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EDITORIAL 

 

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

Contestado (PRPPGE) promoveu no dia 17 de novembro de 2015 o V Seminário 

Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPEX). 

O SIPEX vem reafirmar a necessidade de tornar público o conhecimento 

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

científica e sociedade. O Seminário possibilita novas formas assimiláveis de 

conhecimento para todos os segmentos da ciência. 

O evento permitiu ampla discussão sobre as atividades científicas com vistas 

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

 

Comissão científica. 
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ANALISE DE PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO EM RELAÇÃO A OCUPAÇÃO DO 
SOLO EM ITÁ SANTA CATARINA1 

Eleandro João Bergamaschi2 
Luciane Cristina Lazzarin3 

RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar plantações de eucalipto, com auxilio de imagens 
de satélites e programas de sensoriamento remoto, a fim de observar o avanço de áreas 
plantadas com dados multitemporais. A cultura do eucalipto, monocultura rentável para 
muitos agricultores e indústrias onde servem de combustível e madeira para celulose 
ocupa grandes áreas em Itá – SC. A literatura trás uma ampla discussão sobre os 
impactos ambientais ligados ao plantio do eucalipto, porém é necessário avaliar sobre o 
assunto, onde a realização do plantio desta cultura com manejo correto pode ser 
benéficos para terrenos com grande declividade e solo exposto sujeito a degradação. O 
presente estudo poderá avaliar áreas de ocupação do solo durante um intervalo de 
tempo entre 2006 e 2014 e saber o que havia antes da floresta plantada e avaliar se o 
plantio foi favorável ou desfavorável. O plantio do eucalipto tem gerado cada vez mais 
interesse por proporcionar renda sem grande custo de produção, é nesse contexto que 
entra a pesquisa com informações importantes do solo para que não seja degradado e 
nem danifique ecossistemas. A preocupação geral é de suprir a necessidade de madeira 
para indústria como combustível, celulose, construção civil, fábrica moveleira e outros 
fins. De certo modo as plantações de eucalipto se atender a demanda do mercado 
podem favorecer no desgaste de matas nativas, onde órgãos ambientais já proíbem sua 
retirada. Mas ainda assim se tem planos de corte para derrubada de mata e implantação 
de florestas plantadas. É nesse ponto que se desfavorece a biodiversidade, sendo 
incalculáveis os nichos que são retirados da área desmatada, mas o que se sabe é que 
não será reposta totalmente. O que pode ser observado no município de Itá e região, 
que a maioria das florestas de eucalipto existentes foi implantada em solo com 
pastagem e áreas sem ocupação, ou seja, com vegetação rasteira. Ao se reflorestar 
essas áreas é estabelecida uma proteção do ponto de vista tecnológico formando uma 
camada de matéria orgânica vinda das folhas e galhos das árvores. Essa camada é de 
fundamental importância na proteção do solo evitando a erosão, onde evitam o contato 
direto da chuva. A região estudada apresenta pequenas plantações o que difere de 
outras regiões onde se encontram megaprojetos de plantações de eucalipto. São 
pequenas propriedades e são diversificadas com varias plantações resultando em um 
ambiente agradável. É uma região que possui muita mata nativa bem conservada, por 
esse motivo as plantações de eucalipto não tem grande aspecto negativo ao contrario 
das grandes plantações que ocupa imensidões de áreas sem ter outra espécie arbórea 
para que haja biodiversidade em contato. 
 
Palavras-Chave: Eucalipto. Ocupação do Solo. Sensoriamento Remoto. 
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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE PRECIPITAÇÃO, DRENAGEM E 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL URBANA E SUAS RELAÇÕES COM FREQUENTES 

ENCHENTES NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA – SC. 

Jairo Marchesan4 
Sandro Alves Pereira5 

RESUMO 

Para Ferreira (2007), o modelo civilizatório adotado em nossas cidades reflete cada 
vez mais em paisagens ocupadas por construções de concreto asfalto e outros. 
Neste modelo áreas naturais são substituídas por áreas urbanas, tais modificações 
buscam arranjos para a vida humana neste espaço, deixando rastros de impactos 
nos elementos anteriormente constituídos. Segundo UM – ISDR (2002), as 
inundações e enchentes são problemas geoambientais derivados de fenômenos 
naturais de caráter hidro meteorológico ou hidrológico. Ou seja, aqueles de natureza 
atmosférica, hidrológica e principalmente fatores antrópicos. O Brasil é classificado 
como um dos países do mundo mais afetados por inundações e enchentes, com 
mais de 60 desastres cadastrados no período de 1974 a 2003 (EM – DAT 
OFDA/CRED, 2009). Ao analisar registros históricos do passado, é descrito que as 
enchentes eram consideradas como um fenômeno benéfico, pois juntamente com a 
água também há o carreamento de nutrientes, sendo estes às vezes desejáveis a 
agricultura de várzeas (PINHEIRO 2007). Enchentes têm provocado impactos 
ambientais negativos, com registros de danos e prejuízos materiais e humanos. No 
estado de Santa Catarina no ano de 2008, a ocorrência de enchentes e inundações 
aliada ao uso e ocupação dos solos, acarretou um dos maiores desastres já 
registrados no estado. Não distante desta realidade temos em Ponte Serrada (SC) o 
registro destes eventos. Em dois anos a ocorreu quatro destes eventos, sendo 
necessário a remoção de aproximadamente quinze famílias de suas residências, 
pois o risco era eminente. O uso do solo urbano, a construção de barramento para 
geração de energia e principalmente o formato sinuoso dos cursos, interagindo com 
o grau de inclinação e padrão de entrada de água nas pontes, contribuem na 
ocorrência deste fenômeno. Identificamos ainda que índices de precipitação acima 
de 100 mm, com acumulados de até 72 horas. Buscamos ainda elaborar o perfil 
altímetro e de elevação do Rio Pouso dos Maia e Rio Ponte Serrada. 
Demonstraremos através de software (google sketchup), o padrão das pontes 
construídas ao longo destes cursos, apresentando as dimensões métrica das calhas 
hidráulicas destes. O monitoramento foi realizado em treze pontes no município, 
sendo dez no Rio Ponte Serrada e três no Rio Pouso dos Maia, no período de julho 
de 2014 a julho de 2015. As avaliações foram realizadas mensalmente, utilizando 
Global Positioning System – GPS, trena, (PROFIELD JPRF – 1003, 100m). As 
medições do nível da água em relação às pontes e ao fundo do curso hídrico, foram 
efetuadas com a trena, (PROFIELD JPRF – 1003, 100m). A Busca de informações e 
resultados representativos à realidade do local, permite os órgãos de prevenção, 
resposta a emergências e desastres a construção de possíveis cenários, 
proporcionando ainda a redução de danos e prejuízos, principalmente a construção 

                                                           
4
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de uma cultura de prevenção tendo como fundamento o aumento da capacidade de 
resiliência de toda a comunidade.  
 
Palavras-Chave: Enchentes. Inundação. Prevenção. Resiliência.  
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RECONSTRUÇÃO SÓCIO HISTÓRICA SOBRE A RELAÇÃO 
COOPERAÇÃO/COOPERATIVISMO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE6  

Ingrid Trapp7 
Sandro Luiz Bazzanella8 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Procedendo a uma reconstrução histórica, pode-se ter melhor 
compreensão do que está ocorrendo atualmente no cooperativismo da região do 
Planalto Norte. Entender como surgiram às primeiras cooperativas e como eram as 
relações que se estabeleciam na agricultura familiar anterior a elas nos parece algo 
fundamental. Sob tais pressupostos realizamos investigação para compreender 
como se estabelecia o espírito de cooperação entre os indivíduos as relações de 
parceria e ajuda mútua entre os indivíduos habitantes desta região e no que isso 
implica (intervém) na situação atual das cooperativas existentes. OBJETIVO 
GERAL: Compreender aspectos sócio históricos subjacentes à formação do 
pensamento e das estruturas do cooperativismo no Planalto Norte como forma de 
avaliar suas potencialidades e seus limites de contribuição para o desenvolvimento 
regional. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia utilizada foi mista, envolvendo 
aspectos qualitativos através de revisão bibliográfica sobre o fenômeno do 
cooperativismo e, na dimensão quantitativa a realização de levantamento de dados. 
Também foram realizadas entrevistas estruturadas. RESULTADOS: A pesquisa não 
obteve o resultado esperado no âmbito quantitativo em função de especificidades. 
Assim a pesquisa ficou centrada em âmbito qualitativo. CONCLUSÕES: São 
necessárias mais discussões e pesquisas a respeito do tema: “Cooperativismo no 
Planalto Norte Catarinense”, esse é um tema pouco explorado e riquíssimo em 
informações e práticas regionais. Constata-se que quase não existem materiais 
sobre o histórico cooperativista da região  
 
Palavras-Chave: Cooperativismo. Cooperação. Planalto Norte. 
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PROPOSIÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) PARA O 
MONITORAMENTO E CONTROLE DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

(SC)9 

 
Julio Cesar Rech10 
Jonathan Vanzo11 

RESUMO 

As características epidemiológicas da dengue, têm despertado o interesse em 
pesquisadores e organizações nacionais no Brasil, as formas de expansão do vírus, 
é o que faz com que necessitamos de um controle para o mesmo. A dengue, tendo 
seu mosquito transmissor o Aedes aegypti, possui uma taxa de porcentagem de 
casos muito instável, pela evolução e adaptação do mosquito, tendo 460,5 mil casos 
registrado no Brasil de acordo com dados do Ministério de Saúde (dados de 
28/03/2015), comparando com dados de 2013 cujo qual foi registrado 730,8 mil, 
tendo assim uma redução de 37% nos casos. Logo, a possibilidade de integração de 
um Sistema De Informação Geográfica (SIG) anexando-o a estudos da 
epidemiologia da dengue permite maior facilidade na identificação, controle e 
monitoramento da dinâmica da doença em territórios específicos. O método inicial 
utilizado, para elaboração de uma plataforma SIG, é a coleta de dados em 
Secretarias de Controle Epidemiológico da cidade de Concórdia-SC, juntamente 
com Secretarias de Saúde e Postos de Saúde Locais, assim fornecendo dados 
suficientes para elaboração de uma plataforma inicial, com dados concretos 
coletados. Em Concórdia, possui-se através da Vigilância Epidemiológica um 
controle de casos, prevenção da proliferação do vírus/mosquito transmissor por 
meios de ''armadilhas'' e orientações pessoais em casos que há ou haja suspeita de 
mosquito transmissor em determinados locais. A implantação da plataforma SIG, 
facilitaria o controle da proliferação do inseto transmissor, assim apontando locais de 
focos e propensões de manifestação do vírus. 
 
Palavras-Chave: Dengue. Vírus. Sistema de Informação. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PULMONAR DE UM PACIENTE PORTADOR DE 
SÍNDROME DE PICKWICK 

Carla Tatiane do Amaral Dallago12 
Ana Claudia K. Leismann13 

Cassia J. Fischer14 

Lisiane Fatima Fuchs15 
Jaqueline Sueli Horodéski 16 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Pickiwick, ou hipoventilação alveolar em obesos, é 
definida como a combinação de obesidade (IMC> 30 kg/m2) e hipercapnia crônica 
durante a vigília acompanhada de distúrbios respiratórios do sono (SLEEP, 1999), 
sendo mais comum em indivíduos com obesidade mórbida (IMC >38 kg/m2). Sua 
prevalência na população geral é incerta, ocorrendo entre 10-20% dos portadores de 
apneia obstrutiva do sono (MOKHLESI et al, 2007). OBJETIVOS: Avaliar o prejuízo 
da Síndrome de Pickiwick na capacidade respiratória e qualidade do sono de seu 
portador e o efeito da fisioterapia respiratória no quadro clinico do paciente. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caso, prospectivo, intervencionista, quali-
quantitativo. Executado em um Hospital do Planalto Norte Catarinense no mês de 
agosto de 2015. Realizado análise do prontuário, índice de massa corpórea (IMC), 
ausculta pulmonar, cirtometria torácica, capacidade inspiratória e expiratória 
(PIMAX/PEMAX), pico de fluxo expiratório (Peak Flow), volume inspiratório 
(Voldyne), Medida da Independência Funcional (MIF), escala de Braden, e a Escala 
de Pittsburgh para Avaliação da Qualidade do Sono. Paciente avaliada pré e pós 
atendimento. A fisioterapia respiratória contou com exercícios conjugados e 
incentivadores respiratórios (Pep, Respiron® e Voldyne®), com series e repetições 
reduzidas, por presença de dispneia ao esforço. RESULTADOS: Paciente I.N.K, 
67anos, sexo feminino, respirando em ar ambiente, dispneica, sinais vitais estáveis, 
Glasgow 15 e sonolência, 1,60m de altura e 129,70kg (IMC 50,66/ obesidade 
mórbida). Encontrou-se MIF 126 e Braden 23 (independência funcional). Na ausculta 
pulmonar obteve-se: MV presente sem ruídos adventícios. Cirtometria: expansão de 
2 cm na região axilar e 0cm em processo xifoide. Na primeira avaliação obteve-se 
PEMAX e PIMAX de 20mmHg e -50mmHg respectivamente, pico de fluxo expiratório 
de 200l/min e volume inspiratório de 500ml. Após o atendimento os valores obtidos 
na cirtometria e manuvacuometria (PIMAX e PEMAX), mantiveram-se inalterados, o 
fluxo expiratório alcançou apenas 110l/min e o volume inspiratório 1000ml, 
demonstrando melhora da função inspiratória. A qualidade do sono, apresentou-se 
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ruim. Paciente recebeu alta no dia seguinte e dias depois retornou ao hospital (UTI) 
onde veio a óbito (Infarto Agudo do Miocárdio). CONCLUSÕES: Esta avaliação 
proporcionou dados sobre como a Síndrome de Pickiwick afeta a capacidade 
respiratória e qualidade do sono do paciente e como a fisioterapia pôde trazer 
benefícios para a capacidade inspiratória, não havendo porem alteração na 
expansibilidade torácica pela obesidade não ter sido revertida. 
 
