃO SENDO TRATADAS NAS
VIAS DE ACESSO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Cinthia Wambier Adimari
RESUMO
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida (LEI 13146,2015). Estatuto das Cidades Art. 3º, traz que
compete à União “instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de
acessibilidade aos locais de uso público” e no Art. 41º traz que cidades com mais de
20 mil habitantes devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano
diretor no qual está inserido, incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, (LEI 10.257, 2001,
p. 01). Dentre as diversas ações propostas no PNDR, destaca-se a necessidade de
atuação no desenvolvimento do capital humano tanto com foco na geração de
emprego e renda, como na alavancagem social, o que exige que a educação de
qualidade para todos seja a propulsora deste desenvolvimento. Porém, o
desenvolvimento de uma região não abrange apenas ganhos econômicos e sim, da
construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. No convívio diário com o interior
e entorno das escolas foi observado que nem sempre as leis propostas para a
adaptação física dos locais eram levadas e consideração na execução da edificação.
Muitas barreiras arquitetônicas são encontradas, inclusive nas edificações
construídas recentemente, dificultando o acesso do portador de necessidades
especiais, com mobilidade reduzida; estas barreiras são encontradas desde o entorno
até às dependências internas do espaço físico escolar, decorrentes da falta de
conscientização dos gestores e profissionais envolvidos.Este trabalho tem como
objetivo avaliar como são as intervenções da políticas públicas de acessibilidade nos
entornos da escola educação básica em Canoinhas, além de identificar as barreiras
existentes entre o ponto de ônibus mais próximo da referida escola municipal até o
acesso ao edifício e construir um diagnóstico, como a questão da mobilidade para
inclusão dos alunos portadores de deficiência motora é tratado pelos órgão públicos
municipais. Para a execução do trabalho, foram coletados dados na NBR 9050/2015,
que estabelece diretrizes para a acessibilidade, que trata da “possibilidade e condição
de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia,
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, entre outros, por pessoa
com deficiência ou mobilidade reduzida” e confeccionado apartir dela um checklist,
onde se poderia identificar todas as barreiras, que pudessem impedir a mobilidade da
pessoa com deficiência motora nas vias de acesso para uma escola municipal do
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Municipio de Canoinhas. Após elaborado o checklist, foi feita uma visita as vias de
acesso da Escola Básica Municipal Severo Andrade, no percurso entre o ponto de
ônibus mais próximo, até o portão de entrada da escola, com o intuito de identificar as
barreiras físicas existente no percurso e verificar como as políticas públicas municipais
da cidade de Canoinnhas se comportam diante das políticas de acessibilidade,
especificamente aos portadores de deficiência motora. Verificou-se muitas barreiras
físicas no percurso, desde a saída do Ponto de ônibus, que não estava adaptado a
passagem do cadeirante. Os passeios públicos, na maior parte do percurso não
existia, além de não comtemplar rebaixos dos mesmos para as ruas. Verificou-se
também a existência de muitos obstáculos, como árvores, buracos, irregularidades,
além de não existir vaga adequada ao embarque desembarque do cadeirante na
entrada da escola. Verifica-se que muitos obstáculos encontrados, são provenientes
da não execução da obra, onde a mobilidade, é deficiente até para as pessoas que
não são portadoras de deficiência motora. Observa-se que nos locais onde foram
executados os passeios, existe uma má execução da obra, não obedecendo os
requisitos da NBR 9050/2015Conclui-se, portanto, que as políticas públicas
municipais não estão tratando os acessos da escola em questão com a devida
atenção as leis de acessibilidade, que prioriza a inclusão de respeito aos direitos às
pessoas com deficiência na sociedade.
Palavras-Chave: Acessibilidade Escolar. Pessoas com deficiência.
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE:
ENTRE OS DISCURSOS E AS LIMITAÇÕES REAIS 611
Danielle de Ouro Mamed612
Jairo Marchesan613
Sandro Luiz Bazzanella614
RESUMO
INTRODUÇÃO: Diante da notável e evidente situação de crise que acomete a
natureza e seus elementos, muitas são as alternativas pensadas pela academia e
sociedade em geral na busca pelo meio ambiente equilibrado e saudável. Se, por um
lado, vê-se a degradação das águas, da qualidade da atmosfera, dos solos, das
florestas e da biodiversidade; por outro, observa-se discursos propagados
promovendo alternativas para os generalizados problemas ambientais. Não obstante,
é perceptível a insuficiência das medidas propostas sempre que um novo acordo
internacional entra em discussão. Ou seja, enquanto a perda da qualidade do
ambiente evolui em progressão geométrica, as alternativas parecem ser
implementadas em progressão aritmética, sem acompanhar a velocidade com a qual
evoluem os problemas. Da diversidade de medidas propostas, deve-se destacar
aquelas que propõem mecanismos econômicos para incentivar condutas benéficas
do ponto de vista ambiental. Estas medidas são tomadas através de diversos
mecanismos como a certificação ambiental, os impostos verdes, a compensação
ambiental, Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), entre outras. Todos esses
mecanismos possuem distinções fundamentais entre si, demonstrando diferentes
resultados no que se refere à efetiva proteção ambiental. Deste modo, é necessário o
estudo sobre quais desses mecanismos seriam adequados à ideia de sustentabilidade
ambiental principalmente. Todos eles seriam aptos a alcançá-la? MATERIAIS E
MÉTODOS: Trata-se de pesquisa de caráter bibliográfico e documental. O método
utilizado é indutivo, uma vez que se busca analisar questões específicas para então
pensar em resultados de caráter geral. RESULTADOS: Diante da crise
socioambiental cujas causas remontam ao modelo econômicocapitalista, utiliza-se do
As reflexões contidas neste texto refletem parte do estágio de pós-doutoramento da primeira autora
realizado no âmbito do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do
Contestado. O estudo contou com financiamento pela CAPES.
612Doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
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discurso ecológico construído nas instâncias internacionais (Organização das Nações
Unidas) para a defesa de instrumentos econômicos de proteção para o meio
ambiente. Primeiramente, admite-se que a crise ambiental precisa ser contida e que
medidas carecem ser postas em prática urgentemente. Assim, são propaladas uma
série de constatações e promessas por meio de acordos internacionais, incluindo
aqueles que estabelecem medidas econômicas. Deste modo, passa-se ao público
uma superficial percepção de que os problemas estão sendo enfrentados e serão
trabalhados pelos Estados e instituições privadas. Não obstante, tal percepção é falsa,
uma vez que as medidas tomadas não podem gerar os resultados que se esperam.
Ao contrário, o que se observa ao longo do tempo é o aprofundamento dos problemas.
Este fenômeno é descrito por Beck (2002) como irresponsabilidade organizada, pois,
de maneira deliberada, aqueles responsáveis pelas decisões acerca da questão
ambiental, negligenciam a profundidade do problema ao adotar medidas falíveis. Entre
elas, encontram-se certas preferências temáticas, como um maior destaque para
problemas relacionados àsmudançasclimáticas em detrimento de outros grandes
desequilib
́ rios ambientais observados. Tão grave quanto as mudanças do clima é a
contaminação dos solos, das águas e dos alimentos, a alta concentração de plásticos
nos oceanos ou, ainda, a crescente perda da biodiversidade pelos mais diversos
desequilib
́ rios ambientais possiv́ eis. No entanto, os mecanismos voltados para o clima
tem movimentado de forma muito mais dinâmica os mercados, tendo-se como
exemplo, os chamados mercados de carbono, onde se negocia o direito a poluir além
das cotas determinadas pelo Protocolo de Quioto (SABBAG, 2009). Portanto, na
maioria dos casos, tais soluçõessão regidas por interesses econômicos privados,
tendo-se como fator motivador a possibilidade de proporcionar maiores lucros à
atividade econômica em razão das transações envolvendo os ‘direitos’ de poluir.