Palavras-Chave: Síndrome de Pickiwick. Hipoventilação Alveolar. Obesidade. 
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A UNIVERSIDADE DO CONTESTADO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL: 
PERCEPÇÕES DE SUA CONTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, 

ESTADO DE SANTA CATARINA17 

Argos Gumbowsky18 
Mauri Gustavo Salomon19 

RESUMO 

INTRODUÇÃO É tema recorrente em diversos municípios que a pura e simples 
instalação de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pode oportunizar grandes 
benefícios para desenvolvimento do mesmo. Utiliza-se a expressão „indústria sem 
chaminés‟, desconsiderando outros fatores necessários a criação e implantação de 
uma IES. Nas décadas de 1960 e 1970 o ensino superior foi interiorizado no estado 
de Santa Catarina com objetivo de contribuir para o desenvolvimento das diferentes 
regiões com a participação da sociedade organizada. OBJETIVO. Conhecer a 
contribuição a contribuição da Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense 
(FUNPLOC) e Universidade do Contestado (UnC) para o desenvolvimento local na  
percepção dos gestores público e  das entidades organizadas no período 
compreendido entre 1970 a 2013. MATERIAIS E MÉTODOS. Empregou-se os 
princípios da pesquisa qualitativa, descritiva, explicativa, documental, de campo e Ex 
pos facto. As fontes foram de duas naturezas: primárias e secundárias. Para a coleta 
de dados utilizou-se de questionário. A população pesquisada constituiu-se de 36 
gestores/entidades organizadas do município de Canoinhas, SC. Adotou-se a 
amostragem intencional. RESULTADOS. A pesquisa indicou que os principais 
objetivos foram no a) âmbito político, o acesso ao ensino superior (81%); b) no 
âmbito econômico, a contribuição para o desenvolvimento local (95%); da 
sociedade, promovendo a capacitação (92%); ainda no âmbito político, 
oportunizando a projeção dos gestores em cada período histórico. Quanto a UnC 
poder constituir-se  num instrumento significativo para o desenvolvimento local 
(95%) concordaram. O ensino constitui-se na principal contribuição da IES para o 
desenvolvimento local (92%). Enquanto interlocutor com o espaço local 38% 
afirmam ser grande. Também 81% possuem uma representação (imagem) positiva 
da UnC em Canoinhas. Apenas 35% dos pesquisados percebem alguma política 
institucional que proponha a realização de práticas empreendedoras de forma que a 
UnC em Canoinhas desempenhe um papel proativo no desenvolvimento local. Muito 
embora seja apontada a carência dessa política, ações isoladas em diferentes 
segmentos são lembrados por contribuírem com o desenvolvimento local: no 
segmento econômico (78%); no segmento cultural (76%); educacional (92%); social 
(73%); político (48%); ambiental (43%);  tecnológico (62%); agrossilvopastoril (62%); 
integração regional (57%). Os cursos de graduação de Administração, Medicina 
Veterinária e Engenharia Florestal são  apontados como sendo aqueles que mais 
contribuem para o desenvolvimento.  CONCLUSÕES: A IES contribui para o 
desenvolvimento local, sendo que a maior repercussão recai sobre a melhoria do 
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ensino e da formação de recursos humanos. Fragilidades: a pouca interlocução com 
os atores locais. Sugestões: destacam-se a oferta de formação de nível técnico; 
maior presença na proteção ambiental; atuar fortemente na transformação cultural 
visando ampliar nossas características produtivas locais; intensificar atuação no 
segmento da extensão nas diversas áreas. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Universidade e desenvolvimento regional. 
Educação superior.  
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AS UNIVERSIDADES FUNDACIONAIS CATARINENSES NA LÓGICA DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

Argos Gumbowsky20 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Brasil, como parte integrante da aldeia global  tem assimilado 
mudanças nos campos econômico, político, social e cultural. No segmento da 
educação superior tem-se no Brasil, como noutros países constatado crescente 
processo de internacionalização. Neste contexto estão inseridas um conjunto de 
instituições de ensino superior no estado de Santa Catarina, caracterizadas como 
fundacionais, ou mais recentemente, comunitárias. OBJETIVO: Analisar o processo 
de internacionalização do ensino superior das Universidades Fundacionais 
Municipais no estado de Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se  
recursos da pesquisa bibliográfica.  Envolveu as fontes secundárias, ou seja, 
aquelas que já foram publicadas, e seu objetivo foi colocar o pesquisador em contato 
com os assuntos já abordados acerca do fenômeno estudado: em livros, jornais, 
revistas, monografias, teses, etc. Primeiramente, foi realizada revisão bibliográfica 
acerca de conceitos-chave relacionados a questão neoliberalismo, globalização, 
desenvolvimento regional e internacionalização. Incorporou pressupostos da 
pesquisa documental. Esta é importante porque as sociedades mudam 
constantemente e esse tipo de pesquisa favorece a captação dessas mudanças. 
RESULTADOS: No Brasil até bem pouco tempo  as políticas não acrescentam 
internacionalização às agendas das IES. No entanto o processo de 
internacionalização está construindo um sistema educacional global. Se no passado 
a internacionalização caracterizava-se pela mobilidade de estudantes e professores; 
hoje caracteriza-se pela compra de IES locais, educação virtual; colocação de ações 
no mercado. Um dos mais recentes exemplos de internacionalização é o programa 
Ciência sem Fronteira que busca promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 
brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. O Ranking 
Universitário Folha (RUF) publicado em 2014 onde uma das categorias avaliadas foi 
a internacionalização, as IES fundacionais catarinenses estão distantes de posições 
consideradas satisfatórias. Há de se registrar que no conjunto das universidades 
catarinenses a Universidade Federal de Santa Catarina é a que obteve em 2014 
melhor classificação, alcançando a primeira colocação no estado, e a décima 
segunda dentre as demais avaliadas. Os dados apresentados, indicam o grande 
desafio das universidades fundacionais catarinenses quanto a produção de 
conhecimento. O número reduzido de cursos stricto sensu e de grupos de pesquisa 
institucionalizados acaba sendo um indicativo da dificuldade de internacionalização a 
partir dos indicativos anteriormente propostos. Urge que as IES atentem-se para 
esta nova dinâmica buscando parcerias, aderindo a programas governamentais e 
promovendo ações conjuntas. CONCLUSÕES: O processo de globalização 
apresenta-se como irreversível. A universidade inserida na lógica do capital 
enquanto produtora de uma ciência que se converte em força produtiva, configura-se 
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como uma instituição subordinada a uma gestão econômica, tecnicamente viável. 
Almeja-se que o processo de internacionalização não se limite apenas ao 
intercâmbio de alunos e professores. Pode constituir-se num processo articulador 
promovendo atualizações curriculares, melhorando os indicadores de qualidade, 
constituição de redes de pesquisa envolvendo todos os atores das universidades. As 
Universidades fundacionais catarinenses terão um grande desafio nos próximos 
anos para ampliar as ações de internacionalização tendo como principal alicerce a 
conhecimento produzido. Para que isto ocorra investimentos na criação e 
consolidação de programas de pós-graduação stricto sensu são indispensáveis.   
 
Palavras-Chave: Ensino superior. Internacionalização. Universidades comunitárias. 
Universidades fundacionais catarinenses.  
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ENSINO MÉDIO INOVADOR  E  DESENVOLVIMENTO REGIONAL21 

Janete Paiter de Souza22 
Argos Gumbowsky23 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO. O desenvolvimento de uma região está também vinculado ao 
processo educacional, desta forma, há a predomínio de concordância com esta 
afirmação. Um dos desafios dos educadores, além de usar metodologias 
estimulantes, é trabalhar com os alunos do Ensino Médio todo o contexto 
sociopolítico que os faça compreender e questionar o porquê de até hoje a escola 
pública estar tão distante de uma educação crítica. OBJETIVO: Analisar como se 
desenvolveu a operacionalização do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) nas 
escolas públicas da 26ª Gerência de Educação de Canoinhas. MATERIAL E 
MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se como exploratória, documental, 
bibliográfica; quali-quantitativa, estudo de caso e de campo. Para a  coleta de dados 
quantitativos utilizou-se de questionário. A população envolvida constituiu-se de 
professores que atuavam há pelo menos um ano na modalidade do Ensino Médio 
Inovador em número de 26; 10 profissionais de apoio e 736 alunos matriculados nas 
3 séries do ensino médio da Escola de Educação Básica Almirante Barroso e Escola 
de Educação Básica  Santa Cruz. ANÁLISE DOS DADOS: Os estudantes 
consideram que o programa oportunizou: a) melhores perspectivas de inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho; b) melhores perspectivas para ingresso no Ensino 
Superior; e c) melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  
Das considerações dos alunos em relação ao trabalho que os professores 
desenvolvem em sala de aula, 50% consideraram que as aulas tornaram-se 
diferentes, com trabalhos coletivos, seminários, discussões e pesquisas; e que os 
professores estão motivados para ensinar. Este percentual é preocupante 
considerando o objetivo do programa e as condições oportunizadas aos docentes. 
Este dado conflita com o posicionamento dos professores ao serem questionados 
sobre sua qualificação para lecionar no Ensino Médio. A pesquisa indicou que 63,9% 
confirmam estar plenamente aptos e 33,3% se consideram parcialmente preparados. 
Outro dado que merece destaque é que 86,1% desenvolvem suas atividades 
educacionais nas disciplinas para as quais estão legalmente habilitados. Quanto as 
expectativas dos alunos do Ensino Médio em relação ao futuro, após a conclusão do 
Ensino Médio, ficou expresso a preocupação primeira com inserção no mercado de 
trabalho local e secundariamente a frequência no ensino superior. Quando 
questionados sobre a possibilidade de empreenderem após a conclusão Ensino 
Médio, 24% se colocaram indiferentes a esta questão, e discordam totalmente da 
possibilidade de serem empreendedores. 46,4%, tem intenções claras após a 
conclusão do Ensino Médio deslocar-se para outras cidades em busca de melhores 
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oportunidades de emprego. CONCLUSÕES: Pela interpretação dos resultados da 
pesquisa aplicada, percebe-se que o Ensino Médio vem se desenvolvendo 
lentamente, aguardando melhorias físicas, financeiras e pedagógicas. Observando 
os dados apresentados, 19% dos alunos verifica-se a necessidade em estabelecer 
políticas consistentes para a garantia de qualidade do ensino inovador, inseridos no 
redesenho imediato dos currículos, consoantes a consolidação desta etapa da 
educação. Diante dessa percepção, apesar da oferta de acesso no ensino médio, 
ainda existe a preocupação com a permanência e a qualidade do trabalho realizado. 
Cabe destacar que apenas as intenções de melhorias nos currículos não garante um 
ensino de qualidade, mas se conciliados, os resultados podem ser significativos.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Ensino médio inovador. Políticas 
educacionais. 
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ESTUDOS QUANTITATIVOS EM EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO DA CIDADANIA 
DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

Argos Gumbowsky24 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Território da Cidadania do Planalto Norte - SC abrange uma área 
de 10.466,70 Km²  sendo composto por 14 municípios: Campo Alegre, Canoinhas, 
Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, 
Três Barras, Bela Vista do Toldo, Porto União, Rio Negrinho e São Bento do Sul. A 
população total do território é de 357.082 habitantes, dos quais 84.430 vivem na 
área rural, o que corresponde a 23,64%. Possui 12.909 agricultores familiares, 460 
famílias assentadas e 2 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,79. OBJETIVO: 
Formular diagnóstico da educação no Território da Cidadania do Planalto Norte 
Catarinense. MATERIAIS E MÉTODOS: Fez-se uso da pesquisa bibliográfica e 
documental, a partir de fontes secundárias e terciárias. Dentre as fontes destacam-
se os Planos Municipais de Educação. Os dados coletados referem-se ao ano de 
2015. Os resultados apresentados são preliminares. RESULTADOS. Quanto a 
educação infantil há predomínio do atendimento pelos municípios. A iniciativa 
privada, embora presente em alguns municípios é pouco representativa: 13,7 dos 
alunos matriculados em creche e 12,8 na pré-escola. O ensino fundamental conta 
com 48.463 alunos matriculados. Deste montante 94,1% frequentam escolas 
públicas e 5,9% a iniciativa privada. Ainda, 56,8% são alunos dos anos iniciais e 
43,1% são alunos dos anos finais do ensino fundamental. Quando analisado o índice 
da matrícula do ensino fundamental na rede municipal e estadual tem-se: 57% estão 
na rede municipal e 43% na rede estadual. Ao se apreciar a relação de matrículas 
nos dois níveis do ensino fundamental em relação aos dois entes, tem-se os 
municípios como responsáveis por 66,8% das matrículas nos anos iniciais e 50,2% 
dos anos finais. Dos municípios, apenas Bela Vista do Toldo municipalizou o ensino 
fundamental através Programa de Parceria Educacional Estado/Município. Ao 
analisar o ensino médio, a oferta está sob responsabilidade do estado e da iniciativa 
privada. O primeiro com 92,5% das matrículas e o segundo com 7,5%. O território da 
cidadania possui 08 municípios contemplados com o Proemi, em 10 escolas. Há 
predomínio da formação técnica ministrada pela iniciativa privada, sendo esta 
responsável por 75% das matrículas. Entretanto, o alcance destes objetivos possui 
como grande aliado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Na Educação de Jovens e Adultos tem-se 70% das matrículas no 
segmento público. Identificou-se a existência de 12 campi de instituições ensino 
superior presenciais e 27 polos de oferta da modalidade Educação a Distância. 
Quando analisado o cenário da formação docente tem-se: a) rede estadual: 14,3% 
com ensino médio; 35,4% com graduação; 48,9% com especialização (pós-
graduação lato sensu); 1,3% com mestrado e 0,1% de doutorado. b) rede municipal: 
7,8% com ensino médio; 32,4% com graduação; 59,2% com especialização (pós-
graduação lato sensu); e 0,45 com mestrado. CONCLUSÃO: Conclui-se 
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preliminarmente que no território o setor público, mais especificamente os 
municípios, tem sido os principais atores no processo educacional. Quanto a 
formação docente, há carência na formação stricto-sensu 
 
Palavras-Chave: Políticas educacionais. Educação e desenvolvimento. Território da 
cidadania.  
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E OS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO25 

Sônia Maria Federovicz26 
Argos Gumbowsky27 

Jairo Marchesan28 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O princípio democrático na gestão educacional exige o pensar e o 
repensar, o criar e o recriar, o construir e o reconstruir da escola que se tem e que 
se deseja. Gestão escolar democrática pode despertar nos sujeitos envolvidos no 
processo educacional a consciência de cidadania como prática da transformação 
social. Possibilitando a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Isso 
poderá ser possível, se as instituições escolares e seus dirigentes, apropriarem-se 
dos princípios da democracia e da participação, em suas práticas cotidianas. 
OBJETIVO: Identificar os mecanismos de participação na gestão escolar 
democrática do sistema público municipal de ensino de União da Vitória (PR) e Porto 
União (SC). MATERIAIS E MÉTODOS. A pesquisa caracterizou-se como 
exploratória, descritiva, de campo, estudo de caso, documental, quali-quantitativa. A 
população envolvida se reportou aos professores regentes das turmas do 5º ano, 
aos diretores das escolas da rede municipal, aos secretários municipais de 
educação, e aos pais e ou responsáveis pelos alunos devidamente matriculados nas 
turmas do 5º ano em 2014. A população envolvida contemplou 920 pessoas. 
RESULTADOS. A participação na escola tem sido convocada de muitas maneiras e 
em várias circunstâncias. A mais comum, é a participação em atividades 
extracurriculares, a serem desenvolvidas pelos professores. Ainda, promoções 
como, festas e bingos para arrecadar recursos financeiros, que envolvem toda a 
comunidade; assembleias para a tomada de decisões, construção de metas e 
soluções de problemas; reuniões da Associação de Pais e Mestres e Conselho 
Escolar, para destinar aplicação de recursos, aprovar e assinar prestações de 
contas, entre outras. 94% dos pais, participam e consideram importante participar 
das reuniões da escola onde seu filho estuda. Aproximadamente 50% já 
participaram de reuniões para discutir a aplicação ou prestação de contas de verbas 
financeiras destinadas à escola. E mais de 90% afirmaram que a participação deles 
pode melhorar a qualidade de ensino. Aproximadamente 90% dos pais de União da 
Vitória, 95% dos pais de Porto União, afirmaram que vão até a escola por iniciativa 
própria. Isto caracteriza que houve avanços na aproximação da família com a 
escola. Percebeu-se a importância dada pelos secretários à participação. Mas, cabe 
ressaltar que, para considerarmos a escola como espaço democrático de 
participação, não se pode apenas quantificar a participação.  Para finalizar a análise, 
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evidencia-se que a qualidade do ensino depende das pessoas envolvidas e afetadas 
pelas decisões institucionais, e que estas devem exercer criticamente o seu dever e 
direito de participar deste processo, bem como deter a responsabilidade de agir para 
efetivá-las no seu meio, com base nos princípios democráticos. CONCLUSÕES. 
Constatou-se no discurso dos sujeitos participantes da pesquisa, que estes 
demonstram compromisso com a participação na vida da escola. Contudo, exige-se 
uma participação da comunidade de forma mais reflexiva e atuante e menos passiva 
e limitada à presença física. Pela interpretação e análise de dados, juntamente com 
o referencial teórico utilizado nesta pesquisa, foi possível concluir que os princípios 
democráticos norteiam a gestão das escolas pesquisadas.  
 