Nesta análise, mostra-se a possibilidade de que a seletividade no tratamento de
questões ambientais se explica, em grande medida, pela lógica do lucro, colaborando
para o desenvolvimento de um sistema que, ao mesmo tempo em que usa do discurso
da preservação ambiental, reforça a degradação. Os instrumentos econômicos de
proteção ambiental, quando elaborados nos moldes da mera compensação de
poluição, sem medidas que confrontem o interesse pelo mero incremento de mercado
e capitais, acabam por gerar como consequência, a piora do quadro ambiental do
planeta (MAMED, 2016). Por outro lado, há instrumentos econômicos de proteção
ambiental que se mostram interessantes e adequados para melhorar a qualidade do
meio ambiente, pois propõem medidas inteligentes e produtivas como o incentivo ou
desestímulo ao consumo de determinados produtos atravésda oneração tributária. Os
chamados impostos verdes, se mostram uma alternativa interessante, pois propiciam
condutas realmente saudáveis do ponto de vista ambiental sem gerar consequências
negativas (TRENNEPOHL, 2008). Um outro exemplo positivo é a certificação
ambiental, que agrega valor a produtos de acordo com uma conduta protetiva do meio
ambiente (SILVA; COSTA, 2011), estando o consumidor disposto a melhor remunerar
o produtor diante de condições sustentáveis de produção. De forma diversa, a venda
de créditos de carbono, por exemplo, gera apenas uma transferência fictícia de
poluição: admitindo-se que um país teria “direito” a poluir, vende-se tal direito a outro.
No entanto, ao pensar-se que aquela emissão poderia simplesmente não ocorrer,
resta admitir, que nesta hipótese, o mecanismo representaria um aumento na
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poluição, além dos inúmeros problemas sociais relacionados a esses mecanismos,
uma vez que retiram de populações tradicionais a autonomia sobre o território.
CONCLUSÕES: Deste modo, considerando a proposta do presente texto, conclui-se
que a adoção de instrumentos econômicos para proteção ambiental deve ser
defendida e realizada com cautela, pois nem todos os instrumentos, do modo como
tem sido criados, estão aptos a contribuir com um ambiente mais equilibrado e
saudável. É necessária uma análise crítica a respeito de cada um deles para verificar
seus alcances e limites quanto ao que se propõem.
Palavras-Chave: Meio Ambiente. Instrumentos econômicos. Proteção ambiental.
Crise socioambiental.
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ESTRUTURA E IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS À LUZ DO
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS615
Leonardo de Souza Coelho616
Adriane Comelli617
Débora Aparecida de Almeida618
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) tem como objetivos
os Pronunciamentos Técnicos, dentro das normas internacionais de contabilidade,
com isso o CPC pode decidir sobre requisitos de contabilidade e a divulgação
apropriada das demonstrações contábeis das Pequenas e Médias Empresas. As
Demonstrações Contábeis servem principalmente para que as micros e pequenas
empresas analisem as suas posições financeiras, seu balanço patrimonial e
resultados, tornando assim decisões certas para seu o crescimento. Segundo
Iudícibus (2013, p. 5), a Análise das demonstrações é “a arte de saber extrair relações
úteis, para o objetivo econômico que tivermos em mente, dos relatórios contábeis
tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se for o caso”. Com base nos
resultados levantados pela Análise das Demonstrações Contábeis, os gestores têm
uma visão melhor sobre a situação e evolução financeira da empresa, e até mesmo a
sua posição no mercado em relação aos seus concorrentes, quando comparados seus
índices com os de outras empresas. Com estas informações, os gestores possuem
uma base mais estruturada para tomar decisões a respeito do futuro da empresa,
tornando-as mais eficazes. Com este trabalho, buscamos trazer informações aos
estudantes, pesquisadores e até mesmo empresários ou gestores de empresas para
que possam entender como funcionam as estruturas de uma análise e como elas
contribuem para as empresas ou organizações. Com base em livros e artigos
conseguimos pesquisar sobre o assunto e perceber a importância para a contabilidade
e administração das empresas. A contabilidade e a ciência social quanto as suas
finalidades como metodologia que abraça tanto o social quanto o qualitativo (NIYANA,
2013). Este Trabalho tem como objetivo geral demonstrar a estrutura e importância
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da análise das demonstrações contábeis com base no pronunciamento técnico. E a
escolha por optar pelo porte das micro e pequenas empresas, deve-se ao fato destas
possuírem grande importância para a economia do país, já que a maioria dos negócios
que operam no Brasil é constituída dessa parcela. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta
pesquisa foi realizada através da técnica documental e bibliográfica com uma
abordagem qualitativa e do tipo descritiva. RESULTADOS: Como resultado obtevese o entendimento de como a análise de demonstrações pode auxiliar as pequenas e
médias empresas. As Demonstrações Contábeis nas micro e pequenas empresas
estão cada vez mais úteis, assim como nas grandes empresas essas análises são
eficazes e apontam o estado real do empreendimento e sua situação financeira,
podendo assim identificar os erros e os acertos oriundos desses relatórios.
CONCLUSÕES: Com base nos estudos realizados depois de ter analisado todos os
processos de Demonstrações Contábeis ressaltamos que os relatórios contábeis
ganharam destaque conforme as práticas da Contabilidade, as quais evoluíram no dia
a dia corporativo.
Palavras-Chave: Demonstrações Contábeis. Pequenas e Médias Empresas. Análise.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA A PARTIR DA
REGRA DOS TERÇOS
Poliane Brandalize Gontarz 619
RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi uma proposta de atividade realizada em sala
de aula na 5ª fase do curso de Design da Universidade do Contestado Campus Rio
Negrinho, durante o primeiro semestre de 2017. A professora da disciplina utilizou de
conceitos teóricos dentro do conteúdo de composição fotográfica e enquadramento.
Uma nova alfabetização visual está se produzindo a partir de imagens digitais, criando
uma regra de que tudo pode ser visível e consequentemente fotografado, por fim
registrado e guardado. “Porém aquilo que a fotografia fornece não é apenas um
registro do passado, mas um modo de lidar com o presente, com atestam os efeitos
incontáveis bilhões de documentos fotográficos contemporâneos. Enquanto fotos
velhas preenchem nossa imagem mental do passado, as fotos tiradas hoje
transformam o que é presente numa imagem mental, como o passado (SONTAG,
2010, 183)”. A fotografia passa a ocupar um significativo espaço no campo da
comunicação social, bem como linguagem visual. “Transmitir e compartilhar fotos
funcionam então como um novo sistema de comunicação social, como um rito de
comportamento que está igualmente sujeito a normas particulares de etiqueta e
cortesia. Entre estas normas, a primeira estabelece que o fluxo de imagens é um
indicador de energia vital, o que nos devolve ao argumento antológico inicial do
“fotografo, logo existo” (FONTCUBERTA, 2012, 33)”. Direção em fotografia é
fundamental para um bom trabalho, bem como a elaboração e preenchimento de um
briefing, contextualizando o propósito da fotografia. “O digital proporciona a produção
de inúmeras fotografias que, muitas vezes, são realizadas sem compromisso ou
intenção explicita; mas, esta prática é responsável pela banalização, que ameaça,
principalmente, a função da fotografia como memória documental (TEIXEIRA, 2008)”.
A fotografia enquanto forma de comunicação permite um pensar e refletir seus
propósitos, de forma comunicar, interagir e também como manifestação de arte. O
interpretar a descrição de uma imagem e posteriormente reproduzir essa imagem
permitiu um resultado interessante, no que se refere a composição fotográfica e a
utilização da regra dos terços. OBJETIVOS: PROPOR uma atividade de registros
fotográficos; CONHECER os conceitos de enquadramento, composição fotográfica e
regra dos terços; REGISTRAR e INTERPRETAR a descrição do enquadramento.
MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente a professora da disciplina apresentou os
conceitos de: Composição Fotográfica, Enquadramento e Regra dos terços. Na
sequência os alunos produziram o visor de cartolina para descrição dos
Coordenadora e professora, Curso Design, Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho.
Email: poliane@uc.br
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enquadramentos realizados. Cada acadêmico selecionou três imagens em locais
diferentes e descreveu quadrante por quadrante da composição selecionada. Fez o
registro das 3 imagens. Após aleatoriamente a professora trocou as descrições dos
acadêmicos que tiveram que interpretar e registrar a imagem proposta. Por fim a
professora cruzou os dados e imagens e produziu um material resultante em
propostas e tentativas. RESULTADOS: A partir da atividade proposta sem o
direcionamento de enquadramento, os acadêmicos demonstraram algumas
dificuldades de leitura e interpretação do relatório de registro dos outros colegas.
Porém o resultado esperado foi surpreendente, em virtude de uma lógica e coerência
na produção das informações recebidas e fotos propostas tiradas. O trabalho resultou
em uma reflexão de entendimento de proposta, bem como boa descrição dos quadros
utilizados pela regra dos terços em enquadramento e composição fotográfica, por fim
a entrega e apresentação final das fotos. Em consequência obteve-se algumas
tentativas melhores do que as propostas. CONCLUSÕES: Como conclusão da
atividade proposta temos a importância de uma boa descrição de composição e
também uma boa interpretação e leitura da descrição. Percebeu-se que a composição
fotográfica através do enquadramento e descrição pela regra dos terços pode
promover um interessante resultado. A técnica na fotografia é essencial, porém alguns
olhares podem permitir uma imagem mais interessante, com isso temos que essa
estreita ligação entre fotografia e arte. Fotografia é uma forma de comunicação e
expressão.
Palavras-Chave: Fotografia. Direção em Fotografia. Regra dos Terços. Composição
Fotográfica.
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PONTE ESTAIADA: INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE MODELOS E
MAQUETES E FOTOGRAFIA
Poliane Brandalize Gontarz620
José Lidiomar Batista621
RESUMO
INTRODUÇÃO: O trabalho foi proposto aos acadêmicos da 5ª fase do curso de
Design da Universidade do Contestado – Campus Rio Negrinho pelos professores das
disciplinas de: Modelos e Maquetes e Fotografia. Primeiramente os acadêmicos
fizeram pesquisas de referências para a produção da maquete, que teve escalas
variadas conforme os tamanhos das pontes escolhidas e projetadas. No
desenvolvimento das pontes estaiadas na disciplina de Modelos e Maquetes, foi
realizada diversas análises e estudos para se chegar a um bom resultado nos
modelos, e nas proporções. Sendo que para a construção seria utilizado qualquer
material desde que este atendesse as características básicas das pontes (o sistema
de arranjo dos estais ou tirantes) que podem ter formas diferenciadas de arranjos tipo
leque, tipo harpa e tipo semi-harpa, entre outras. Na sequência foi realizado a
ambientalização das pontes na disciplina de fotografia criando bases e pontos de
apoio onde dá a sensação de movimento. “A interdisciplinaridade não dilui as
disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a
partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade
e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos,
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos resultados”.
(DCN, 1999, p. 133). OBJETIVOS: Promover a interdisciplinaridade entre as
disciplinas de Fotografia e Modelos e Maquetes; Propiciar aos acadêmicos uma
vivência prática de aplicabilidade conceitual das disciplinas envolvidas. Realizar
exposição dos trabalhos finais resultantes da atividade. MATERIAIS E MÉTODOS:
Neste trabalho é possível constatar a grande importância de se estudar este tema, no
que diz respeito aos materiais, softwares e métodos construtivos, enfim as pontes
estaiadas ainda são pouco exploradas e necessitam de contribuições acadêmicas, de
futuros Designers e Arquitetos. RESULTADOS: Satisfeitos excelentes trabalhos.
CONCLUSÕES: Com resultados satisfatórios que obtivemos positivamente,
podemos concluir que tanto nos desenvolvimentos das disciplinas como no
conhecimento especifico de suas respectivas atividades, aprimoramos também os
conhecimentos técnicos já explorados em outras disciplinas aonde foi exigido para
compor este trabalho bem como os materiais de confecção em relação aos produtos
reais e nas maquetes,explorando a criatividade para criação dos modelos e
620Coordenadora
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elaboração dos já existentes com análises minuciosas em escalas para definição em
tamanhos proporcionais tempo e execução para que utilização da ambientação
ficasse proporcional. Traduzidos em conhecimento sobre os materiais e utilização de
equipamentos, técnicas desenvolvidas de forma geral no curso Design de produto.
Palavras-Chave:

Modelos

e

maquetes.

Fotografia.

Ponte

estaiada.

Interdisciplinaridade.
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PROJETO DE REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA – LEI ESTADUAL
17.329/2012622
Melissa Aparecida Reali623
Denise Cristine Borges624
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Projeto Remição da Pena Pela Leitura busca encontrar alternativas
educativas para as pessoas privadas de liberdade que não estejam inseridas no
estudo formal ou no trabalho. A Lei Estadual n°. 17.329/2012de 08 de outubro de 2012
instituiu a remição da pena pela leitura, porém, no primeiro ano de sua promulgação
não havia estrutura adequada para implantá-lo. Com ocomprometimento dos
professores e pedagogos dos CEEBJAs (Centro Estadual de Educação Básica para
Jovens e Adultos) e a acolhida dos Pedagogos dos estabelecimentos penais,
conseguiu-se transformar a remição da pena pela leitura numa ação educacional
permanente. Cabe ressaltar que, à partir do ano de 2013, com edital para contratação
de professores, foi efetivada a ampliação e adequação da oferta do referido projeto.
Os acervos bibliográficos foram sendo compostos, por meio da colaboração de
anônimos e da comunidade, e os espaços de biblioteca foram sendo adaptados para
que os apenados pudessem ter alternativas de escolha para ler um livro a cadatrinta
dias.O projeto Remição da Pena pela Leitura é um sonho que está sendo concretizado
pelo Conselho da Comunidade de União da Vitória- PR, cujo presidente está, há mais
de três anos, trabalhando nas práticas burocráticas com relação a documentação e
regularização do projeto junto ao Poder Judiciário e aos estabelecimentos prisionais
da região de União da Vitória, Estado do Paraná, nos regimes fechado e semiaberto,
visando possibilitar ao maior número de presos possível o acesso à cultura,
conhecimento, educação, com vistas à (re)socialização por meio da leitura, bem como
a remição de parte da pena por estudo ou trabalho. OBJETIVOS: O presente projeto
tem o objetivo de possibilitar ao maior número possível de presos o acesso à cultura,
conhecimento, educação, com vistas à (re)socialização, por meio da leitura. Buscando
alternativas de alcançar a tão almejada e, por vezes, difícil ressocialização, o projeto
Remição da Pena Pela Leitura surge como uma grande alternativa imediata de colocar
o detento em contato direto com a cultura, através da leitura de textos e livros que lhe
possibilitem aumentar sua instrução e conhecimento, que lhe auxiliarão em sua
reinserção na sociedade. MATERIAIS E MÉTODOS: O Material Metodológico a ser
utilizado na aplicação do projeto consiste na elaboração de fichas de inscrição dos
presos e seleção de escolaridade; aquisição de literaturas; apresentação dos
trabalhos aos detentos pela professora; acompanhamento da leitura pela professora;
acompanhamento do cronograma das atividades literárias diferenciadas, tais como
622Bolsa
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produção de poesias, contos, crônicas e exposição, e, orientação dos profissionais
responsáveis pelo desenvolvimento do programa sobre a operacionalização e
organização da remição da pena por estudo através da leitura. RESULTADOS: O
Projeto de Remição de Pena Pela Leitura é uma inspiração ao apenado e uma forma
de aplicar o conhecimento e a cultura nos presos através de literaturas e trabalhos
que o motivem a fazer isso da melhor forma possível, onde os detentos que obtiverem
a nota mínima estipulada para o projeto, 6,0 (seis), terão o abatimento de 04 (quatro
dias) na sua pena. Após a finalização da parte burocrática certamente o projeto
implantado na 4°. SDP trará resultados extremamente benéficos não só aos detentos
como a sociedade em geral. Os impactos serão de grande relevância tanto na parte
cultural, quanto na parte de educação e prevenção ao crime. O apenado terá através
da leitura, o conhecimento e a importância de superação de dificuldades, podendo ao
sair do sistema prisional, voltar a ter uma vida com dignidade. A leitura em si tem
função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir
na restauração da autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a
ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da
LEP, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social, impõe-se a interpretação extensiva do mencionado
dispositivo, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como
método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade.