Palavras chave: Gestão escolar. Participação. Desenvolvimento Regional. Políticas 
educacionais. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE NASCENTE DO RIO JACUTINGA, EM 
ÁGUA DOCE (SC): ANÁLISE PRELIMINAR29 

Helga Cristina Fuhrmann Dinnebier30 
Aline Schuck31 

Maikon Eduardo Waskiewic 32 
Jonatas Alves33 

Alexandre Matthiensen34 
 

RESUMO 

A qualidade da água bem como o estado de conservação dos corpos hídricos 
depende dos usos e das atividades desenvolvidos em toda a bacia hidrográfica, 
especialmente nas áreas de nascente e olhos d‟água. O objeto de estudo em 
questão compreende a área de nascente do rio Jacutinga, localizado em Água Doce, 
pertencente à bacia hidrográfica do Rio Jacutinga situada no meio oeste do estado 
de Santa Catarina. O objetivo é caracterizar o uso e ocupação do entorno desta 
nascente, bem como a qualidade da água. Para isso, valorizou-se o levantamento 
de dados em campo, respaldando-se em imagens de sensoriamento remoto 
associado às informações de moradores próximos. Esta caracterização preliminar foi 
elaborada com base na Portaria n° 2914 /2011 que aborda os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade e na Resolução CONAMA n° 357/2005 que dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 
A área de nascente do rio Jacutinga encontra-se a 1.115m de altitude, no município 
de Água Doce (SC), comunidade de Linha Trincheira, mais especificamente nas 
coordenadas 26°56.621‟ S 051°37.376 conforme GPS (Global Position System). As 
análises microbiológicas e parte das análises físico-químicas foram realizadas no 
Laboratório da Universidade do Contestado. As demais análises foram realizadas “in 
loco” utilizando-se de instrumentos analíticos, como a Sonda Multiparâmetros e o 
Condutivímetro. A caracterização preliminar sugere a área como um ambiente 
alterado, no entanto, em bom estado de conservação. Foram analisados os 
parâmetros de potencial Hidrogênionico (pH), Oxigênio Dissolvido (OD), Sólidos 
Totais Dissolvidos (TSD), Nitrato (N-NO3), Nitrito (NT), Fósforo Total, Turbidez, 
Coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). Os teores médios de Nitrito e Nitrato, 
turbidez e pH ficaram dentro da faixa permitida pela resolução CONAMA nº 
357/2005 e Portaria n° 2914 /2011. Da mesma forma, os valores de OD e TSD estão 
de acordo com os limites aceitáveis para águas de classe I e II conforme a resolução 
CONAMA nº 357/05. Por outro lado, as análises microbiológicas indicaram a 
presença de Coliformes Totais com aproximadamente 1986,3 NMP/100mL e E. Coli 
de 48,80 NMP/100mL, resultado que pode estar associado as ações antrópicas no 
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entorno da nascente do rio Jacutinga. O referido estudo preliminar reuniu 
informações para dar aporte a um objetivo maior, visando à proteção e recuperação 
das áreas de nascentes no território, gerando subsídio para a gestão da água. 
 
Palavras-Chave: Qualidade da água. Caracterização preliminar. Áreas de nascente. 
Rio Jacutinga. Diagnóstico ambiental. 
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PRÁTICAS ORÇAMENTÁRIAS DAS ORGANIZAÇÕES DA REGIÃO DA AMAUC 

Camila Kruse35 
Diego Luis Weiss36 

Fábio Farinella37 
Ivan Carlos Ongaratto38 

Fernando Maciel Ramos39 
Camila Candeia Paz Fachi40 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: Uma das principais funções dos orçamentos consiste na 
coordenação dos esforços que serão desenvolvidos pelas diversas áreas e gestores, 
para a realização dos objetivos da empresa em sua totalidade, que tornam 
obrigatória uma coordenação entre eles, conciliando os seus resultados ao interesse 
maior da empresa. (CATELLI, 2001). OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 
verificar as práticas orçamentárias adotadas por organizações de pequeno e médio 
porte da região da AMAUC. METODOLOGIA: Para realização deste estudo foi 
utilizado um questionário adaptado de Feltrin e Buesa (2013) e enviado para 43 
empresas dos ramos de supermercado (25,58%), farmácia (4,65%), vestuário e 
calçados (20,93%), lanchonete (9,30%), móveis e eletrodomésticos (13,95%), 
madeireira (4,65%), informática (9,30%), livraria (9,30%) e cooperativa agropecuária 
(2,33%), RESULTADOS: Dos respondentes, 58,14% afirmam que o orçamento 
empresarial é importante para a tomada de decisão, mas apenas 39,53% o utilizam, 
enquanto, 44,17% não utilizam o mesmo na prática. Foi identificado que 44,19% 
consideram que o orçamento serve para organizar, planejar e controlar as 
atividades, permitindo avaliar com frequência a performance da organização. Quanto 
a forma utilizada do orçamento, global ou parcial, 41,86% informou que abrange 
todas as suas unidades e atividades em um período, 23,26% utilizam previsões e 
programas apenas para certos aspectos de suas atividades como orçamento de 
vendas por produtos, região ou clientes e 34,88% não soube responder. Dentre as 
vantagens, abordadas tais como: (i) integração das atividades, departamentos e 
funções da empresa, (ii) estabelecer objetivos e metas claras a serem cumpridas, 
(iii) enxergar o desempenho futuro, (iv) estabelecer objetivos de lucro e (v) permitir a 
comparação de resultados alcançados com as metas pré-estabelecidas, verificou-se 
que a maioria dos entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente com as 
afirmativas. Enquanto no contexto das limitações do processo orçamentário, foram 
destaques: (i) o aumento da papelada no estágio inicial, e; (ii) os erros que estão 
passíveis de ocorrer no decorrer do ano, pois são informações estimadas,  a maioria 
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concordou plenamente com as afirmativas, tornando limitações para desenvolver 
seu orçamento, já quanto ao custo para a organização  e os resultados aparecerem 
lentamente no ano seguinte, grande parte não concordou, desconsiderando as 
afirmativas como motivos para não elaborar. Quanto à utilização do orçamento como 
ferramenta para a administração desenvolver planos e programas apenas 30,23% 
afirmaram utilizar, e 55,81% comparam os resultados ao longo do tempo para ver se 
a empresa declinou ou evoluiu nos últimos exercícios sociais e deste modo 
avaliaram o orçamento para tomada de decisão ficando com a nota média de 7,5 e 
quanto a sua eficácia ficou com 37,21% baixa eficácia, 32,56% como média e 
30,23% afirmaram ser de alta eficácia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: E assim conclui-
se que o orçamento é utilizado para a tomada das decisões e de grande importância 
para o bom desempenho da organização, mesmo com algumas limitações impostas 
e diante de uma crise pelas organizações respondentes. 
 
Palavras-Chave: Orçamento empresarial. Tomada de decisões. Controle. 
Planejamento Financeiro.  
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CONSTRUÇÃO DA CONFIABILIDADE DE USUÁRIOS POR MEIO DA 
EXTRAÇÃO DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE DE BASES DE DADOS 

TEXTUAIS 

Adaiane Pereira dos Santos Granatyr41 
Jones Granatyr42 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: Dentro da área de desenvolvimento de sistemas, duas abordagens 
para garantir a segurança dos usuários podem ser utilizadas, ou seja, os 
mecanismos tradicionais baseados em criptografia e os mecanismos de confiança e 
reputação. A primeira abordagem consiste nas técnicas comuns de segurança e 
estão relacionadas a conceitos de identidade, integridade, privacidade e 
autenticidade. Por outro lado, os mecanismos de confiança consistem na 
observação do comportamento dos indivíduos e atribuição de um valor de confiança, 
o qual será utilizado no processo de tomada de decisão sobre interagir ou não com 
determinada pessoa. Neste contexto, vários autores argumentam que o processo de 
tomada de decisão sobre confiar ou não em um determinado indivíduo é em 
essência uma tarefa cognitiva pelo fato de envolver processos mentais. Esse fato é 
sustentado por vários estudos das áreas da Psicologia, Neurologia, Antropologia e 
Ciência da Computação, os quais têm provado a importância de aspectos 
psicológicos como emoções e personalidade neste processo de tomada de decisão. 
Em suma, a forma de agir de um determinado indivíduo está diretamente 
relacionada aos seus aspectos afetivos. Alguns trabalhos existentes na literatura 
abordam a utilização da personalidade para medir a confiança de agentes de 
software, ou seja, se o usuário possuir uma personalidade forte será mais confiável 
do que outro que possui personalidade fraca. Esses trabalhos, apesar de utilizarem 
alguns conceitos afetivos para a mensuração da confiança, não são abordados um 
real processo cognitivo ou afetivo que melhor simule o comportamento humano, não 
conduzindo ao real entendimento de como interpretar e como os valores de 
confiança foram efetivamente construídos. Não é possível explicar os 
comportamentos, ou seja, de onde vieram as ações e avaliações, pois nenhum 
processo cognitivo ou emocional é utilizado para a construção da confiança. 
OBJETIVOS: O presente estudo tem por objetivo construir e avaliar um sistema de 
confiança baseado na extração da personalidade dos usuários por meio de seus 
textos, inferindo seu nível de confiança por meio da teoria psicológica dos cinco 
grandes fatores de personalidade. MATERIAIS E MÉTODOS: A primeira etapa para 
a execução do trabalho é a realização de pesquisa na literatura com o objetivo de 
encontrar autores da psicologia que abordam as ligações entre personalidade e 
níveis de confiança. Logo após, será necessário extrair da Internet bases de dados 
de sistemas de avaliação, tais como Amazon, Trip Advisor e eBay. Com isso, é 
possível analisar como a confiança pode ser calculada de forma numérica 
baseando-se na utilidade das avaliações feitas pelos usuários. A próxima etapa 
consiste em extrair os traços de personalidade dos textos escritos pelos usuários, 
por meio de ferramentas específicas existentes na literatura para isso. De posse 
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dessas informações, o próximo passo é realizar as correlações entre a confiança 
numérica já existente nas bases de dados com os traços de personalidade extraídos 
dos textos. Com isso, objetiva-se avaliar se os traços de personalidade impactam na 
confiança dos usuários. RESULTADOS: Foram realizados testes com os seguintes 
algoritmos de regressão: M5P, SMOReg e Linear Regression. Com base nos testes 
desenvolvidos, chegou-se a conclusão que tanto para as bases de dados do Trip 
Advisor e eBay, os traços de personalidade influenciam nos valores de confiança 
dos usuários. Esse fato foi validado por meio de testes estatísticos não paramétricos 
(Friedman e Nemeny), os quais apontaram diferenças significativas entre as 
abordagens. Por outro lado, para a base de dados da Amazon, os testes não 
puderem ser realizados pelo motivo de que a própria Amazon não disponibiliza 
informações adicionais sobre os usuários, o que inviabilizou a sua utilização. 
CONCLUSÕES: Com base nos resultados preliminares, observou-se que os traços 
de personalidade extraídos dos textos podem ser relevantes para a construção do 
modelo de confiança dos usuários, tendo como cenário um sistema de avaliação.  
 
Palavras-Chave: Traços de personalidade. Confiança. Extração de personalidade.  
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ESTUDO SOBRE A REDUÇÃO DE CUSTOS E A APLICABILIDADE DO BAMBU 
COMO ARMADURA LONGITUDINAL EM PEÇAS TIPO VIGA43 

Caroline Carvalho Carneiro44 
Plínio Vivan Filho45 

Mario Fritsch46 
RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Para o desenvolvimento de novas técnicas e novas aplicações para 
determinados materiais no âmbito da engenharia civil, deve-se analisar os fatores 
que condizem com a aplicação desejada. No caso das obras de pequeno porte, 
encontra-se a necessidade da redução de custos, de forma que a qualidade da 
mesma não seja afetada. No entanto, constata-se que grande parte da execução 
destas obras é realizada por profissionais que possuem pouca qualificação, desta 
forma, existe a necessidade da apresentação de forma simples da tecnologia. Um 
material que com estudo detalhado mostra-se compatível a estes critérios é o 
bambu, o qual se apresenta abundantemente no Planalto Norte Catarinense, é um 
recurso renovável, possui custos praticamente nulos de implementação e absorve 
gás carbônico, assim, beneficiando também a qualidade do ar na região onde a obra 
está inserida. OBJETIVOS: Este trabalho visa caracterizar o bambu como substituto 
do aço na construção civil de pequeno porte. Serão apresentadas peças tipo viga 
confeccionadas com dimensões destinadas ao teste de flexão. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Com os testes de tração e compressão, foi possível dimensionar a 
armadura necessária em bambu para que houvesse equivalência ao aço. Para 
suportar a tração, foram utilizadas 2 unidades de bambu com diâmetros de 
aproximadamente 2,5cm. Para resistir à compressão foram utilizadas tiras de bambu 
com média de 1,00cm. Estes materiais foram armados com estribos convencionais 
dispostos a 25,00cm. A estrutura foi posicionada dentro da forma e recebeu adição 

de concreto com  igual a 20MPa. As vigas, com dimensões de 15,00cmx20,00cm 
e 1,70m de comprimento, permanecerá em processo de cura por 28 dias, então será 
exposta ao ensaio de flexão. Foram confeccionadas três vigas, uma armada com 
aço, e duas exatamente iguais armadas equivalentemente com bambu. Todo o 
processo respeita a norma NBR 6118-2003 e foi realizado com o bambu em forma 
natural. RESULTADOS: O material quando exposto ao teste de tração resultou em 
230 MPa, valor próximo ao de uma chapa de aço, 240MPa, permitindo que o 
material seja aplicado de forma similar. Espera-se que no ensaio de flexão as três 
vigas possuam resultados equivalentes. Então, será apresentada aos profissionais 
uma tabela que indicará o vão máximo no qual poderá ser utilizado determinado 
diâmetro de bambu. CONCLUSÕES: Com a distribuição da tabela, o bambu poderá 
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ser aplicado de forma segura por trabalhadores das diferentes classes de 
qualificação em obras de pequeno porte. Com isso a aplicabilidade do bambu se 
torna maior e pode-se afirmar a redução de custos em até 50% na obra. 
 
Palavras-Chave: Bambu. Construção Civil. Substituição. Aço 
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VOLUMES DE TREINAMENTO NEUROMOTOR AFETAM O DESEMPENHO 
FÍSICO E MOBILIDADE EM IDOSOS?47 

Ana Claudia Lisboa48 

Malu Cristina de Araujo Montoro Lima49 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é considerado um evento natural, dinâmico e 
crescente na população mundial. O aumento na expectativa de vida e nos avanços 
com cuidados relacionados à saúde tem induzido grande interesse na promoção de 
um envelhecimento mais saudável. As alterações na mobilidade comprometem a 
realização de suas atividades de vida diária, além de aumentarem os riscos de 
quedas, comprometendo de maneira inevitável a qualidade de vida dessa 
população. O treino neuromotor tem se mostrado um grande aliado na melhora do 
equilíbrio, força muscular, mobilidade, entre outras aptidões físicas. No entanto 
muitas dúvidas pairam em torno de qual a forma mais eficaz da aplicação do treino, 
sendo por séries de determinadas repetições ou quando existe um tempo pré-
determinado para execução de cada série. No contexto da saúde pública esta 
pesquisa visa melhorar a qualidade de vida do idoso, minimizando os riscos 
inerentes do declínio da força muscular, equilíbrio e flexibilidade. OBJETIVO: 
Verificar a interferência de diferentes volumes do treinamento neuromotor no 
desempenho físico e mobilidade em idosas. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo do 
tipo analítico experimental. A amostra foi composta por 26 idosas com idades entre 
65 e 75 anos. O desempenho físico foi avaliado através do teste de desempenho 
físico (TDF). O equilíbrio dinâmico através do teste de índice de marcha dinâmica 
(IMD) e a mobilidade articular(ADM) de tornozelos através da goniometria. As idosas 
foram divididas em dois grupos de forma aleatória sendo que o GT1(n=16) realizou 3 
séries de 12 repetições em cada estação com intervalo de 60 segundos entre as 
séries e 60 segundos de intervalo entre as estações. O grupo GT2(n=09) realizou 3 
séries de 30 segundos em cada estação com 60 segundos de intervalo entre as 
séries e 60 segundos de intervalo entre as estações. As idosas sofreram duas 
intervenções semanais com 48 horas de descanso entre as intervenções, com 
duração de 45 minutos, por doze semanas. Na metade da intervenção houve 
progressão de dificuldade na execução dos exercícios do circuito. RESULTADOS 
PARCIAIS: A estatística descritiva nos mostra que a média de idade do GT1 foi 
67,18± 6,82 e no GT2 foi de 69,11±6,4. A média do pré e pós IMD respectivamente 
(GT1 = 21,56±2,82/ 23,25±1,12 e GT2= 21,44±2,35/23,22± 0,97) em ambos os 
grupos foram similares. No DF a média do pré e pós respectivamente (GT1 = 24,63 
±2,80/28,56±1,82 e GT2= 24,56±2,40/27,56±2). A média de plantiflexão (em graus) 
foi 33±5,21(pré) e 36,28±4,15(pós) no GT1; 33,49±5,67(pré) e 36,27±4,69(pós) no 

                                                           
47

Financiamento: “O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa de Bolsas Universitárias 
de Santa Catarina - UNIEDU”. 

48
Bolsista, membro do NUPESC UnC Mafra, curso de Fisioterapia, Universidade do Contestado 
Campus Mafra. E-mail:ana.lisboaaa@hotmail.com 

49
Orientadora da pesquisa, docente do curso de Fisioterapia, membro do NUPESC UnC Mafra. 
Universidade do Contestado Campus Mafra. E-mail: malumontoro@gmail.com 



42 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

GT2. A média de dorsiflexão (em graus) foi 12,81± 4,10(pré) e 14,87±2,76(pós) no 
GT1; 12,88±4,49(pré) e 13,88±4,06(pós). CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Ainda 
somente em avaliação qualitativa do desempenho das idosas percebeu-se que 
houve um bom desempenho no desenvolvimento do treino neuromotor e que já 
iniciaram com valores muito próximos do escore total no teste de desempenho físico 
e índice da marcha dinâmica. A diminuição de amplitude de tornozelo já era 
esperada, pois esta articulação sofre a limitação devido às alterações impostas pelo 
envelhecimento para manter a estabilidade postural na marcha. 
 
Palavras-Chave: Idoso. Desempenho Físico. Marcha. Limitação da Mobilidade. 
Treino Neuromotor. 
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A RELIGIOSIDADE NOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS 

Rubiana Rodrigues Krasota de Almeida50 
Martha Caroline Henning Geronasso51 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A religião sempre esteve presente nas interações humanas em 
diferentes tempos históricos, influenciando as mais diversas culturas e sociedades. 
Em vista disso, pode-se perceber a relevância da religiosidade nas interações 
sociais e no psiquismo do ser humano, aparecendo ainda na constituição da 
subjetividade do indivíduo, expressa em crenças, valores, emoções e 
comportamentos a ela relacionados. Para Rosset (2004), um casal pode ser definido 
de diversas formas, caracterizados como uma relação afetiva com intimidade e 
relacionamento sexual. Os casais podem configurar diferentes modos: morar juntos 
em uma mesma casa, ou não; serem heterossexuais ou homossexuais, ter ou não a 
possibilidade de optarem por filho, bem como oficializar esta relação com o 
casamento civil, ou manterem-se em união estável. Desta forma, entendendo que 
para pessoas religiosas e com fé os ensinamentos da sua crença fazem parte do 
sistema de valores e são base de suas escolhas e ações, levanta-se a necessidade 
de ver o alcance desta influência no âmbito conjugal. OBJETIVOS: O objetivo geral 
da pesquisa foi avaliar de que maneira a religiosidade influencia no relacionamento 
conjugal; avaliar se à religiosidade de um dos cônjuges afeta no relacionamento do 
casal; verificar quais as influências da religiosidade de um dos parceiros no 
casamento; analisar se houve alteração na religiosidade de um dos cônjuges devido 
à influência do seu parceiro; identificar a presença de problemas conjugais 
decorrentes da religiosidade; MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. Fizeram parte do estudo 
funcionários de uma Universidade do Planalto Norte Catarinense que sejam casados 
ou estão em uma união estável e que frequentem uma instituição religiosa; e que 
tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta 
de dados se deu a partir de uma entrevista semiestruturada que foram gravadas e 
posteriormente transcritas. RESULTADOS: Constatou-se que 100% dos 
entrevistados relataram a influencia positiva da Religiosidade no casamento; mas 
36,3% acreditam existir também influencias negativas. CONCLUSÕES: Conclui-se 
então que a Religiosidade influencia o casamento sendo positivamente ou 
negativamente. Para alguns entrevistados a questão da recusa da frequência à 
Instituição Religiosa gerou frustração e divergência de pensamentos, porém estes 
não afetaram os relacionamentos diretamente. 
 
Palavras-Chave: Religiosidade. Relacionamentos. Casal.  
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EDUCAÇÃO A PARTIR DO PENSAMENTO DE ZYGMUNT BAUMAN52 

Alexandre Sora53 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Apresentar as reflexões presentes no pensamento sociológico de 
Zygmunt Bauman, para que a partir delas, encontrar uma possibilidade de 
contextualização com os atuais dilemas enfrentados na educação institucionalizada 
no Brasil e no Mundo com isso colocar em jogo as múltiplas condições de realização 
da educação em sua forma institucional. OBJETIVOS: Encontrar subsídios teóricos 
para compreender quais são, e por quais motivos a educação institucionalizada 
encontra-se em crise e com base nesta fundamentação apresentar provocações 
e/ou hipóteses sobre qual é a função social da escola no processo educativo, bem 
como qual papel os agentes envolvidos no âmbito escolar desempenham para a 
efetivação, ou não, de uma educação de qualidade, tendo sempre em vista a 
participação que o ambiente externo exerce sobre os resultados educacionais, ou 
seja a sociedade líquida apresentada pelo autor. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi 
utilizado para a realização desta pesquisa a literatura traduzida para o português e 
espanhol de Zygmunt Bauman, tendo como método a revisão bibliográfica da obra. 
RESULTADOS: A educação apresenta-se em diferentes obras do autor, 
contextualizadas coma as consequências produzidas pelo pleno desenvolvimento do 
sistema econômico capitalista, bem como a influência do processo de globalização e 
a utilização das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) em contraste com 
as tradicionais práticas pedagógicas, o que fragiliza a educação institucionalidade e 
apresenta a educação como um processo inacabado. CONCLUSÕES: Com base 
nos textos selecionados e obras revisadas conclui-se que a crise educacional 
presente na obra de Bauman é de ordem conceitual e metodológica, deste modo as 
práticas pedagógicas ainda em pleno uso nas instituições de ensino, bem como os 
conceitos utilizados para que tais práticas tenham fundamentação, encontram-se em 
choque com a sociedade que se desenvolve rapidamente no ambiente externo ao 
das instituições escolares e de ensino e pesquisa.   
 
Palavras-Chave: Zygmunt Bauman. Educação. Crise educacional.   
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DIVERSIDADE E MIRMECOFILIA ENTRE FORMICIDAE (HYMENOPTERA) E 

HEMIPTERA NO ECOSSISTEMA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAPA, PR 

Jeisy Coelho Guzzoni54 
Maristela Povaluk55 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Ecologia preocupa-se em estudar as relações entre os seres 
vivos e o meio em que estes vivem. Mirmecofilia significa literalmente adoração de 
formigas e refere-se às associações de mutualismo com formigas. Além da proteção, 
as formigas podem oferecer outros serviços, em troca da substancia açucarada 
excretada pelos hemípteros. MATERIAIS E MÉTODOS: Os insetos da Família 
Formicidae e da ordem Hemiptera foram coletados e analisados para determinação 
do possível táxon. A pesquisa esta sendo realizada de novembro de 2014 a 
novembro de 2015, em dois locais na cidade de Lapa no Paraná. A coleta foi manual 
com auxilio de potes com um agente mortífero, nas partes de mata nativa com mais 
arbustos e árvores de pequeno a médio porte, para uma melhor possibilidade de 
encontrar os insetos, em seguida foram analisados no laboratório de Ciências 
Biológicas da UnC- Mafra. O material coletado está armazenado em vidros e em 
uma maleta de madeira em alfinetes entomológicos. Na determinação foram 
analisadas as estruturas e caracteres externos dos insetos, com o auxilio do 
microscópio estereoscópico, de acordo com as chaves de identificação obtendo-se 
os resultados. RESULTADOS: Ao longo da pesquisa foram coletados e analisados 
as interações entre Hemiptera e Formicidae com atividades mimercófilas, como 
mutualismo e interações tritróficas onde, os hemípteros se associam com as plantas 
e com as formigas ocorrendo assim a mirmecofilia, que é uma forma de interação 
benéfica para ambos os insetos pesquisados. Verificou-se diferença na abundância 
e na riqueza de gêneros e famílias nas diferentes estações, na estação quente e 
ensolarada evidenciou-se maior número de interações entre Formicidae e 
Hemiptera, enquanto na estação fria e chuvosa pode-se constatar uma redução no 
número de interações. Para a família formicidae foram encontrados os gêneros, 
Camponotus, Pheidole e Crematogaster. E as subfamílias de hemípteros analisados 
foram Membracidae (membracídeos), Aphididae (afídeos ou pulgões) e a 
Superfamília Coccoidea (cochonilhas). CONCLUSÕES: O estudo das interações 
entre formigas e Hemípteros, onde envolve mutualismo e relações tritróficas é 
importante para um conhecimento mais detalhado na estrutura dos ecossistemas e 
da fauna que compõe o bioma desta região, para sua conservação e preservação. 
 
Palavras-Chave: Formicidae. Hemiptera. Interações.  
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USOS DO SOLO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM ESTUDO SOBRE O 
TERRITÓRIO DO CONTESTADO NA REGIÃO DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE56 

Valdir Roque Dallabrida57 
Tiago Luiz Scolaro58 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: Esta pesquisa busca avaliar o uso do solo e suas modificações 
ocorridas nos últimos vinte anos na região do planalto norte catarinense, 
basicamente num recorte da região do contestado. O estudo busca analisar as 
transições mais importantes ocorridas no solo, e quais foram também os impactos 
destas transformações e se tal mudança está relacionada com o desenvolvimento 
regional de cada município. A pesquisa busca ainda, analisar se as relações podem 
ser feitas entre a evolução dos usos do solo e indicadores de desenvolvimento 
regional nos recortes territoriais do interior do estado de Santa Catarina. Para isto 
será realizado um estudo investigativo por meio de um SIG – Sistemas de 
Informações Geográficas com imagens de satélite LANDSAT 5, onde ao final gerará 
um mapa temático com as informações da área em estudo. OBJETIVOS: Investigar 
as principais mudanças no uso do solo que estão ocorrendo nas últimas décadas no 
Território do Contestado, Estado de Santa Catarina, relacionando-as com os 
indicadores de desenvolvimento regional. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia 
do trabalho ocorreu por meio de intensivos estudos em um recorte da região do 
contestado, basicamente nas cidades que compõem a secretaria de 
desenvolvimento regional – SDR de Canoinhas, onde serão realizados os 
levantamentos de uso de solo. Estes levantamentos foram realizados por um 
sistema de informações geográficas (SIG) pelo programa Arcgis 10.1, para receber, 
organizar e permitir algumas análises automáticas das informações da área de 
estudos. Também foi realizada uma pesquisa no site do IBGE, onde se pesquisou os 
principais indicadores de desenvolvimento, como PIB, Renda Per Capita e principais 
culturas para ver qual a relação entre os usos do solo e o desenvolvimento da 
região. RESULTADOS: Podemos dizer que houve transições importantes durante o 
período estudado. Uma dela é para o aumento do plantio de exóticas que nos 
últimos 27 amos praticamente dobrou, de 4,4% para 8,98% e também para a 
vegetação nativa de 35,45% em 1984 para 45,17% em 2011, que se reestabeleceu 
nas áreas de maior declividade, proporcionando um aumento da cobertura de 
vegetação nativa da região. Para os indicadores levantados, em sua grande maioria 
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tiveram forte aumento, os principais e mais significativos foram o PIB das cidades e 
a renda per capita da população durante estes 27 anos. Para as culturas tanto 
temporárias quanto prementes, houve aumento de produção para todas, podendo 
destacar o milho, a soja, e a erva mate como as principais culturas da região. 
CONCLUSÃO: O dado mais evidente, nas análises permitidas pela presente 
investigação é que há uma relação direta entre as principais mudanças nos usos dos 
solos e o crescimento da monocultura silvícola e das atividades agrícolas, nos 
últimos 20 a 30 anos. Um dado positivo é o fato de que as áreas com 
remanescentes florestais nativos não só permanece nos percentuais da década de 
1980, como observa-se uma pequena recuperação. Por fim, sem ter a pretensão de 
sermos conclusivos, esperamos que os dados apresentados, mesmo reconhecendo 
suas limitações, permitam novas interpretações e suscitem novos estudos. 
Sugerimos, portanto, seguir estudando como ocorrem as mudanças de usos do solo, 
desde o ponto de vista tecnológico, da Teledetecção e tratamento de imagens. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. SIG. Usos do Solo. 
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PRÁTICAS ORÇAMENTÁRIAS DAS ORGANIZAÇÕES DA REGIÃO DA AMAUC59 

João Antonio Zerbielli60 
Fernando Maciel Ramos61 

Cristiane Zucchi62 
  

RESUMO 

INTRODUÇÃO: É importante para sociedade que população esteja comprometida a 
fiscalizar a execução dos atos de gestão, de modo que estes atendam os interesses 
da sociedade, as leis e os princípios sugeridos pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) e pelo o Banco Mundial, que são: legitimidade, equidade, responsabilidade, 
eficiência, probidade, transparência e accountability (WORLD BANK, 2007). A 
transparência constitui a possibilidade de acesso a todas as informações dos órgãos 
públicos, para que sejam utilizadas como meio de controle e fiscalização interna e 
externa, representada pela população. Além disso, de acordo com o princípio da 
legitimidade, não basta apenas observar o cumprimento da lei, e sim se os 
interesses sociais foram alcançados. OBJETIVO: Este estudo teve por objetivo 
analisar a percepção pública sobre a eficiência da publicidade das informações dos 
gastos públicos. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização deste estudo utilizou-
se a pesquisa descritiva com análise quantitativa e para a coleta de dados utilizou-se 
o método survey, a partir de um questionário online e também aplicado fisicamente 
visando identificar o conhecimento da população com relação a eficiência da 
publicidade na divulgação das informações dos gastos públicos. O questionário 
contempla 3 questões objetivas e 2 questões semiabertas, o qual foi aplicado a uma 
amostra de 1.583 participantes dos municípios que compõem a região da AMAUC. 
O questionário esteve exposto por dois meses (no período de 01/06/2015 à 
31/07/2015) de forma eletrônica em um domínio online, divulgado através de e-mail, 
redes sociais e impresso. RESULTADOS: Do número total dos entrevistados 48,5% 
ou seja, 768 são homens e 51,5% correspondente a 815, são mulheres, e em geral 
(50,16%) com idade de 21 a 30 anos. Também se evidenciou que 54,1% dos 
respondentes possuem ensino médio completo, 21% graduação completa, 14,5% 
até o ensino fundamental completo, 10,1% especialização completa, 0,3% mestrado 
completo, 0,1% doutorado completo. Em relação ao conhecimento sobre a Lei de 
Aceso a Informação, identificou-se que 66,2% deles nunca ouviram falar a respeito 
da temática e 33,8% já ouviram falar da temática abordada de modo que 13,3% 
destes não souberam definir a LAI corretamente, como o meio que estabelece o 
acesso a informações e a transparência dos atos praticados pela administração 
pública, tendo ainda que 83,3% não tiveram contato com a publicidade das 
informações, 17,7% respondentes tiveram contato com as informações através de 
meios disponibilizados pelo ente público, enquanto 17,1% apontam que tiveram por  
meio dos sites do ente público ou seja 82,9% das informações, não divulgadas pelo 
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ente público, foram buscadas pela população por outros meios de acesso, tais 
como, portais da transparência, televisão, rádio, entre outros. Com relação as 
formas que possibilitam o acesso a informação, sobre a arrecadação de receitas e 
aplicação dos recurso, 59,6% dos 535 respondentes que já ouviram falar na LAI, 
afirmam que conhecem os meios de acesso as informações e 40,4% deles não 
possuem conhecimento das formas de acesso a LAI de modo que a maioria dos 319 
respondentes que conhecem as formas de acesso, destacam que os principais 
meios de acesso devem ser: site da transparência 58,8%, site oficial do órgão 
público 48,4%, presencial no órgão público 7,9% e 5% por programas de rádio. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da pesquisa realizada contatou-se que a 
população não aderiu aos meios de divulgação da Lei de Acesso a Informação, 
tendo ainda que as informações não chegam a maioria da população ou chegam de 
forma incorreta. 
 