CONCLUSÕES: Os resultados obtidos com o projeto da remição de pena pela leitura
estão sendo muito gratificantes visto que, no primeiro mês de implantação, no mês de
maio de 2017, apenas duas mulheres participaram do projeto e elaboraram resenhas.
Já no mês de outubro de 2017, doze apenados condenados e mais dois réus não
condenados participaram da elaboração de resenhas. A pedagoga ficou
impressionada com a evolução e o interesse dos detentos, visto que terão remidos
quatro dias na sua pena por livro elaborado, e, dessa forma, cada um foi incentivando
o outro a participar. Teve o caso de um senhor de 65 anos analfabeto que se
interessou pelo projeto e solicitou que a professora ajudasse em seu processo de
alfabetização. Através da leitura observa-se a restauração da auto-estima, a redução
da ociosidade, e outras benesses que podem reduzir a reincidência criminal e auxiliar
na ressocialização do apenado.
Palavras-Chave: Educação. Ressocialização. Remição. Pena. Preso.
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O CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
CONTESTADO – CAMPUS CANOINHAS E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL625
Argos Gumbowsky626
Bruno de Souza627
RESUMO
INTRODUÇÃO: A criação de curso de Administração no Brasil é relativamente
recente se comparado com outros países, como por exemplo os EUA, onde os
primeiros cursos na área se iniciaram no final do século XIX, com a criação da
WhartonSchool, em 1881. Somente em 1952 foi criado o primeiro curso de
Administração no Brasil. Tratou-se da Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas, da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV, no Rio de Janeiro. A primeira
turma se formou em 1954. Neste ano, os EUA já formavam 50 mil bacharéis. A criação
deste curso está relacionado ao processo de desenvolvimento do país. O Curso de
Administração – Bacharelado, foi autorizado para funcionamento na Fundação
Universitária do Planalto Norte Catarinense (Funploc), através do Decreto 71.815/73,
de 07/02/73 e reconhecido através do Decreto 80.477/77. A implantação ocorreu
primeiramente em Canoinhas no ano de 1973.A pesquisa justificou-se por contribuir
para melhoria da educação local e por conseguinte da sociedade. Outro aspecto que
evidencia sua relevância está no conhecimento da percepção do pesquisados quanto
a contribuição do curso para o desenvolvimento da região. OBJETIVO: Reconhecer
aspectos relevantes da implantação do curso de Bacharelado em Administração na
Universidade do Contestado – Campus Canoinhas e sua contribuição para o
desenvolvimento local/regional ao longo de sua trajetória. MATERIAIS E MÉTODOS:
A pesquisa caracterizou-se como básica, quali-quantitativa; exploratória, descritiva,
bibliográfica, estudo de caso e levantamento, de campo, documental. Para responder
a problemática proposta foram pesquisadas fontes primárias como legislação, projetos
de implantação do citado curso. Quanto as fontes secundárias foram consultadas
bibliografias que versavam sobre a temática. Para a coleta dos dados utilizou-se
questionário semiestruturado, constituído por perguntas fechadas, utilizando-se a
escala de Likert (com 5 pontos), e escala nominal, além de perguntas abertas. A
população pesquisada constituiu-se de representantes de entidades locais,
empresários, gestores públicos, o atual e ex-coordenadores do curso totalizando 21
pessoas. RESULTADOS: É inegável a importância da criação do curso de
Bacharelado em Administração o qual qualificou o mercado de administradores da
Financiamento: Pesquisa financiada pelo Fundo de Apoio a Pesquisa da Universidade do
Contestado – FAP/UnC.
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região, contribuindo diretamente para o desenvolvimento regional. A pesquisa revelou
que a criação do curso de Bacharelado em Administração em Canoinhas teve objetivo
político, garantindo o acesso ao ensino superior, considerando que até então não
havia ensino superior no município. Houve consenso de que contribuiu para o
desenvolvimento regional. A pesquisa indicou que os gestores do curso tiveram
projeção política e pessoal. Desde sua criação as principais mudanças ocorridas no
curso foram: melhoria do ensino e da formação de recursos humanos; ampliação da
contribuição com o desenvolvimento regional. 57,1% dos entrevistados afirmaram ser
o ensino a principal contribuição para o município. Já a contribuição com a pesquisa
acadêmica foi apontada como media por 66,6% e a extensão também como média
por 71,4% dos pesquisados. Quando questionados sobre a adequação do curso às
necessidades locais, 57,1% consideram excelente e 42,8% como boa. A relação do
curso com a sociedade é considerada boa por 61,9%. Dentre as principais barreiras
no relacionamento do curso de bacharelado em Administração com a sociedade, os
entrevistados apontaram: falta de interesse do curso de Administração (52,3%);
diferenças culturais dos interlocutores (52,3%); falta de interesse dos atores regionais
(61,9%); falta de estratégia do curso para as relações com as entidades (85,7%);
burocracia da universidade (57,1%). Chama a atenção o percentual de 66,67% dos
pesquisados que não percebem alguma política institucional que proponha a
realização de práticas empreendedoras de forma que o Curso de Bacharelado em
Administração desempenhe um papel proativo no desenvolvimento regional. Por outro
lado 95,23% consideram que Curso pode ser um instrumento significativo para
contribuir com o desenvolvimento regional. CONCLUSÕES: Dentre as principais
conclusões destacam-se: reconhecimento das entidades quanto ao papel do curso
como agente do desenvolvimento local. Pouca interlocução com atores locais.
Entendimento da relevância do papel do curso para o desenvolvimento local/regional.
Disposição da soceidade em desenvolver ações conjuntas com o curso objetivando o
desenvolvimento local.
Palavras-Chave: Desenvolvimento Regional. Curso de Administração. Universidade
do Contestado. Universidade e Desenvolvimento Regional.
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A RELAÇÃO DOS PORTOS COM OS PRINCIPAIS POLOS ECONÔMICOS DE
SANTA CATARINA
Claiton Silva Junior628
Debora Ap. Almeida629
Ana Paula Della Giustina630
Sérgio Juarez Godoy631
Antônio Onetta632
RESUMO
INTRODUÇÃO: Santa Catarina está cada vez mais em evidência no cenário nacional,
impulsionando a economia do estado e do país. Dos oito portos localizados no sul do
país, cinco deles estão localizados em Santa Catarina. Único estado brasileiro a ter 5
portos exportadores. Os portos de Imbituba, Navegantes, Itajaí, São Francisco do Sul
e Itapoá, respondem juntos, pela movimentação anual de aproximadamente 14
milhões de toneladas. Segundo o presidente da Federação das Indústrias de Santa
Catarina, (FIESC), Glauco José Côrte, Santa Catarina tem uma estrutura portuária
que se destaca dos demais terminais do país, com 17% do total nacional de
contêineres passando pelo Estado. Sabe-se que o surgimento dos portos em Santa
Catarina tem a ver com a demarcação, ocupação e povoamento do território. A
instalação dos trapiches para ancorar as embarcações era condição necessária para
a manutenção dos principais núcleos populacionais que foram surgindo e se
consolidando ao longo do litoral catarinense (FIESC, 2014). Segundo a FIESC, no ano
de 2014, os valores exportados pelo estado de Santa Catarina representaram 3,6%
das exportações total do país, tendo como principal destino de exportação os Estados
Unidos, China, Japão e Países Baixos. O norte do estado é um importante pólo
tecnológico, metal-mecânico e moveleiro. Grandes indústrias nacionais estão
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instaladas nesta região. No Vale do Itajaí, encontram-se como atividade principal, as
indústrias têxteis e do vestuário, e também um forte pólo naval e de tecnologia. No
oeste do estado, encontram-se as atividades de produção alimentar e de móveis
planejados e comuns. No sul de Santa Catarina, encontram-se importantes pólos de
vestuário, carboríficos, cerâmicos e plásticos descartáveis. No Planalto Serrano, onde
se encontra a cidade de Curitibanos, destacam-se as indústrias de papel e celulose e
um dos principais pólos industriais de madeira do país (GOULARTI FILHO, 2013).