Palavras-chave: Gastos públicos. Acesso a Informação. Publicidade. 
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DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Weslei Pauli63 
Reginaldo Antonio Marques dos Santos64 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como objetivos uma revisão de literatura 
sobre o tema da democracia. Para a elaboração da revisão, buscou-se expor no 
primeiro momento a realização de um breve retrospecto histórico da democracia 
principalmente a que ressurgiu nas idades estado italianas dos séculos XV e XVI. 
Esse retrospecto é importante porque a democracia possuía vínculos com a 
participação direta do cidadão nas tomadas de decisão. A democracia moderna por 
sua vez, se relacionada com a representação política, onde o cidadão participa da 
vida pública por meio de mecanismos criados pelo Estado para eleger os seus 
representantes. O ponto central e que marca, sobretudo os aspectos relacionados a 
esta revisão de literatura é a crise inerente do sistema democrático em voga e que 
necessita de um processo de revisão e aprimoramento. A crise da democracia 
conduz ao estabelecimento de pontos de convergência entre a democracia dos 
antigos e a democracia dos modernos. Os mecanismos de participação direta estão 
sendo repensados e mesclados junto à democracia dos modernos com o intuito de 
recriar um novo sistema político vigente onde a participação do cidadão, mais uma 
vez, seja o ponto central de tal sistema. OBJETIVOS: - elaborar revisão de literatura 
quanto ao tema: democracia; - delinear a forma com que a participação popular vem 
acontecendo no modelo democrático brasileiro. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Buscando subsídio principalmente em livros e artigos, elaborou-se a revisão dos 
assuntos, buscando expor no primeiro momento a realização de um breve 
retrospecto histórico da democracia principalmente a que ressurgiu nas idades 
estado italianas dos séculos XV e XVI. Esse retrospecto é importante porque a 
democracia possuía vínculos com a participação direta do cidadão nas tomadas de 
decisão. RESULTADOS: O ponto central e que marca, sobretudo os aspectos 
relacionados a esta revisão de literatura é a crise inerente do sistema democrático 
em voga e que necessita de um processo de revisão e aprimoramento. 
CONCLUSÕES: A crise da democracia conduz ao estabelecimento de pontos de 
convergência entre a democracia dos antigos e a democracia dos modernos. Os 
mecanismos de participação direta estão sendo repensados e mesclados junto à 
democracia dos modernos. Com o intuito de recriar um novo sistema político vigente 
onde a participação do cidadão, mais uma vez, seja o ponto central de tal sistema. 
 
Palavras-Chave: Democracia. Republicanismo. Ideologia. Participação democrática. 
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PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ABORDANDO PRIMEIROS SOCORROS 
EM ESCOLAS PÚBLICAS 

Giovano Maia65 
Jaqueline Sueli Horodeski66 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A promoção da saúde é tema que vem ganhando cada vez mais 
espaço nos meios sociais e acadêmicos. As escolas, por serem locais de reunião de 
crianças e adolescentes, onde essas passam grande parte do tempo, não pode ser 
excluída dessa temática. Sendo assim, é justificada a busca da promoção da saúde 
nesse ambiente, a fim de proporcionar segurança, bem estar e condições plenas de 
desenvolvimento do ensinar/aprender aos alunos, pais e funcionários dos 
estabelecimentos de ensino. OBJETIVOS: Avaliar o preparo dos professores da 
rede pública de ensino de cidade do planalto norte de Santa Catarina, com relação 
ao tema Primeiros Socorros; articular ações com a rede pública de ensino, através 
de curso de capacitação visando evitar ou diminuir agravos advindos de traumas. 
MATERIAIS E MÉTODO: Pesquisa do tipo levantamento descritiva, prospectiva, 
quantitativa, de campo não randomizada envolvendo aproximadamente 1000 
professores, atuantes nas escolas públicas da cidade de Mafra. A coleta de dados 
será realizada mediante aplicação de questionário, contendo perguntas abertas e 
fechadas, algumas de caráter pessoal e outras com objetivo de avaliar os 
conhecimentos sobre o tema. O questionário poderá ser transcrito no programa 
Formulário Google e enviado online aos professores. Após respondido o 
questionário, o programa enviará os dados para o e-mail do pesquisador. Os dados 
serão analisados com ajuda do programa SPSS, da IBM, versão 21.0 for Windows. 
Será realizado o levantamento estatístico descritivo, através da reunião dos dados 
apurados. RESULTADOS: A pesquisa ainda está em andamento, sendo que falta 
concluir a coleta. No entanto, os resultados parciais, até agora, demonstram que a 
maioria dos professores (55%) não fez nenhum curso específico sobre o tema; 
59,2% responderam que não tiveram em sua formação disciplina que ensinasse 
primeiros socorros; 61,6% não se sente preparado para prestar primeiro 
atendimento; 90,8% considera o tema importante para a atuação profissional. No 
questionário que continha perguntas de conhecimento sobre o tema, a média de 
acertos ficou em torno de 69,9%, sendo que a pergunta mais acertada foi: “Porque é 
necessário realizar os primeiros socorros corretamente e em um curto intervalo de 
tempo?”. 99,2% responderam a alternativa “a”, ou seja: “para evitar a morte e 
prevenir sequelas”. Já a pergunta com menor índice de acertos foi: ”Sabe quantas 
compressões torácicas para tantas respirações na ressuscitação 
cardiorrespiratória?”. 44,4% responderam letra b: 15 compressões para 1 respiração 
e apenas 15,7% responderam corretamente letra d: 30 compressões para duas 
respirações.  CONCLUSÃO: Concluímos com os presentes dados parciais, que os 
professores, mesmo sem realizar curso específico ou ter recebido aulas a respeito 
do tema, ainda assim demonstraram um conhecimento acima da média. Embora 
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temas como ressuscitação cardiopulmonar devam ser trabalhados, a fim de prepara 
melhor o público alvo. 
 
Palavras-Chave: Professores. Primeiros socorros. Promoção da saúde. 
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O ATIVISMO JUDICIAL E O PAPEL DO STF FRENTE AO NOVO DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

 
Angélica Cardoso Lima67 

Rene Zampar68 
 

RESUMO 

 
Este artigo procura retratar um assunto presente nas discussões sobre a quebra dos 
três poderes pelo poder judiciário e deste modo ferindo um principio constitucional e 
assim tendo o rompimento da democracia, pois este órgão é o único deles que não é 
escolhido por meio do pleito eleitoral. Envolve conceitos sobre o olhar do novo 
direito constitucional, valorização da constituição cidadã e seus princípios 
fundamentais. Aborda sobre a ação proativa do judiciário frente a omissão e inércia 
do legislativo retratando a importância do guardião da constituição frente a 
necessidade de resposta a problemas sociais, visando garantir os direitos da 
sociedade civil. O assunto “ativismo judicial” é novo e ainda polêmico, por ora, dispor 
sobre o mandado de injunção, remédio constitucional de intervenção indireta, no 
entanto, o “ativismo judicial” faz parte de uma nova realidade e tendência no 
judiciário, devendo, não só, ser discutido, como bem examinado sob um olhar 
interdisciplinar na órbita do novo constitucionalismo, pós 1988. Frente a esta 
problemática este artigo vem questionar: Será que a velocidade de resposta para a 
sociedade é realmente alcançada com ativismo judicial? Será que o ativismo judicial 
como garantia de direitos não é apenas uma mera desculpa para justificar a violação 
da separação de poderes? Que efeitos sociais este movimento, inter-relacionado ao 
mandado de injunção, trouxe a sociedade para resolução de casos concretos? Para 
suprir momentaneamente esta inquietação descrita neste artigo serão descritos 
neste trabalho o papel do constitucionalismo na atualidade, a relação da separação 
dos três poderes, o ativismo judicial e as respostas construídas pelo STF 
relacionadas com o ativismo judicial. Utilizou-se como método a pesquisa 
bibliográfica, onde foram realizadas buscas nas bases Scielo, artigos do Conpedi e 
autores renomados do Direito Constitucional. Contudo, conclui-se que o ativismo 
judicial, assim como o Neoconstitucionalismo que o precede é uma tendência e uma 
realidade no universo judiciário pátrio atual. Percebeu-se que há inúmeras 
divergências a respeito do tema e sua ofensa ou não a princípios constitucionais 
como, a tripartição dos poderes, o Estado de Direito e a democracia, pois é exercido 
pelo único Poder não eleito, não escolhido pelo povo e que desta forma, não pode 
considerar-se representante do mesmo e nem está vinculado à sua vontade. Há de 
se considerar ainda, a intenção daqueles que exercem o ativismo judicial, que não 
outra, ao menos ao que tem-se mostrado, em nada mais do que cumprir sua função 
de fiscal e guardião da lei maior, sem nenhuma pretensão de trazer para si 
atribuições que a outro Poder pertença. Para tanto, para se constituir o verdadeiro 
Estado Democrático de Direito, deve se haver a participação ativa de todos, seja nos 
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pontos averbados na constituição federal art. 14 nos seus incisos I, II e III, como na 
hermenêutica desta. 
 
Palavras-chave: Novo constitucionalismo. Separação de poderes. Ativismo judicial. 
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OCORRÊNCIA DE AMBLYOMMA LONGIROSTRE E EUTRICHOPHILUS SP. EM 
OURIÇO-CACHEIRO 

Luís Augusto Wendt69 
Daniela Pedrassani70 

Margareth Cristina Iazzetti Santos71 
Thiago Cassias Mirek72 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus Fischer, 1814) é um 
mamífero roedor (Erinaceomorpha: erinaceidae) de hábito noturno, arborícola que 
alimenta-se de folhas, flores, frutos, brotos e sementes. De fácil domesticação, os 
ouriços apresentam importante papel como vetores de doenças. As doenças 
parasitárias são importante causa de mortalidade de animais silvestres; inclusive em 
ouriços; em seu ambiente natural. Os ouriços são reconhecidos por constituírem 
reservatórios de agentes patogênicos, destacando-se bacterioses e protozooses. 
Devido a sua grande capacidade de adaptação, esse roedor tem se tornado assíduo 
no ambiente rural e urbano, estando muitas vezes relacionado à transferência de 
agentes patogênicos para animais domésticos e para humanos. Seus ectoparasitos 
são causadores de numerosas doenças, por sua ação direta ou por desempenharem 
papel relevante como vetores destes agentes. OBJETIVO: Relatar a ocorrência de 
ectoparasitas em Sphiggurus villosus de vida livre. MATERIAL E MÉTODOS: Um 
ouriço, adulto, macho, pesando 2 kg, recolhido em Canoinhas-SC, foi encaminhado 
pela Polícia Militar Ambiental em agosto de 2015, para tratamento médico-
veterinário devido a diversas fraturas ocasionadas por atropelamento. 
Aproximadamente 45 dias após os procedimentos cirúrgicos realizados para 
correção das fraturas, o animal veio a óbito. Durante seu internamento foram 
encontrados diversos artrópodes sobre a sua superfície corporal. Esses foram 
coletados manualmente, preservados em álcool 70o GL e identificados pelas chaves 
de Werneck (1950) e Aragão e Fonseca (1961). RESULTADOS: Sob visualização 
microscópica, pelas características morfológicas foram identificados os seguintes 
ectoparasitas: piolhos do gênero Eutrichophilus sp. e carrapatos da espécie 
Amblyomma longirostre. Também conhecido como piolho mastigador, o 
Eutrichophilus sp. possui a cabeça alongada com têmporas fortemente projetadas 
para trás, região pré-antenal sub-trapezoidal e com dimorfismo sexual caracterizado 
pelo tamanho das antenas, sendo a do macho maior e mais forte. Seu tórax é longo 
e estreito, com uma só fila de pequenos pelos em cada segmento abdominal, 
enquanto os segmentos abdominais terminais possuem longas cerdas marginais 
com número variável, reunidas em um ou mais grupos, constituindo a melhor 
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característica para distinção do gênero. O A. longirostre, em fases imaturas é 
comumente encontrado em aves passeriformes e quando adulto, é encontrado 
pincipalmente em mamíferos. Quando ninfa, o A. longirostre é a única espécie do 
gênero que possui lanceta no hipostômio. Também apresenta gnatossoma longo 
com a base do capítulo triangular e sulco marginal incompleto, cinco grandes placas 
ventrais no idiossoma, ornamentação hexagonal irregular e a coxa I com dois 
esporões curtos (o externo mais que o interno). CONCLUSÕES: Alguns trabalhos já 
relataram a ocorrência destes ectoparasitas em ouriços do sul do Brasil, porém são 
necessários mais estudos direcionados aos animais silvestres de vida livre e o 
ecossistema que os rodeia, pois a convivência humana-animal está tornando-se 
cada vez mais estreita. 
 
Palavras-Chave: Ectoparasitas. Animais Silvestres. Erinaceidae. Carrapato. Piolho 
mastigador. 
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ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DA INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO DO VALE DO CONTESTADO 

Diana Comin73 
Fernando Maciel Ramos74 

Cristiane Zucchi75 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Oportunizar aos cidadãos o acesso às informações públicas, por 
meio do estabelecimento da publicidade como regra e do sigilo como exceção, é a 
principal prerrogativa da Lei de Acesso à Informação. Através dela, concretizou-se a 
Transparência ativa, onde por meio da internet, os entes públicos devem divulgar 
informações de interesse geral ou coletivo independentemente de solicitações. A 
pesquisa baseia-se no seguinte questionamento: Qual o nível de atendimento à Lei 
de Acesso à Informação pelos municípios da região do Vale do Contestado? A 
realização do estudo justifica-se pelo fato de que é significativo o papel dos 
municípios para a promoção de um governo cada vez mais transparente, que 
permite a instauração do regime democrático e amplia a participação cidadã, 
visando demonstrar se os munícipios estão propiciando à população o acesso às 
informações segundo o propósito da lei. OBJETIVO: Analisar o nível de atendimento 
à Lei de Acesso à Informação pelos municípios da região do Vale do Contestado. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Quanto ao objetivo a pesquisa é descritiva, o 
procedimento de coleta de dados documental e a abordagem quantitativa. Para a 
construção do índice de atendimento à Lei de Acesso à informação, foi realizada 
busca e avaliação nos sítios eletrônicos dos 9 municípios da região do Vale do 
Contestado que possuem população superior à dez mil habitantes, mediante a 
aplicação de um Check-list, formulado com base nos artigos 5°, 8°, 9º, e 45 da lei. O 
nível de atendimento foi identificado como um conjunto de 19 indicadores, onde se 
atribuiu o valor de um ponto quando atendido, meio ponto quando atendido de forma 
parcial e nenhum ponto quando não atendido.  RESULTADOS: Nenhum dos 
munícipios atendeu a 100% das exigências da Lei de Acesso à Informação, fixando-
se a média geral de conformidade em 77,78%. Os municípios que apresentaram 
maior nível de atendimento foram Caçador e Videira (89,47%). Em contrapartida, o 
município que atingiu o menor índice foi Joaçaba, com 63,16% de consonância. Os 
demais municípios atingiram os seguintes níveis de evidenciação: (i) Friburgo 
(86,84%); (ii) Herval d‟Oeste (81,58%); (iii) Lebon Régis (76,32%); (iv) Campos 
Novos (76,32%); (v) Capinzal (73,68%), e; (vi) Concórdia (63,18%). CONCLUSÕES: 
Através do estudo apurou-se que nenhum dos municípios avaliados evidenciou em 
suas páginas eletrônicas todas as informações necessárias, sendo que o nível 
médio de atendimento verificado foi de 77,78% o que pode ser considerado baixo, 
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visto que a Lei de Acesso à Informação encontra-se em vigor desde maio de 2012, e 
decorridos três anos, os municípios já deveriam ter se adequado as exigências 
impostas. Pode-se considerar que a Transparência ativa não atingiu seu nível ideal 
no sentido de garantir o efetivo controle social, e que as políticas de transparência 
necessitam de aprimoramento no que diz respeito à evidenciação e o acesso às 
informações públicas.  
 
Palavras-Chave: Lei de Acesso à Informação. Transparência ativa. Gestão Pública. 
Accountability. 
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ECTOPARASITAS EM CÃES DOMICILIADOS E SEMIDOMICILIADOS EM ÁREA 
DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA76 

Elisa Stupp Sinigaglia77 
Daniel Agibert Luz78 

Daniela Pedrassani 79 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os principais ectoparasitas de cães de interesse em medicina 
veterinária pela ação espoliadora e transmissão de agentes patogênicos para seus 
hospedeiros são pulgas, carrapatos e ácaros produtores de sarna. Estes podem 
causar irritação, perda de sangue, prurido e lesões cutâneas, além de serem vetores 
de agentes zoonóticos aos cães e seus tutores. O Distrito de São Cristóvão, 
localizado em Três Barras – SC, possui saneamento básico precário e famílias 
vivendo em estreito convívio com os cães, apresentando deficientes condições de 
manejo, sanidade e nutrição, tornando o ambiente propício para o desenvolvimento 
e sobrevivência de ectoparasitas. Os cães do Distrito são, na sua maioria, de âmbito 
semidomiciliar, o que proporciona um contato maior entre estes animais favorecendo 
a transmissão dos agentes. OBJETIVOS: Analisar o perfil de ectoparasitismo de 
cães domiciliados e semidomiciliados no Distrito de São Cristóvão, Três Barras/SC; 
Verificar o potencial zoonótico ou de veiculação de agentes patogênicos aos animais 
e ao ser humano. MATERIAL E MÉTODOS: Para significância estatística foram 
examinados 177 cães domiciliados e semidomiciliados no Distrito de São Cristóvão, 
Três Barras/SC entre fevereiro e março de 2015. Os ectoparasitas foram coletados 
manualmente e armazenados em álcool etílico 70°GL. em animais com sinais 
característicos de sarna como alopecia, pústulas, espessamento cutâneo e 
hiperemia, foi realizado raspado de pele que foi examinado sob microscopia nos 
aumentos de 100 e 400x. RESULTADOS: Dentre os cães analisados, 150 (84,75%) 
estavam parasitados por, pelo menos, uma espécie de ectoparasita, tendo sido 
observadas oito espécies. O ectoparasita dominante foi do grupo Pulicidae (81,9%), 
seguido por Tungidae (11,3%), larvas de dípteros (3,95%), ácaros produtores de 
sarna (1,13%) e piolho (1,13%). Entre os 150 cães parasitados, os pulicidaes foram 
os mais prevalentes (96,7%) e destes, 74% estavam parasitados apenas por 
Ctenocephalides felis, que foi a espécie mais encontrada. O poliparasitismo foi 
observado em 32 animais e as associações mais observadas foram entre C. felis e 
C. canis e, C. felis e Tunga penetrans. A alta prevalência das pulgas C. felis, C. 
canis, Pulex irritans e T. penetrans nesta pesquisa pode ser explicada pelo fato do 
Distrito de São Cristóvão tratar-se de uma área com muita sujidade e condições 
higienicossanitárias precárias, grande população de animais errantes e cães com 
livre acesso à rua, favorecendo o desenvolvimento do parasita. Os ectoparasitas 
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encontrados que possuem potencial zoonótico ou que podem infestar tanto o 
homem como os animais foram C. felis, C. canis, P. irritans, T. pentrans, Dermatobia 
hominis e Sarcoptes scabiei. CONCLUSÕES: O ectoparasitismo nos cães do Distrito 
em estudo é alto, predominantemente representado pela pulga Ctenocephalides 
felis. No local as condições higienicossanitárias precárias e a falta de esclarecimento 
da população favorecem a proliferação de ectoparasitas. Os ectoparasitas 
encontrados que oferecem risco a saúde pública pelo seu potencial zoonótico foram 
os pulicidae, tungidae, ácaros de sarna, e larvas de dípteros e podem ocorrer tanto 
em animais quanto em humanos. 
 
Palavras-Chave: Parasita externo. Pulicidae. Tungidae. Ctenocephalides. Tutor. 
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UTILIZAÇÃO DE CALENDULA OFFICINALIS E ÓLEO DE HELIANTHUS ANNUUS 
EM CICATRIZAÇÃO DE FERIDA POR SEGUNDA INTENÇÃO EM FELINO80 

Flávio Tomazi81 
Felipe Granemann Bonin Zacharow82 

Simone Balão Taques Wendt83 
Hamilton Wendt84 

Margareth Cristina Iazzetti Santos85 
Daniela Pedrassani86 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A cicatrização é um processo fisiológico que tem suas fases bem 
distintas levando em média 10 dias em feridas hígidas. Já ferimentos contaminados 
ou que a cicatrização seja por segunda intenção o tempo pode ser variado e se 
estender por meses. Publicações sugerem que pomadas a base da Calendula 
officinalis (calêndula) e óleo de Helianthus annuus (girassol) aceleram o processo de 
cicatrização em feridas com processos infecciosos instalados. A calêndula impede o 
ressecamento, formação de secreção e exsudato, devido às suas propriedades 
antibacterianas, assim como, as propriedades pro-inflamatórias do óleo de girassol, 
controlam as fases da inflamação promovendo a quimiotaxia. OBJETIVOS: Relatar 
a eficácia do uso tópico de pomada à base de Calendula officinalis e óleo de 
Helianthus annuus na regeneração cutânea por segunda intenção de ferimento em 
felino. MATERIAL E MÉTODOS: Um felino macho, SRD, com sete anos de idade 
pesando 4,3 kg foi recebido para atendimento no Hospital Veterinário da UnC após 
ter se ferido no motor do carro de seu proprietário. Apresentava queimaduras de 
primeiro grau na região escapulo-axilar esquerda, de terceiro grau na região femural 
direita e laceração da pele na região inguino-escrotal, com arrancamento do 
prepúcio, se estendendo até porção medial do membro posterior direito, com 
exposição da fascia muscular. Após estabilização do paciente e ultrassonografia 
abdominal, foi realizada a redução cirúrgica do ferimento. Foram administrados 
Amoxicilina com Ácido Clavulânico 37,6mg, SID; Enrofloxacina 21,5mg, SID e 
Omeprazol 5mg, SID por 16 dias. No 17° dia de tratamento recebeu dose única de 
cefovecina 34,4mg . O Cloridrato de Tramadol 15mg, BID foi administrado até a alta. 
A troca dos curativos, limpeza do ferimento e administração tópica da pomada era 
realizada três vezes ao dia por todo o período de internamento e após um mês o 
animal recebeu alta continuando com o mesmo tratamento em casa. 
RESULTADOS: Com seis dias de evolução houve necrose no local do ferimento e 
no pênis. Aos 10 dias foi necessário debridar todo o tecido necrosado. Aos 30 dias a 
maior parte já havia cicatrizado e com menos de dois meses de tratamento, havia 
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regeneração de quase todo o tecido com crescimento de pelos nos locais 
lesionados. O animal manteve a capacidade de micção voluntária. CONCLUSÕES: 
A pomada, a base de calêndula e óleo de girassol, proporcionou uma adequada 
cicatrização na ferida cutânea do felino tratado. 
 
Palavras-Chave: Cicatrização. Calêndula. Óleo de girassol. Gato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

AMBIENTE VIRTUAL INTERATIVO 3D GUIADO POR GESTOS DA HISTÓRIA DA 
GUERRA DO CONTESTADO87 

 
Irinelson Carneiro88 

Herculano De Biasi89 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Ambientes virtuais 3D, principalmente os interativos e que utilizam 
técnicas de realidade virtual, procuram recriar ao máximo a sensação de realidade 
aos usuários, tornando a interação e compreensão mais fácil. Esses conceitos estão 
diretamente ligados à noção de „experiência do usuário‟ que é como uma pessoa se 
sente ao usar um produto, sistema ou serviço. A experiência do usuário destaca 
aspectos experimentais, afetivos, significativos e valiosos acerca da interação 
homem-máquina e propriedade do produto, mas também inclui as percepções 
pessoais de aspectos práticos como utilidade, facilidade de uso e eficiência do 
sistema. Experiência do usuário é subjetiva por natureza, porque trata basicamente 
dos sentimentos e pensamentos individuais sobre o sistema. Este projeto consiste 
na integração de tecnologias computacionais com objetos do cotidiano, o que leva a 
novas formas de interação homem-computador (IHC). O cenário escolhido foi o da 
Guerra do Contestado, a forma escolhida de interação dos usuários com o cenário 
foi através de gestos, sendo que o ambiente é interativo e em 3D. OBJETIVOS: 
projetar e desenvolver um ambiente virtual interativo 3D guiado por gestos da 
história da Guerra do Contestado. MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foi 
realizada uma revisão bibliográfica na qual projetos similares foram analisados. Um 
deles foi a „Rota da Energia Nuclear‟ (ADNEWS, 2012), criado pela empresa 
Agencia3 para a Eletrobras Eletronuclear e que possibilita um passeio virtual pela 
Central Nuclear de Angra dos Reis. Logo após, bibliotecas de software, frameworks 
e engines gráficos mais recentes foram avaliados. O framework Unity 3D foi 
escolhido para realizar a modelagem 3D do cenário. Da mesma forma os seguintes 
dispositivos (hardware) de reconhecimento gestual foram avaliados: o Kinect para 
Xbox 360, da Microsoft, e a Creative Interactive Gesture Camera, da Intel. Foi 
escolhido o dispositivo Kinect pelo fato de seu sensor conseguir abranger uma área 
(em m2) maior. O passo seguinte foi definir os esboços do cenário a ser virtualizado, 
incluindo desenhos, fotos, sons e vídeos. A etapa posterior foi a de criar o ambiente 
virtual interativo 3D controlado por gestos, no qual todas as mídias citadas foram 
integradas em um único cenário virtual e o controle por gestos implementado. A 
biblioteca zigfu, em sua versão gratuita, foi utilizada para integrar o Unity3D ao 
Kinect, realizando assim a interação gestual. RESULTADOS: O protótipo 
desenvolvido foi uma prova de conceito e comprovou que é possível interagir com 
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um ambiente virtual 3D criado pelo Unity3D através do dispositivo Kinect. A versão 
gratuita do plugin zigfu possui restrições, como a exibição permanente de 
mensagens na tela avisando que a versão não é comercial, mas isso não restringe a 
usabilidade do cenário. CONCLUSÕES: Os objetivos iniciais propostos foram 
alcançados. Melhorias podem ser feitas no cenário ampliando a experiência de 
usuário e a abrangência do tema estudado. Uma nova versão pode ser 
implementada utilizando a nova versão do Kinect para Xbox One, que conta com 
uma resolução mais alta e mais recursos de reconhecimento visual. A compra da 
versão comercial do plug-in zigfu eliminaria mensagens de aviso na tela ao se usar o 
software. 
 
Palavras-Chave: Unity3D. Kinect. Ambiente Virtual Interativo 3D. 
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QUEM PRECISA DA CLASSE ESPECIAL?90 

Celia Ratusniak91 
Allana Layssa Bergmann92 

Vanderlei Woytowicz93 
 

RESUMO 

 
Esta pesquisa é continuidade das ações realizadas no Estágio Supervisionado em 
Psicologia Escolar, tendo por objetivo refletir e problematizar com professores de 
uma escola da rede de ensino pública a permanência de seus alunos em Classe 
Especial. Também objetivou a reinserção no ensino regular de alguns alunos 
nomeados como especiais, uma vez que é um direito das crianças a educação com 
qualidade e a matrícula no Ensino Regular. Cada vez mais, há questionamentos 
sobre a eficácia das Classes Especiais como espaços de aprendizagem, 
considerando-as muito mais um espaço de exclusão do que de inclusão. Como 
referencial teórico, foi utilizado o pensamento foucaultiano. Como metodologia, 
utilizou-se a pesquisa-ação, sendo sujeitos desta, funcionários e alunos de uma 
escola do interior do Sul do Paraná que possui uma Classe Especial. Foram 
realizadas problematizações em reuniões com a equipe pedagógica e com os 
professores, e acompanhamento de alunos que  foram reinseridos no ensino regular. 
Duas crianças foram apontadas pela equipe da escola para que fossem reinseridas 
no 3º ano no final do primeiro semestre e esta transição foi sendo realizada durante 
os três meses. Durante esse período, os alunos frequentaram o 3º ano em período 
de contraturno. Os pesquisadores acompanharam essa reinserção, realizando 
conversas com os alunos e professores, buscando construir juntos as adequações 
necessárias para que eles encontrassem possibilidades para as dificuldades 
encontradas. Ao final de setembro, esses alunos deixaram de ser da Classe 
Especial, para ser do 3º ano. Novas práticas permitiram novam nomeações, que vão 
produzir outras subjetividades para estes alunos. A partir deste trabalho, a rede 
municipal está repensando os encaminhamentos para a Classe Especial. Uma aluna 
de outra escola já foi reinserida no ensino regular. Para finalizar a pesquisa, será 
elaborado um protocolo de ações para reinserção de alunos da educação especial 
no ensino regular, que conterá todos os cuidados pedagógicos necessário para 
novas reinserções. Essa pesquisa desnaturalizou a Classe Especial como um 
suposto espaço de aprendizagem, desconstruindo paradigmas que favorecem uma 
educação exclusora.  
 
Palavras-Chave: Classe especial. Reinserção de alunos. Práticas em Psicologia 
Escolar. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 
CAMPOS NOVOS – SC  

Marcos Adelmo dos Reis94 
Cristiano Fortes95 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A obesidade já é definida como uma doença, e pior, ela é 
considerada a doença do século, e é também associada com o aumento da 
mortalidade infantil e adulta. Dentro deste contexto, a obesidade infantil também tem 
se tornado uma epidemia a nível mundial. Uma criança obesa tem muito mais 
chances de permanecer obesa em sua vida adulta. Os estilos de vida moderno das 
famílias, a cultura consumista e os tipos de relacionamento contribuem para o 
desenvolvimento da obesidade, principalmente a infantil. OBJETIVO: Identificar o 
estado nutricional de alunos do Ensino Fundamental de Campos Novos – SC. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra deste estudo transversal foi constituída por 
493 crianças e adolescentes nascidos entre 01 de Janeiro de 2010 e 31 de 
Dezembro de 2000, matriculados no Ensino Fundamental nas redes de ensino de 
Campos Novos. Foram realizadas medidas antropométricas de massa corporal, 
estatura as dobras cutâneas do tríceps e da panturrilha medial. Para a determinação 
do percentual de gordura foi utilizada a equação de predição de gordura relativa 
proposta por Slaugther. Para classificação dos níveis de gordura corporal relativa foi 
utilizada a tabela classificatória descrita por Lohman. RESULTADOS: Os resultados 
indicam que 38,1% das crianças analisadas apresentam excesso de gordura 
corporal; entre os indivíduos que apresentam excesso de gordura corporal relativa, 
observa-se que 17,5% apresentam sobrepeso, 10,5% são consideradas obesas e 
10,1% são classificadas como obesos mórbidos. Quando analisados segundo os 
gêneros, vê-se que as meninas apresentam um maior índice de excesso de peso, 
50,0% contra 22,1% dos meninos, sendo que, nas classificações de obeso e obeso 
mórbido, os meninos também apresentam uma proporção menor de indivíduos neste 
quadro em relação às meninas, 11,0% contra 27,6%, respectivamente. 
CONCLUSÕES: Através do presente estudo vê-se a necessidade de um 
acompanhamento para as crianças no Ensino Fundamental. Através da realização 
desta 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 índices 
de obesidade na escola, uma vez que os números foram relativamente altos. 
 
Palavras-Chave: Antropometria. Estado Nutricional. Obesidade Infantil. 
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APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE ESCOLARES DE SÉRIES 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CAMPOS NOVOS – SC  

Marcos Adelmo dos Reis96 
Gelson Ribeiro da Silva97 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O estudo da aptidão física relacionada à saúde (AFRS) de crianças 
e adolescentes trazem informações valiosas para profissionais de Educação Física e 
de saúde. O estudo de cada uma destas variáveis auxilia na melhor compreensão 
de determinados fenômenos e comportamentos fundamentais para que profissionais 
possam compreender de forma mais acurada o desenvolvimento de cada um deles, 
bem como níveis de saúde destes indivíduos. OBJETIVOS: Analisar os níveis de 
aptidão física relacionada à saúde dos escolares de Séries Finais do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campos Novos – SC. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A amostra foi composta por 233 indivíduos de 10 a 15 anos de idade 
(106 meninos e 127 meninas). Foram aplicados testes para avaliar: Flexibilidade 
(teste de “sentar e alcançar”), Resistência Muscular Localizada (RML - teste de 
abdominal em um minuto), capacidade aeróbia (teste de corrida/caminhada de nove 
minutos) e o somatório das espessuras de dobras cutâneas (Tricipital e Panturrilha 
Medial) para indicador de gordura corporal relativa. RESULTADOS: Os resultados 
encontrados indicam uma prevalência alta de indivíduos acima do peso (41,0%). Na 
avaliação da capacidade aeróbia, os avaliados ficaram muito abaixo do padrão, 
100,0% dos jovens apresentam níveis muito baixos de aptidão cardiorrespiratória. 
No que tange à flexibilidade, um total de 55,0% dos alunos apresentam níveis de 
flexibilidade de fraco a muito fraco. Na avaliação da resistência muscular localizada, 
68,0% dos escolares se apresentam nos níveis fraco e muito fraco. CONCLUSÕES: 
Os resultados mostram que programas de intervenção se fazem necessários 
urgentemente para modificar o quadro de aptidão física destes jovens. Para isto, é 
necessário que haja uma mudança nas aulas de Educação Física nas escolas, com 
o intuito de melhorar a AFRS e, consequentemente, a saúde dos alunos. 
 