Segundo o site da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), a indústria
catarinense de transformações é a 4ª do país em números de empresas ativas. No
momento é o 5° estado do país em número de trabalhadores atuando com carteira
assinada. São aproximadamente 50 mil empresas com quase 854 mil trabalhadores
atuando no estado, entre 2014 e 2015. Santa Catarina é forte nacionalmente nos
produtos alimentícios, tendo como destaque a produção de carne suína, carne de
frango e pescados em geral, (peixes e frutos do mar). O estado de Santa Catarina,
também tem produtos em destaque na agricultura do país, como o arroz, o milho e a
soja. Outro ponto da economia do estado é o turismo, que, todo ano, recebe uma
grande quantidade de turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. No verão, a
quantia de turistas é muito maior. No inverno, a estação mais fria do ano, o estado
também recebe muitos turistas, pois aqui se encontram as cidades mais frias do país
e todo ano os turistas chegam para acompanhar e torcer pela chegada da neve. No
verão o litoral catarinense é muito disputado pelo público. Encontram-se belas praias
do norte ao sul, aonde vem turistas de todo o país para aproveitar a praia e as
atividades de verão que o estado oferece. Ano a ano o número de turistas argentinos
vem aumentando gradativamente. Como já citado, Santa Catarina tem várias
atividades econômicas, onde se pode dividir em 7 pólos econômicos: agroindustrial
(oeste), eletromecânico (norte), madeireiro (planalto e serra), têxtil (vale do Itajaí),
mineral (sul), tecnológico (capital), pesqueiro (litoral), turismo (praticamente todo o
estado). Portanto, o estado é um dos principais pólos industriais do Brasil.
OBJETIVOS: Abordar a conjuntura de exportação catarinense em período recente,
considerando sua capacidade produtiva e seu mercado principal; considerar os
principais mercados internacionais e suas rotas de exportação mapeando sua
trajetória, seus entraves burocráticos e legais; apresentar quais as principais
contribuições para economia regional. MATERIAL E MÉTODOS: A metodologia do
estudo pautou-se no método reflexivo permeado por um levantamento bibliográfico e
documental com levantamento de informações em livros sobre a economia
catarinense em livros e artigos científicos, além de sites e portais que tratam do tema
de forma pontual e específica. CONCLUSÕES: Santa Catarina é um dos pólos
econômicos mais fortes do Brasil. Apresenta fortes indústrias em praticamente todas
as áreas de exportação. Destacam-se como principais áreas de exportação: os pólos
agroindustriais com suinocultura no oeste do estado; pólo têxtil no alto Vale do Itajaí;
tecnológico e eletromecânico na região da grande Joinville, onde tem empresas
multinacionais instaladas. Cada região do estado tem seus setores econômicos
específicos, onde movimenta a economia do estado como um todo, e não somente
uma região só. Para Goularti Filho (2007) uma das peculiaridades da formação
econômica de Santa Catarina é a forte presença do capital de origem local. Talvez o
que diferencia Santa Catarina em relação a outras regiões é justamente a palavra
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forte. Santa Catarina é referência nacional em exportação, por ter cinco excelentes
portos de exportação, com equipamentos de ultima geração, como acontece com o
porto de Itapoá, onde é referência em equipamentos para controle de cargas. A BR
101 é o eixo rodoviário que liga todos os portos do estado. Porém para cargas que
vem de outras regiões do estado, como do oeste, sofrem com o transporte rodoviário,
onde a situação das estradas catarinense está muito ruim. Por fim, a reflexão em
questão centra-se nas seguintes indagações: Como melhorar a infraestrutura logística
catarinense explorando ainda mais a estrutura já existente? Como a infraestrutura
rodoviária pode contribuir de forma mais precisa para agilização das exportações?
Como Curitibanos/SC sendo um dos municípios centrais do Estado de Santa Catarina
poderia fortalecer sua localização estratégica em termos de rede logística?
Palavras-Chave: Santa Catarina. Polos Econômicos. Portos.
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CAMPUS EM TRANSFORMAÇÃO: DIA DE MOBILIZAÇÃO PARA
SUSTENTABILIDADE
Ana Paula Della Giustina633
Claudiane Michaltchuk Granemann634
Debora Aparecida Almeida635
Neide Armiliato636
Nilton Kazuo Gomes Suzuki637
Simone Rocha638
RESUMO
INTRODUÇÃO: A presente proposta teve o intuito de promover ações voluntárias com
a comunidade interna da universidade engajando professores, técnicos e acadêmicos
em atividades de limpeza, organização, ordenação, paisagismo e pintura do campus.
Todas as atividades visaram melhorar o ambiente de vivência e convivência do
campus. Essas ações que colaboram com um mundo mais sustentável e saudável
fazem parte da chamada sustentabilidade social. O conceito visa combater a
desigualdade social e a degradação ambiental, mudando o pensamento do homem, e
tornando-o parte do processo por meio da sua cidadania. É por meio da
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CEP:89520-000 e-mail: deboraalmeida@unc.br
636 Professora, possui Doutorado em Biologia Celular e do Desenvolvimento pela Universidade Federal
de Santa Catarina, Mestrado Multidisciplinar em Ciências da Saúde Humana, Pós-Graduação Lato
sensu em Melhoramento Genético Animal, Pós-Graduação Lato sensu em Biologia pela Universidade
do Contestado e Graduação em Ciências - Habilitação em Biologia pela Fundação Educacional do
Alto Uruguai Catarinense. E-mail: armiliato@unc.br
637 Possui graduação em Bacharel em Informática pela Universidade do Contestado, Pós-Graduado em
Desenvolvimento de Software pela Universidade do Oeste Catarinense, mestrado em Computação
Aplicada na Universidade do Vale do Itajaí e curso técnico agropecuário pelo Colégio Agrícola
Coopercotia, Jacareí- SP . E-mail: nkazuo@unc.br
638 Membro da Equipe de Gestão Acadêmica da UnC-Curitibanos, professora, graduada em História
Universidade do Contestado, mestrado em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa
Catarina, doutorado em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós
Doutorado em História da Educação pela. E-mail: simone.rocha@unc.br
481
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

sustentabilidade social também que se garantem os principais direitos universais: a
saúde, educação, moradia, trabalho, justiça. Começamos com pequenas ações não
campus universitário e no seu entorno e, assim, colaborando com o exercício e
resgate da cidadania das pessoas, transformando-as em atores fundamentais das
mudanças do mundo. Dessa forma, há uma sensibilização maior a fim de transformar
as ideias em ações no dia a dia. Há um entendimento de que cidadania e meio
ambiente têm tudo a ver. OBJETIVOS: Promover um mutirão composto por
professores, acadêmicos e técnicos no intuito de fortalecimento da cidadania e
melhoria do espaço universitário. Contribuir com a transformação do espaço
universitário. Melhorar a imagem e embelezamento do campus. Reforçar o espírito
voluntário entre a comunidade acadêmica. MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente,
os organizadores propuseram que as pessoas dessem o primeiro passo, que se
sensibilizassem e acreditassem na causa do voluntariado organizado e participassem
ativamente. É importante sentir-se responsável pelo coletivo, trabalhando para a
construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana. Na sequência,
planejaram-se as ações a serem desenvolvidas, de acordo com as necessidades do
campus e da comunidade acadêmica. Em seguida, escolheram-se os locais onde as
atividades iriam ser desenvolvidas. O passo seguinte foi, cada aluno voluntário
inscreverem-se no projeto e registrar sua ação. Por fim, cada um praticou a
solidariedade realizando a ação nos dias do movimento. Para terem sua participação
voluntária registrada, os participantes preencheram ficha de inscrição que se
encontrava no seu portal acadêmico. RESULTADOS: Nunca a população jovem foi
tão expressiva no Brasil como nos dias atuais. Após muitos anos, movida por grandes