Palavras-Chave: Aptidão Física. Saúde. Adolescentes. 
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A INTERVENÇÃO PSICOTERAPÊUTICA DE DISTINTAS ABORDAGENS FRENTE 
A QUEIXAS SEXUAIS  

Jerusa Schmidt 98 
Cairu Vieira Corrêa99  

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A psicoterapia pode ser definida como uma das áreas de atuação 
do Psicólogo a qual auxilia no entendimento dos conhecimentos cientificamente 
elaborados, sobretudo o entendimento da subjetividade, do mundo e das relações 
entre sujeitos (PIMENTEL, 2012). Toda intervenção psicoterapêutica possui uma 
base teórica. Sendo assim, Pimentel (2012, p. 169) diz que “os sistemas de 
pensamento em psicologia sustentam a espinha dorsal das construções teóricas e 
metodológicas, conforme a personalidade, as influências dos mestres significativos e 
a formação geral do profissional”. A sexualidade é responsável pela ligação da vida 
infantil e a maturidade do individuo, expressando-se de diferentes formas e se 
direcionando a diferentes objetivos, em conformidade com as etapas do 
desenvolvimento físico e emocional. É a junção de fatores biológicos, 
neuroquímicos, energéticos, ambientais, psicológicos e até mesmo fatores 
relacionados ao gênero e a memória (VOLPI; LESZCZYNSKI, 2008). A sexualidade 
é um assunto que pode ser levado pelo paciente à psicoterapia em diversas 
ocasiões, por conta da vivência de problemas orgânicos, emocionais ou pela 
insatisfação sexual. Diante desta temática, a pesquisa se desenvolverá objetivando 
a compreensão dos possíveis procedimentos psicoterápicos utilizados por 
psicoterapeutas de distintas abordagens frente a queixas sexuais. OBJETIVOS: O 
objetivo geral é compreender os diferentes procedimentos utilizados em distintas 
abordagens psicoterápicas frente a queixas sexuais; analisar o perfil de pessoas que 
procuram a psicoterapia para resolução de problemas sexuais; investigar quais as 
queixas sexuais mais comuns atendidas por Psicoterapeutas e identificar quais os 
procedimentos psicoterápicos mais utilizados frente a queixas sexuais. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem 
qualitativa. Fizeram parte do estudo psicólogos clínicos de distintas abordagens 
psicoterápicas, que atendam ou já tenham atendido pacientes com queixa sexual e 
que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 
coleta de dados se deu a partir de uma entrevista semi-estruturada que foram 
gravadas e posteriormente transcritas. RESULTADOS: Com esta pesquisa ficou 
constatado que quem mais procura a Psicoterapia com demandas sexuais são as 
mulheres e que as queixas sexuais mais frequentes nos consultórios são a ausência 
de orgasmo e também a frequência do desejo e da relação sexual propriamente dita. 
As intervenções Psicoterapêuticas apresentam algumas semelhanças quanto a 
forma de abordar o conteúdo trazido pelo cliente, porém cada um dos entrevistados 
apresentou especificidades em seu trabalho clínico. CONCLUSÕES: Com os dados 
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obtidos foi identificado que a maior parte dos Psicoterapeutas entrevistados atendem 
em seus consultórios mulheres dentro de um relacionamento e estas apresentam 
mais facilidade em expor queixas sexuais. As Abordagens Psicoterapêuticas 
estudadas mostraram que pode-se trabalhar queixas sexuais individualmente ou em 
casal (quando necessário) e que várias técnicas especificas das abordagens podem 
ser usadas. Nenhum cliente desistiu do processo influenciado pela Abordagem 
Psicoterapêutica.  
 
Palavras-Chave: Sexualidade. Psicoterapia. Abordagens Psicoterapêuticas.  
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CONSULTORIA APLICADA: UM ESTUDO DE CASO QUE REÚNE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA100 

Carlos Otávio Senff101 
Luciano Bendlin102 
Amauri Gelbcke103 

Kátia Adrieli Vichinheski104 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O aprimoramento do processo de aprendizagem é fator 
determinante para o êxito na formação plena do estudante quando se considera as 
mudanças contínuas no ambiente educacional. Em se tratando de instituições de 
ensino supeiror (IES), especialmente as universidades, alia-se à necessidade do 
ensino, a pesquisa e a extensão. Como então, atender esta demanda e promover 
um ambiente propício ao aprendizado na universidade? Desde 2008 o Núcleo de 
Ciências Sociais Aplicadas (NCSA), composto pelos Cursos de Administração e 
Ciências Contábeis, possibilita ao acadêmico que realiza o estágio supervisionado 
obrigatório a opção de realizá-lo no NCSA, com o Programa de Consultoria Aplicada 
(PCA), onde se desenvolvem metodologias ativas (MA) com aprendizagem baseada 
em problemas e grupos operativos. Equipes previamente treinadas de alunos em 
conjunto com professores se deslocam até as micro e pequenas empresas que se 
inscrevem no Programa para o desenvolvimento das atividades. As ações 
desencadeadas provocam a interdisciplinaridade, a aproximação da universidade 
com a comunidade onde está inserida e um campo de práticas aos acadêmicos 
envolvidos. OBJETIVOS: Evidenciar o uso de MA no processo de aprendizagem 
dos acadêmicos dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis com vivência 
teórica e prática em Consultoria Empresarial Aplicada, potencializando 
conhecimentos, habilidades e atitudes. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa se 
caracteriza como exploratória com dados primários e secundários, coletados junto 
aos proprietários das micro e pequenas empresas que se vincularam ao Programa, 
e análise documental dos relatórios produzidos, bem como artigos e trabalhos de 
conclusão de curso que tiveram como base o Programa. RESULTADOS: Desde o 
início do PCA foram atendidas 62 micro e pequenas empresas nas cidades de 
Mafra, Itaiópolis, Rio Negrinho, Rio Negro, Campo do Tenente e Quitandinha. Em 
100% dos casos, os empresários relatam que o relatório produzido e apresentado 
pela equipe de consultoria, foram muito relevantes e serviram de suporte para a 
tomada de decisões, evidenciando assim a extensão universitária. A verificação dos 
relatórios de consultoria atesta a interdisciplinaridade do trabalho quando se observa 
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as multiplidade de áreas analisadas pelas equipes e a revisão sistemática de 
conteúdos absorvidos ao longo do curso, demonstrando assim, a melhoria no 
processo de aprendizagem dos 267 acadêmicos participantes. Do total dos 
trabalhos, 9 culminaram em trabalho de conclusão de curso ou artigo científico, 
contribuindo com a iniciação da pesquisa científica dos envolvidos. CONCLUSÕES: 
Constatou-se que a aplicação de metodologias ativas no processo de aprendizagem, 
nesse caso, pelo desenvolvimento do Programa de Consultoria Aplicada, possibilita 
aos acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis o 
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, atendendo 
assim o objetivo deste estudo que é evidenciar os resultados das vivências téoricas 
e práticas que o Programa oferece.  
 
Palavras-Chave: Metodologias Ativas. Consultoria Aplicada. Aprendizagem. 
Interdisciplinaridade. 
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O ENSINO DA SOCIOLOGIA NO BRASIL FRENTE À IMAGINAÇÃO 
SOCIOLÓGICA DE WRIGHT MILLS 

Alvaro Junior Linhares Trentini105 
Cristielen dos Santos106 

 
RESUMO 

 
O presente artigo objetiva apresentar a trajetória do ensino de sociologia no Brasil a 

partir do século XIX, ressaltando a importância de sua permanência no currículo do 

Ensino Médio. Destacam-se as principais reformas educacionais realizadas a partir 

do final do século, assim como momentos importantes da história brasileira incluindo 

a Ditadura Militar (1964-1985). Busca-se perceber as condições que a sociologia se 

desenvolve, principalmente enquanto disciplina de caráter sistemático, para além de 

um complemento às demais disciplinas ensinadas nos anos finais ou como 

preparação de futuros acadêmicos. Também se coloca em jogo o ensino da 

sociologia, enquanto disciplina obrigatória no Ensino Médio que começa a afirmar-se 

e construir-se na busca de uma identidade curricular. Faz-se demasiadamente 

necessário discutir a importância do ensino da Sociologia enquanto condição sine 

qua no para o estranhamento e reflexão da realidade na busca de compreender o 

homem nos cenários políticos, econômicos e sociais em que está inserido, e isso só 

é possível através de uma reflexão crítica correspondente ao viés filosófico-

sociológico. Nesse sentido, o artigo traz a tona o principal conceito de Charles 

Wright Mills (1916 - 1962), a “Imaginação Sociológica”, na tentativa de apresentar 

um hábito a ser tomado para o indivíduo que almeje a condição de autonomia 

racional. A ideia de Mills implica num olhar mais profundo, sensível e crítico sobre os 

problemas inerentes ao homem. Esse caráter investigativo pode ser reconhecido 

enquanto produto da sociologia, evidenciando, mais uma vez, a sua importância, e 

aqui, não somente na escola, de onde poderia e deveria ser desenvolvida 

prioritariamente, mas na condição social, tornando o individuo cônscio de seu papel 

na estrutura social. A Imaginação Sociológica surge então, como instrumento para 

questionamentos e desdobramentos da realidade, e ao reconhecê-la como caminho 

para a compreensão da condição social na qual o individuo está inserido, admite-se 

a necessidade de aplicá-la e desenvolvê-la em qualquer lugar que tenha a razão 

como primazia. O presente texto fundamenta-se em pesquisa bibliográfica. Destaca-

se principalmente Mills, como fundamento teórico na interpretação da sociologia e 

sua relevância na contemporaneidade. Conclui-se que a sociologia enquanto 

                                                           
105

Graduando do curso de licenciatura em Ciências Sociais, UnC - Universidade do Contestado, 
campus Mafra. Membro do Grupo de Pesquisa Federalismo e Descentralização – Cnpq e do Grupo 
de Pesquisa em Ciências Humanas - CNPq. Brasil. E-mail: alvarojunior.linhares@gmail.com. 

106
Graduanda do curso de licenciatura em Ciências Sociais, UnC - Universidade do Contestado, 

campus Mafra. Membro do Grupo de Pesquisa Federalismo e Descentralização – Cnpq. Brasil.E-
mail: cristielensantos26@hotmail.com.  

mailto:alvarojunior.linhares@gmail.com
mailto:cristielensantos26@hotmail.com


73 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

disciplina curricular no Ensino Médio tem uma história oscilante, e somente a partir 

do ano de 2006 afirmou-se, dando início a um futuro ainda incerto, repleto de 

desafios, sobretudo pela sua importância aos homens enquanto saber que 

possibilita a reflexão e a percepção mais sensível e profunda da realidade, o que 

permite melhores condições ao desenvolvimento da cidadania e assegura maior 

participação e direitos no âmbito social, político e econômico.  

 
Palavras-Chave: Sociologia. Ensino Médio. Educação. 
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A INFLUÊNCIA DO TRABALHO COOPERATIVO NA VIDA DE MULHERES 
AGRICULTORAS NO MUNICÍPIO DE MAFRA, SANTA CATARINA 

 
Heloisa do Livramento Skonieczny107 

Margarida Berns Schafaschek108 
 

RESUMO 

 
O estudo foi desenvolvido como trabalho final para o Programa de Educação 
Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE – e teve por objetivo 
investigar a influência do trabalho cooperativo na vida de mulheres agricultoras. Para 
isso conta com uma base teórica que promove esclarecimentos sobre o papel da 
mulher agricultora na sustentação da família, o trabalho cooperativo como forma de 
união e fortalecimento de vínculos pessoais e o desenvolvimento regional baseado 
na participação dessas mulheres, que auxiliam, sobretudo no desenvolvimento 
econômico da região. Para o levantamento de dados foi elaborada uma entrevista 
semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas, da qual eram tidas informações 
quanto ao aspecto pessoal das mulheres e o ponto de vista destas acerca do 
cooperativismo e do desenvolvimento regional e como isso afeta a sua vida. A 
entrevista foi realizada na Associação Vitória, situada na localidade de Augusta 
Vitória no interior de Mafra, Santa Catarina. A Associação produz biscoitos e 
trabalha com confeitaria, gerando emprego e renda à suas associadas, assim como 
à população local, utilizando também dos produtos coloniais. Através dos dados 
obtidos pode-se verificar que os sujeitos sentem-se satisfeitos com a associação, 
pois a renda gerada complementa a renda familiar vinda do trabalho no campo, 
recebem reconhecimento social, além de divulgar a região na qual estão situadas, 
porém em momentos salientam a necessidade de maiores fontes de financiamento 
para o crescimento da instituição. Assim conclui-se que a Associação Vitória 
influenciou de forma positiva a vida de suas associadas, tanto no aspecto financeiro 
quanto pessoal e social, incentivando também o crescimento profissional. 
 
Palavras-Chave: Cooperativa de Trabalho. Geração de Renda. Questões de 
gênero. 
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PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO NAS PEQUENAS EMPRESAS: O PAPEL 
DO CONTADOR 

Jacir Favretto109 
Jéssica Cassol de Lima110 

Natália Prior111 
 

RESUMO 

 
A informação adquirida deve ser bem aplicada na organização para que a mesma 
sobreviva e se destaque de seus concorrentes. Por meio da gestão da informação é 
possível gerir os recursos internos e externos (SILVA; TOMAÉL, 2007). Infelizmente, 
muitos empresários, pelo desconhecimento ou mesmo pela gestão baseada na 
experiência, acabam por não usar, ou usar parcialmente, as informações contábeis 
para o processo de tomada de decisão. Entendem que a informação é relevante 
apenas para o FISCO (FREY; FREY, 2003, QUEIROZ, 2005, MIRANDA et al, 2008, 
SCHENEIDERS, 2008, FERREIRA, 2008, ASSUNÇÃO, 2009, apud VILELA, 
SOUZA; COSTA; MARIANO, 2012). Nesse contexto, torna-se objetivo do estudo, 
avaliar o processo de tomada de decisão nas pequenas empresas, considerando as 
informações contábeis recebidas e o suporte prestado pelos contadores, na 
percepção dos gestores das pequenas empresas. A pesquisa é predominantemente 
qualitativa, e a coleta de dados aconteceu por meio de entrevista semiestruturada 
realizada com dez gestores de empresas, sendo cinco gestores do município de Itá-
SC e cinco gestores do município de Irani-SC. Para a análise de dados foi utilizado a 
técnica de análise de conteúdo. Nas entrevistas com os gestores de empresas, 
evidencia-se que as informações prestadas pelos contadores, ainda são os de 
caráter legal, exigidos no fim de mês, como guias e boletos para pagamento. Em um 
caso apenas, o gestor recebe e-mails com dicas durante o mês, mas nada de forma 
sistemática. Os gestores entendem que as informações recebidas pelos contadores, 
são claras, concisas, relevantes e confiáveis, uma vez que são validadas por órgãos 
de governo, porém, existem dúvidas por parte dos gestores na interpretação de 
grande parte das informações recebidas, subutilizando o uso das informações ou 
utilizando-as de forma não ideal. Quanto ao planejamento, é feito sozinho, pelo 
próprio gestor e com auxílio de outras informações prestadas ou consultadas junto a 
Associação Comercial do Município. Fica a preocupação na condição que se o 
gestor está com dúvida na interpretação das informações, até que ponto suas 
decisões estão embasadas nas informações? Até porque, quase que na totalidade 
dos gestores entrevistados, disseram que não consultam e não contratariam 
consultores ou pessoas que auxiliassem no processo, ficando sob responsabilidade 
deles próprios. É preocupante o fato de gestores, em pleno 2015, ainda registrarem 
que as decisões são tomadas com base em suas experiências de vida. Com o 
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estudo, constata-se que é grande e promissor o mercado de assessoramento das 
empresas, e que é uma necessidade urgente para a permanência das empresas no 
mercado, ainda não suprida pelo perfil atual de contadores. 
 