transformações, conquistou pela primeira vez o direito de ser jovem, redefinindo
estilos de vida, formas de atuação política, e passando a defender ideais como amor
livre, autonomia social, independência econômica e revolução cultural. Nesse
contexto, a juventude é um elemento fundamental para potencializar novos processos
de transformação social, não somente através da mobilização da sociedade, mas
também por meio de políticas públicas que compreendam o conceito de uma
cidadania global. O termo Cidadania Global envolve a revisão de valores e princípios,
tais como: a convivência entre os povos, a importância dos Direitos Humanos, a
valorização da autonomia, da diversidade, do respeito ao indivíduo dentro da
coletividade e da consciência de coletividade no indivíduo. Envolve, ainda, a
valorização do meio ambiente como fonte de desenvolvimento econômico, social e
cultural; da sustentabilidade como princípio educacional; das relações entre o homem
e a natureza; bem como o resgate e a preservação das culturas tradicionais. Sendo
assim, conversar, conviver, e entender a juventude, é um desafio que deve ser
encarado como uma prática social cotidiana para a construção de um mundo mais
justo, solidário e colaborativo. É o que se pretendeu iniciar com este projeto de
transformação do campus e o resultado foi extremamente positivo. CONCLUSÕES:
Existe uma questão que está posta a todos os sistemas educacionais do mundo, que
é a especialização excessiva. Isso, na verdade, produz um seccionamento na
formação da pessoa. A educação é uma atividade humana. O ser humano não é só
um ser biológico, ele antes de qualquer coisa, é um ser social. A educação é um
fenômeno que tem que ser imerso nessas relações sociais, e isso só pode ser feito se
você tiver capacidade não só de transmitir, mas de ouvir e entender como isso caiu
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no espírito da outra pessoa que está aprendendo. Você tem que montar formas em
que as pessoas convivam, sejam capazes de interagir com o outro e atuar nas
chamadas atividades desinteressadas. Conforme as pessoas passem a ter mais
tempo livre, isso vai ter que ser feito com auxílio de alguma forma de atividade coletiva.
A gente tem que criar a ideia de desinteresse, de fruição. É uma coisa enriquecedora.
Acho que as formas de mobilização educam no sentido de que cada um é obrigado a
se mobilizar por valores que não são exatamente os mais utilitários, a pessoa se doa
desinteressadamente. É uma ação coletiva, consciente, de defender certos pontos de
vista sem querer deixar que eles sejam atropelados. Isso tem uma dose de
autossacrifício, de paciência. O resultado deste movimento foi extremamente positivo,
tanto quanto ao convívio, ao desprendimento, a coragem, bem como, a convivência.
Palavras-Chave: Engajamento. Sustentabilidade. Mutirão.
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EXPOSIÇÃO DE ARTE: NOSSA ESSÊNCIA EM CORES
Ana Paula Della Giustina639
Cristina Maria Agustini Ehrhardt640
Debora Aparecida Almeida641
Neide Armiliato642
Simone Rocha643
RESUMO
INTRODUÇÃO: Nossa essência em cores... Bem-vindos a esta festa de expressão
plástica, do olhar, da emoção, do prazer dos sentidos... da Arte - que potencializa o
ser humano em sua humanidade, em sua mais pura e infinita essência e soberana
condição de pensar e sentir a vida. São metáforas de uma terra... Este projeto foi uma
iniciativa da UnC em conjunto com a 11ª ADR Curitibanos-SC. A proposta reforçou o
compromisso da UnC com a valorização dos artistas locais e com a cultura como
reflexo genuíno de um povo guerreiro e destemido. OBJETIVOS: promover a
expressão plástica por meio da exposição de obras de artistas curitibanenses.
Realizar uma exposição de arte com artistas locais. Promover a arte curitibanense na
capital do Estado de Santa Catarina. Valorizar as parcerias público-privadas para o
fortalecimento da cultura local/ regional. MATERIAIS E MÉTODOS: A Exposição de
arte: Nossa essência em cores, foi realizada em Florianópolis, no Hall do Centro
Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, a partir de 27/06/2017 até
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14/07/2017, com a presença de artistas locais. Estiveram expostas 30 obras de:
Adriana Volpi, Dalva Ronzani, Débora Costa Pellizzaro, Edla Ronchi (in memorian) e
Jean Cleiton Rodrigues. Isso foi possível por meio de parcerias realizadas entre a
universidade, a Gerência de Educação, a Agência de Desenvolvimento regional e os
artistas locais. RESULTADOS: A exposição realizada na capital do estado de Santa
Catarina mesclou artistas Curitibanenses em diferentes fases de suas carreiras e
diferentes estilos artísticos. Estiveram presentes artistas de renome internacional,
bem como artistas que tinham sua obra conhecida somente no âmbito local. Centenas
de pessoas que freqüentam diariamente o Centro Administrativo do Governo do
Estado de Santa Catarina, ou aquelas que simplesmente foram para prestigiar e
conhecer as obras, puderam visualizar, admirar e conhecer as obras de artistas locais,
bem como, um pouco mais da história curitibanense. CONCLUSÕES: A arte, como
linguagem universal, é um meio para a expressão de sentimentos, percepções e
sensibilidades inerentes ao ser humano, possibilitando olhares diferenciados sobre a
realidade e agindo como importante vetor para o crescimento pessoal, educativo e
profissional. O resultado da exposição foi profícuo, visto que a arte acompanha os
acontecimentos do mundo de acordo com sua época. Através das artes se resgatam
as cidadanias, a interação social/familiar, a comunidade, a cultura de um povo,
ocorrendo mudanças significativas no comportamento das pessoas. Num mundo que
tem se tornado cada vez mais materialista e frequentemente nos torna passivos frente
à tecnologia, a busca pela arte é a alternativa para sair da rotina, para ir ao encontro
da beleza e da fantasia, fazendo-nos respirar de novo e repor nossas energias
garantido-nos o bem-estar e o equilíbrio físico e mental. A atividade artística, seja qual
for, abrange a habilidade em usar o cérebro para alterar, renovar, recombinar o
aspecto da vida, da experiência acumulada. Implica em sentir o mundo com vitalidade
e fazer um novo uso do que se percebeu. É expressar nossas vivências, nossos
sonhos, conforme os sentidos e descobrir novas formas, segundo as quais a
sociedade pode ser construída. A arte por si só é uma atividade regeneradora, um
canal para um nível não verbal de percepção. A arte solicita da pessoa, introspecção
reflexão, concentração, organização de idéias, pensamentos e forma hábitos de
trabalho. A pessoa se educa, se transforma, cresce e vislumbra um novo mundo.
Palavras-Chave: Exposição. Arte. Região de Curitibanos/SC.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA
Ana Paula Della Giustina644
Debora Aparecida Almeida 645
Simone Rocha646
RESUMO
INTRODUÇÃO: Sendo a Universidade do Contestado uma instituição de cunho
eminentemente comunitário, seu escopo precípuo é fazer chegar a comunidade sua
produção científica e experiência vivenciada com vistas à promoção do
desenvolvimento sócio-cultural, político e econômico de sua região de abrangência. A
Universidade busca integração de forma recíproca com instituições da comunidade,
através de convênios, contratos e parcerias, visando, além da troca de experiências e
do desenvolvimento conjunto, a melhoria da qualidade de ensino e a formação
técnico-profissional do homem da região. É relevante o papel e o desempenho do
ensino, da pesquisa e da extensão universitária. É através dessas ações que a
Universidade estabelece seu vínculo mais próximo com a comunidade na qual está
inserida. Assim concebida, promove o desenvolvimento sócio-cultural, esportivo e
artístico, almejando o bem-estar da população por ações concretas e eficazes
realizadas, também, em parceria com outras entidades. Conforme as afirmações
acima expostas, a Universidade do Contestado-UnC, Campus Curitibanos pretende
prestar contas de suas ações, resultados e compromissos à sociedade, apresentando
seu relatório anual de responsabilidade social universitária referente a 2016 e 2017.
Essa proposta converge com a política institucional da universidade e contribuirá
sobremaneira para ampliar os contatos e as parcerias. Além disso, não há como não
citar a importância da proposta para o fortalecimento da imagem institucional perante
a comunidade acadêmica, setor produtivo, setor público e entidades não
governamentais. OBJETIVOS: Prestar contas das ações desenvolvidas durante o ano
de 2016/2017 pela Universidade do Contestado- Campus Curitibanos. Fortalecer o
compromisso com os principais atores da comunidade de Curitibanos e região;
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Apresentar os principais resultados obtidos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão
no ano de 2016/2017. Demonstrar a responsabilidade social universitária do campus
por meio de programas, projetos e ações. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram
convidados representantes de aproximadamente 100 entidades, públicas e privadas,
das mais diversas áreas de representação da sociedade local, para conhecer a
universidade e os projetos realizados e em andamento. A exposição foi feita por meio
de apresentação oral, contando com o auxílio da tecnologia para mostrar fotos,
ambientes, gráficos e dados da realidade da universidade. RESULTADOS: Quando
se fala em Responsabilidade Social Universitária, é necessário adotar uma atitude
ética e socialmente responsável em todas as suas atividades perante à comunidade,
assumindo de fato o seu papel diante das inúmeras demandas sociais. Desta forma a
universidade poderá contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade,
formando cidadãos conscientes e, sobretudo proativos, despertando no aluno
atributos como solidariedade, trabalho em equipe, voluntariedade, liderança e
empreendedorismo que são habilidades fundamentais que contribuem sobremaneira
em sua formação acadêmica e profissional. Com essa finalidade, a sociedade
Curitibanense foi convidada a vir à Universidade, a fim de conhecer o ambiente e as
atividades desenvolvidas no período de 2016 e 2017. Representantes do mais
diversos setores da comunidade local fizeram-se presentes, totalizando mais de 200
pessoas que, junto às entidades que representavam, tornaram-se propagadores das
atividades realizadas. A transparência das ações e a acessibilidade junto a
comunidade tornam-se um diferencial efetivo no processo de gestão moderna.
CONCLUSÕES: A responsabilidade social universitária constitui o elo entre o
conhecimento gerado institucionalmente e os impactos na sociedade em termos de
desenvolvimento. O conhecimento produzido com a finalidade de promover o
desenvolvimento social implica numa universidade capaz de preparar os estudantes
no desenvolvimento da consciência crítica sobre o mundo no qual habitam e auxiliálos a melhor antecipar, articular e dar vida a processos alternativos para a construção
de sociedades melhores, mais justas e mais democráticas. É, portanto, dever da
universidade incorporar na sua agenda a ética do desenvolvimento e buscar o
conhecimento da realidade, pois a responsabilidade social diz respeito a uma forma
de gestão capaz de assistir aos grupos sociais excluídos. Assim, a promoção da
responsabilidade social universitária passa também pela formação ética dos/as
estudantes, por meio da reflexão e da vivência de experiências de solidariedade e
voluntariado com a comunidade. O tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela
extensão constitui o eixo central da responsabilidade social universitária e, de certa
forma, define o papel da universidade como espaço de produção e difusão de saber,
contribuindo, substancialmente, para o desenvolvimento: científico, social, político,
econômico e cultural. E, por isso, deve-se manter autônoma e crítica, para assim, dar
conta da sua tarefa de preparar a sociedade para viver o paradigma de um mundo
globalizado, centrado no conhecimento. A política que instrumentaliza a universidade
precisa atender o compromisso social, privilegiando atividades de ensino e pesquisa
que tenham aplicação direta ao contexto social, tendo em vista a superação dos
problemas ali encontrados. Entende-se, portanto, que a universidade do século XXI
precisa romper com o paradigma de uma instituição tradicional, fechada em si mesma,
deve posicionar-se como vanguardista quanto ao progresso da humanidade; precisa
487
Anais do VII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIPEX) – 2017
ISBN: 978-85-63671-64-6

de lutar pela sua autonomia, no sentido de construir a sua identidade institucional; e
deve primar pela sua legitimidade, fazendo cumprir a contento a sua RSU. Em análise,
a universidade deve ter a capacidade de gerar e difundir a ciência, bem como colocar
em prática um conjunto de conhecimentos (científico, tecnológico, filosófico, artístico),
com a finalidade de contribuir com a própria comunidade universitária e também com
a comunidade do seu entorno, sem perder de vista os desafios sociais, culturais,
ambientais e econômicos.
Palavras-Chave: Responsabilidade social. Ação Anual. Prestação de Contas.
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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE COMO EXERCÍCIO DO DIREITO AO
DESENVOLVIMENTO NA COMARCA DE CURITIBANOS: UMA ANÁLISE APÓS
A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO647
Jean Carlos Machado648
Timóteo Luiz da Costa649
RESUMO
INTRODUÇÃO: O fenômeno da judicialização da saúde tem se tornado comum no
judiciário de Santa Catarina. Isso se verifica no atendimento de demandas que vão
desde o fornecimento de fármacos não disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS),
até tratamentos médicos hospitalares de maior complexidade, que são de custos
elevados. O estudo desse fenômeno pode contribuir para a compreensão do direito
ao desenvolvimento, como um conjunto de direitos humanos, cujo objeto seria a
promoção e aplicação desses direitos, dos quais o direito à saúde tem singular
importância. Dentro dessa proposta, a análise das denominadas ações judiciais de
medicamentos, propostas na comarca de Curitibanos/SC a partir da implantação do
processo eletrônico, pode servir como base, ao menos no âmbito local, para identificar
uma demanda de necessidades, que poderão ser relacionadas com políticas públicas
da área da saúde. OBJETIVOS: Objetivo Geral: Analisar a judicialização da saúde na
Comarca de Curitibanos, a partir da implantação do processo eletrônico, como um
exercício do direito ao desenvolvimento e nessa perspectiva, identificar demandas por
políticas públicas. Objetivos Específicos: - Explicar o fenômeno da Judicialização,
suas aplicações e limites, dentro do ordenamento jurídico, sobretudo na Constituição
Federal; - Descrever o direito ao desenvolvimento, a sua natureza jurídica, dentro da
concepção do direito difuso; - Analisar as ações de medicamentos na Comarca de
Curitibanos, disponíveis para consulta no SAJ (Serviço de Automação do Judiciário),
a partir da implantação do processo eletrônico. MATERIAIS E MÉTODOS: A
metodologia utilizada se configura em uma pesquisa bibliográfica porque visa
conceber conceitos, ideias e conhecimentos para o estudo da judicialização e do
direito ao desenvolvimento. Parte da pesquisa será documental, especialmente a
análise dos dados das ações de medicamentos na Comarca de Curitibanos,
disponíveis no Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pretende-se
desenvolver a pesquisa pelo método dedutivo, que segundo Pasold (2011, p. 87)
consiste em “estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as partes do
fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. Quantos aos objetivos, a pesquisa
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é exploratória e explicativa, porque parte de pesquisas bibliográficas e de documentos
eletrônicos para explicar o objeto de estudo, sendo de abordagem
predominantemente qualitativa. RESULTADOS: A judicialização ocorre quando
algumas questões de grande repercussão política ou social estão sendo decididas
pelo Poder Judiciário, e não pelos órgãos políticos tradicionais (Congresso Nacional
e o Poder Executivo). Nesse sentido, há uma transferência de poder para juízes e
tribunais, alterando-se a linguagem, argumentação e modo de participação da
sociedade (BARROSO, 2009). De outra banda, o direito ao desenvolvimento surge
com a afirmação dos direitos humanos, que tiveram nas declarações setecentistas o
ponto de partida para o seu reconhecimento e positivação, principalmente no ocidente.
Trata-se de um desdobramento dos direitos sociais. Dessa forma, o Estado Social
assume uma postura ativa e positiva, visando o bem-estar da coletividade, tendo em
vista que diante de novas demandas sócias, se vê obrigado a agir na proteção de
direitos transindividuais, indivisíveis, em prol de pessoas indeterminadas, ligadas por
um fato (MACHADO, 2016). Diante desse cenário, foram obtidas, até o presente
momento, 12 (doze) apelações cíveis oriundas da Comarca de Curitibanos que tratam
do fornecimento de medicamentos, comprovando que a saúde está sendo cada vez
mais judicializada no cenário catarinense. Senão veja-se: -1. Apelação n. 000469886.2013.8.24.0022 – paciente portador de rinite alérgica – medicamento concedido:
Monteloir; e Fluir: processo extinto sem resolução de mérito; -2. Apelação Cível n.
2015.028381-3 – autor portador de hipertensão essencial primária, aneurisma da orta
abdominal sem ruptura, embolia e trombose arteriais, arritmia cardíaca e bronquite
crônica – medicamentos concedidos: cardizen 90 mg, motoritic 25 mg, seretide spray
25/125 mg, spiriva, procimax 20 mg, dinotan 80 mg e antak 150 mg; -3. Apelação Cível
n. 2015.046552-5 – paciente portador de diabetes mellitus tipo I; medicamentos
requeridos: insulina lantus; insulina novo rapid; medicamentos fornecidos em
substituição: Insulina glargina e insulina aspart; -4. Apelação Cível n. 2015.074428-7
– suplicante acometido de retinopatia diabética proliferativa – fármaco solicitado e
fornecido: Avastin 25mg; -5. Apelação Cível n. 2015.018755-9 – cidadão portador de
hipertensão arterial sistêmica crônica, isquemia coranariana e hipercolesterolemia –
fármacos solicitados: Selozok 25mg" e "Somalgin 100mg" (disponibilizados pela
farmácia básica), "Crestor 10mg", "Apraz 0,5mg" e "Pantoprazol 20mg" (possibilidade
de substituição por genérico no SUS) e "Iskemil 6mg (não há similar – fornecido
judicialmente); -6. Apelação Cível n. 2015.046525-7 – paciente portadora de DRMI
atrófica em ambos os olhos – fármaco solicitado e fornecido: Vitalix Plus; -7. Apelação
Cível n. 2015.024528-4 – demandante portadora de neoplasia maligna de rins e
bexiga e depressão – fármacos solicitados e fornecidos: Tramadol retard 100mg;
Menelat 30mg; Rivortil 2mg; -8. Apelação Cível n. 2014.088366-5 - Paciente portador
de diabetes tipo 1 (insulino-dependente) - Fármacos solicitados e fornecidos: insulina
glargina e insulina humalog ou glulisina; -9. Apelação Cível n. 2014.066211-9 Paciente portadora de hipertensão arterial sistêmica, quadro depressivo crônico e
hipercolesterolemia – fármacos pleiteados e fornecidos: Sertralina 25mg, Amitriptilina
5mg, Diazepan 10mg, Ciclobenzapina 10mg, Meloxican 15mg, Paracetamol 400mg,
Diovan 160mg, Moduretic 25mg, Sinvastatina 10mg, Omeprazol 20mg, Tolrest 25mg
E Tryptanol 25mg"; -10. Apelação Cível n. 2013.051329-1 - Paciente acometido de
depressão e ataques epiléticos - Fármacos solicitados e fornecidos: Respidon 1mg; 490
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11. Apelação Cível n. 2013.077169-7 - Paciente portador de glaucoma traumático em
olho esquerdo; hiperplasia de próstata - Fármacos solicitados e fornecidos: Ganfort
Colírio 3mg e Doxazosina; -12. Apelação Cível n. 2013.063230-2 - Paciente portador
de doença isquêmica coronariana; hipertensão arterial sistêmica crônica (doença
cardíaca) - Fármacos solicitados e fornecidos: Cordizen 60mg e Sustrate.
CONCLUSÕES: Através da análise das apelações cíveis supra expostas, verifica-se
que, a partir do processo eletrônico houve considerável ajuizamento de ações, a fim
de que o Estado-Juiz prestasse a tutela jurisdicional para o fornecimento de
medicamentos. Não obstante, em muitos casos o fármaco pleiteado era fornecido pela
Farmácia Básica do SUS, e em outros havia a possibilidade de substituição por
fármaco genérico disponível na rede pública.
Palavras-Chave: Judicialização da saúde. Direito ao desenvolvimento. Processo
eletrônico.
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NOITE TEMÁTICA: PROFISSÕES JURÍDICAS 650
Jean Carlos Machado651
Jeison Francisco de Medeiros652
RESUMO
INTRODUÇÃO: As noites temáticas sobre profissões jurídicas consistiram de uma
sequência de palestras de diversos juristas, de profissões possíveis a partir da
graduação em Direito. Pelo menos a sequência de duas noites e quatro palestras: um
Delegado de Polícia, um Promotor de Justiça, um Juiz de Direito e um Advogado, um
oficial do Cartório de Registro de Imóveis, um oficial da Polícia Militar, dentre outros
convidados. OBJETIVOS: O objetivo geral é descrever algumas das principais
carreiras jurídicas que o acadêmico poderá escolher com a graduação em Direito, que
servirá não somente para o crescimento pessoal e financeiro, mas também para o
desenvolvimento da sociedade. São objetivos específicos, enumerar, a partir das
palestras, nas funções desenvolvidas nas carreiras jurídicas específicas, as principais
atribuições dos juristas; examinar a relevância que cada carreira jurídica propõe para
sociedade; e selecionar eixos, ramos do Direito em que o acadêmico poderá
desenvolver sua profissão com a graduação em Direito. MATERIAIS E MÉTODOS:
trata-se de um projeto de extensão do Curso de Direito da UnC, campus de
Curitibanos, seguindo o cronograma: No dia 04/09, após a abertura, palestrou sobre
a profissão do advogado, o decano da subseção da OAB de Curitibanos, o advogado
Osny Bittencourt Batista, seguida da palestra do Oficial do Registro de Imóveis Luis
Eduardo Freyesleben Silva. Para encerrar a noite temática, a Promotora de Justiça
Marta Fernanda Tumelero falou sobre a carreira do Ministério Público, a forma de
ingresso, por meio de concurso público de provas e títulos. No dia 05/10 a noite
temática começa com palestra sobre a profissão do delegado de justiça, proferida pelo
delegado Fabiano RizzattiToniazzo; seguida da palestra sobre a magistratura,
proferida pelo Juiz de Direito Jean Everton da Costa, que tratou também da forma de
ingresso no concurso da magistratura, e das diversas horas de estudo necessárias
para aprovação em cada fase. Finalizou a noite temática sobre profissões jurídicas, a
palestra do Tenente da Polícia Militar de Santa Catarina, Luiz Antonioborges Filho,
que assinalou a necessidade de ser bacharel em direito para ingressar no oficialato
da Polícia Militar catarinense, mencionando as regras e as peculiaridades do
concurso. RESULTADOS: aproximadamente duzentas pessoas assistiram às
palestras sobre profissões jurídicas, nas duas noites do evento, tendo a platéia
realizado perguntas sobre as carreiras jurídicas explanadas pelos palestrantes.
CONCLUSÕES: Pode-se afirmar que o evento atingiu seus objetivos, promovendo a
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interação e aproximação da comunidade externa com a academia, além de permitir
aos estudantes informações úteis para escolha da carreira jurídica a seguir a partir da
graduação em Direito.
Palavras-Chave: Noites Temáticas. Profissões Jurídicas. Palestras.
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