Palavras-Chave: Contador. Informações contábeis. Tomada de decisão. 
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CRIMINOLOGIA FATOR BIOPSICOSSOCIAL: “O QUE LEVA O HOMEM A 
DELINQUIR” 

Eduardo Corrêa112 
Simone Rocha113 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O crime como objeto destituído de considerações positivas pela 
sociedade, é um problema enfrentado em diversos países, principalmente aos 
subdesenvolvidos, aos quais por pequenas facções e até mesmo por pequenos 
grupos alastram-se nos territórios, algo que às organizações civis e, como também, 
os governos buscam diminuí-la e até mesmo destituí-la de seu meio. Contudo, vê-se 
que são diversos os fatores que impulsionam o homem ao delito. Para tanto, nesta 
pesquisa elencamos os fatores que incitam o homem a delinquir, através de um 
estudo entre 5 apenados da Penitenciária da Região de Curitibanos/SC, onde 
destacamos os seus crimes e buscamos verificar quais os fatores biopsicossociais 
que os estimularam ao delito. Inicialmente buscamos destacar o crime na história, e 
posteriormente como objeto desta pesquisa categorizar os diversos elementos que 
geriram o delito nos presentes casos. Não queremos aqui demonstrar quais os 
fatores condizentes à ressocialização, mas demonstrar o que levou o homem a 
delinquir. No entanto, ao passo que não nos absteremos de falarmos sobre a 
ressocialização como meio de desbaratar a reincidência, como também quais os 
veículos condutores para que venha acontecer este fim. OBJETIVOS: identificar os 
fatores sociais relevantes aos crimes cometidos por indivíduos penitenciados na 
Penitenciária da Região de Curitibanos; realizar pesquisa bibliográfica identificando 
autores que pesquisam sobre os fatores biopsicossociais relativos à criminalidade; 
realizar entrevista com 5 penitenciados da penitenciária de São Cristóvão do Sul, a 
fim de compreender o contexto social vivenciado no período que antecede a ação 
criminosa do indivíduo; identificar como as questões sociais refletem negativamente 
na ação do indivíduo influenciando o mesmo a cometer o crime. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo bibliográfico a fim de identificar o estado da 
arte referente ao assunto proposto à pesquisa: a Criminologia e o fator 
Biopsicossocial. Juntamente com a identificação bibliográfica, foi realizado entrevista 
com 5 presos da Penitenciária da Região de Curitibanos onde os criminosos foram 
escolhidos por diferentes crimes, possibilitando melhores condições de registro dos 
dados coletados. A entrevista foi autorizada pelo diretor da Penitenciária, ao passo 
que ficou a cargo da orientadora agendar a visita. Posteriormente, foi analisado cada 
caso considerando os fatores sociais como de grande importância para 
identificarmos as causas se elas existem, e de que modo influenciaram a ação 
delituosa do criminoso. A partir da análise escrevemos o artigo e encaminhamos 
este estudo de caso para revista da área para fins de publicação. RESULTADOS: 
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Conseguimos verificar que são diversos os fatores preponderantes que levam o 
homem ao delito, desde as distorções de uma vida em situações precárias, até 
mesmo as convivências sociais em disparidades alarmantes, ao passo que se chega 
a verificar que os fatores biopsicossociais estão intrinsecamente ligados ao fator 
determinante dos atos delituosos. CONCLUSÕES: O presente trabalho buscou 
apresentar os diversos elementos que levam o homem a delinquir, onde se vê que 
são diversos os fatores que o conduzem o homem ao delito.  Buscamos, desse 
modo, demonstrar os fatores e meios que influenciaram ao crime os 5 apenados da 
Penitenciária da Região de Curitibanos. Portanto, através deste estudo de caso, 
pudemos verificar os fatores que levam os delinquentes a cometerem os diversos 
atos. Para que se chegue a uma conclusão sobre todos os fatores determinantes 
que levam o homem delinquir, necessário um estudo amplo e profundo nos 
elementos constitutivos de cada caso, de forma subjetiva aos fatores decisivos de 
sua ação. Não sendo este nosso objetivo, concluímos que os fatores 
biopsicossociais, quais sejam fatores estes, biológico, psicológico e social, 
determinam ou ao menos influenciam o homem a delinquir, ao passo que se busca 
que estes homens sejam ressocializados e inseridos ao convívio natural em 
sociedade. 
 
Palavras-Chave: Criminoso. Apenado. Fator Biopsicossocial. Crime. 
Ressocialização. 
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POTENCIAL ESPORTIVO REGIONAL114 

Filipe Borges da Silva115 
Greissa Leandra De Marco116 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O papel do Estado através da FESPORTE é executar a política 
pública do esporte catarinense através de programas e projetos esportivos para 
promover o bem-estar da população de Santa Catarina. São várias as competições 
organizadas para promoção do esporte no Estado. Os Joguinhos Abertos de Santa 
Catarina, é a versão dos Jogos Abertos para atletas de entre 14 e 19 anos. Essa 
faixa etária sofreu variações ao longo das versões da competição.  Na OLESC 
(Olimpíadas Escolares Catarinense) podem participam crianças de 13 a 17 anos, 
com alguns outros critérios previstos no regulamento de cada competição. Tendo em 
vista a grande quantidade de Competição Esportiva no Estado de Santa Catarina, 
surge a questão: Quais são as regiões com potencial esportivo para cada 
modalidade esportiva? OBJETIVOS: - definir os potenciais esportivos por região 
geográfica no Estado de Santa Catarina; - mapear os campeões e vice-campeões 
por modalidade e região geográfica; demonstrar a série histórica por modalidade 
esportiva e gênero; - comparar os primeiros lugares entre as competições OLESC e 
Joguinhos Abertos de SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa utilizada foi 
documental. Os dados foram coletados no site da FESPORTE 
(www.fesporte.sc.gov.br), através dos boletins de resultados finais das competições 
em questão, no intervalo de 2004 e 2012. As modalidades esportivas envolvidas 
foram as coletivas. Após os dados foram tabulados em tabela Microsoft Excel® para 
posterior analise utilizando estatística descritiva. RESULTADOS: Abaixo são 
apresentados os resultados mais relevantes da pesquisa. As regiões do Estado de 
Santa Catarina onde encontra-se as regiões territoriais dos maiores campeões por 
modalidade esportiva no gênero masculino. Percebe-se que a região Norte 
(Basquete, Voleibol e Futsal) e Vale do Itajaí (Handebol) são as duas 
potencialidades nas modalidades coletivas.  As regiões do Estado de Santa Catarina 
onde encontra-se as regiões territoriais das maiores campeãs por modalidade 
esportiva no gênero feminino são a região Norte (Basquete) e Vale do Itajaí 
(Voleibol), região sul com o handebol e destaque para a região oeste no futsal. 
Percebe-se um vazio na região serrana, uma fragilidade na região oeste, porém a 
região da grande Florianópolis não aparece em nenhuma modalidade coletiva 
pesquisada. Vale ressaltar que a região da grande Florianópolis possui títulos em 
várias modalidades bem como a região oeste, mas a região serrana, nesse intervalo 
de data não apresenta nenhum título isolado na série histórica. CONCLUSÕES: As 
grandes regiões em destaque, nas duas competições, no handebol, voleibol e 
basquete, localizam-se no corredor litorâneo, do norte catarinense até o sul, para 
ambos os gêneros. A região oeste aparece apenas no futsal feminino, a região 
serrana não apresenta títulos em nenhuma das modalidades contempladas nesse 
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estudo, dentro da série histórica, o que fica para reflexão dos profissionais do 
esporte e gestores de cada região. Sugere-se novos estudos para tratar essa 
particularidade. 
 
Palavras-Chave: OLESC. Joguinhos Abertos de SC. Esporte. 
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MEDITAÇÃO NA INFÂNCIA COMO MEIO PARA AUTO-ATUALIZAÇÃO 

 
Vanderlei Woytowicz117 

Maris Stela da Luz Stelmachuk118 
 

RESUMO 

 
O presente estudo refere-se a uma pesquisa ação envolvendo práticas meditativas 
que direcionam a pessoa para seu próprio centro, voltar-se para dentro de si mesma 
para perceber-se e auto atualizar-se.  A prática meditativa auxilia nos processos de 
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e vêm ganhando espaço no campo 
da Psicologia. Esta prática já era mencionada por Erich Fromm, Carl Gustav Jung, 
Fritz Perls e também pelas abordagens Cognitivo Comportamental e Transpessoal. 
Este estudo embasa-se nos conceitos teóricos de Carl Rogers e tem por finalidade 
propiciar crianças com faixa etária de cinco a doze anos ao ato de perceberem-se 
conscientes do aqui e agora num processo de manutenção ou resgate da 
congruência e auto-atualização como forma de ampliação da percepção de si 
mesmo e do momento presente. A prática de meditação proporciona muitos 
benefícios, dentre eles, estabilidade emocional, criatividade, concentração, 
autodisciplina, produtividade e energia são alguns dos efeitos positivos. Esses 
efeitos também reduzem a pressão arterial, tensão muscular, níveis de colesterol, 
depressão, ansiedade, irritabilidade e outros. Serão realizados oito encontros para 
verificar possíveis mudanças. Os sujeitos escolhidos são crianças de uma casa lar 
situada em cidade da região Sul do Paraná que tiveram a guarda dos pais 
destituída, os que ainda estão no processo de destituição para futura adoção e 
também aquelas que estão sob tutela do Município até que seus responsáveis 
apresentem condições de reaver sua guarda. Para a realização da pesquisa foi 
elaborado um protocolo de observação referente ao tema proposto a ser utilizado 
como norteador para a verificação da prática meditativa que, no caso desta pesquisa 
será do tipo atenção plena ou mindfulness e de visualização, a partir da qual o 
meditador pode criar a sua vida através dos seus sentimentos e de seus 
pensamentos e assim, visualizar com clareza qualquer aspecto de sua vida 
mudando e se transformando a fim de se auto-atualizarem. 
 
Palavras-Chave: Congruência. Auto-atualização. Práticas meditativas com crianças. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS 
OFERECIDOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO 119 

Greissa Leandra De Marco 120 
Neide Maria Favretto 121 

 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Universidade do Contestado oferece cursos de graduação e pós-
graduação na modalidade a distância desde 2004, em dezessete polos de apoio 
presencial distribuídos em todo Estado de Santa Catarina. A flexibilidade de horário 
e de local, a capilaridade de abrangência, a diversidade de alunos junto com a 
inclusão digital, a acessibilidade e baixo custo são as principais vantagens 
encontradas nessa modalidade de ensino. Diante do exposto surge a questão 
delineadora do estudo: Qual é o perfil socioeconômico dos alunos matriculados em 
cursos oferecidos na modalidade a distância da Universidade do Contestado? 
OBJETIVO: conhecer o perfil socioeconômico dos alunos matriculados nos cursos 
oferecidos na modalidade a distância da UnC. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi 
utilizado como instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado via 
google forms. Os alunos matriculados em EaD receberam o formulário por e-mail 
não precisando se identificar, durante o primeiro semestre de 2015. As respostas 
foram tabuladas automaticamente em planilha Microsoft Excel®, para posterior 
analise com estatística descritiva. RESULTADOS: Participaram da pesquisa 704 
alunos, sendo 16% alunos de pós-graduação e 84% de graduação. Destes, 71% são 
mulheres e 29% homens. A média de idade dos alunos EaD é de 30,94 anos. 
Referente ao estado civil, 58% são casados, 39% solteiros, 3% separados. 15% 
residem na zona rural enquanto 85% na zona urbana; 59% possuem residência 
própria; 98% dos alunos possuem computador, destes 94% possuem acesso à 
internet em suas residências e 78% possuem internet no local de trabalho. Os 
alunos EaD estudaram em escolas públicas sendo 80% (todo o ensino médio) e 
88% (todo o ensino fundamental); 54% dos alunos possuem renda pessoal de até 
dois salários mínimos e 27% recebem entre dois e quatro salários mínimos. Os 
demais possuem renda superior a quatro salários. Em 90% das famílias, essa é a 
primeira geração a possuir nível superior. 95% dos alunos trabalham, sendo 67% em 
atividades relacionadas ao curso superior. Referente aos motivos que levaram a 
buscar um curso superior, 51% dizem ter uma perspectiva melhor de trabalho, 25% 
para aprimoramento do conhecimento os demais por outros motivos. Com relação 
as vantagens da Educação a Distância destacam 85% é pela flexibilidade onde 
podem estudar em qualquer horário, dia e lugar. CONCLUSÕES: Os alunos que 
estudam nessa modalidade possuem um perfil diferenciado daqueles que cursam 
modalidade presencial. São alunos autonomos que buscam alternativas para 
formação profissional. A EaD é uma excelente ferramenta para formação tendo em 
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vista a possibilidade de abertura de cursos com baixa quantidade de pessoas. 
Sugestiona-se que essa modalidade de ensino deve receber incentivos pelo grande 
potencial de formação de pessoas que não tiveram outras oportunidades e buscam 
no estudo melhores condições de vida. 
 
Palavras-Chave: Perfil. Socioeconômico. Educação a Distância.  
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ANALFABETISMO E POBREZA: DUAS FACES DE UMA MOEDA QUE PODEM 
GERAR A VIDA NUA 

Maria Benedita de Paula e Silva Polomanei122 
 

RESUMO 

 
O tema deste estudo entre analfabetismo e pobreza, tem por objetivo central discutir 
esses dois termos, buscando compreender a sua relação com a produção de um 
estado de exceção e conformação da vida nua. Justifica-se, pelo fato de 
analfabetismo e pobreza estarem sempre pautados em estudos, discursos 
governamentais que visam buscar soluções para uma melhor qualidade de vida e 
desenvolvimento do país. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que utiliza livros e 
artigos. As discussões estarão embasadas em Freire (1979 e 1983), Agamben (2004 
e 2010), Arendt (2008) entre outros. Terá por subtemas a apresentação de conceitos 
que cercam o analfabetismo e pobreza, culminando na relação entre essas duas 
temáticas. Na sequência, defende como argumento a configuração da vida nua, 
presente numa situação de estado de exceção que pode ser provocada pelo 
analfabetismo e pela pobreza. Finaliza concluído que a pobreza e o analfabetismo 
são faces de uma mesma moeda, que pode gerar a vida nua e conformar um estado 
de exceção. 
 
Palavras-Chave: Analfabetismo. Pobreza. Vida Nua. 
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ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA DE ARTES MARCIAIS – A PRÁTICA DE 
ATIVIDADES MARCIAIS E DEFESA PESSOAL COMO FORMA DE REPRIMIR A 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC123 

Danielly Borguezan124 
Eduardo Augusto Boeing Soares125 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Embora existam normas com a finalidade de combater a violência 
contra mulheres, como é o exemplo da Lei 11.340/2006, mais conhecida como “Lei 
Maria da Penha”, ainda podemos encontrar vestígios da mesma. No município de 
Canoinhas entre 2007 e 2012 houve um aumento de 479% no registro de boletins de 
ocorrência de violência doméstica. A relevância teórica e social deste trabalho está 
em verificar através de um estudo de caso, relacionando os boletins de ocorrência e 
as praticantes de artes marciais, isto é, se o público feminino demonstra interesse na 
prática de artes marciais como forma de defesa pessoal, fruto de uma experiência 
relacionada ou motivada pela violência doméstica. OBJETIVOS: Verificar em uma 
escola de Artes Marciais no município de Canoinhas, se a violência doméstica pode 
ser minimizada por mulheres, quando praticantes de artes marciais e defesa 
pessoal, no período de 2006 a 2014. MATERIAIS E MÉTODOS: No que concerne 
ao aspecto qualitativo a pesquisa é de base bibliográfica, ao passo que no aspecto 
quantitativo, a técnica de coleta de dados, é feita por amostragem, ou seja, numa 
população com 57 indivíduos praticantes da modalidade marcial Pa-Kua, 12 são 
mulheres, portanto, essa será a amostra. No que tange a coleta para a pesquisa, 
esta será feita mediante aplicação de questionário, contendo 21 perguntas, aplicada 
às mulheres, praticantes na Escola de Pa-Kua no município de Canoinhas/SC. 
RESULTADOS: Muito embora a pesquisa ainda esteja em andamento, com os 
dados coletados até o presente momento, é possível observar que, dentre as 10 
entrevistadas, todas buscam a pratica de arte marcial para aprender defesa pessoal. 
Destas, 3 já sofreram algum tipo de violência doméstica e 2 já sofreram algum tipo 
de violência fora do ambiente doméstico. Porém, apenas 2 destas buscaram a arte 
marcial para rechaçar a violência sofrida. De todas as entrevistadas que vieram a 
sofrer alguma violência, todas puderam relatar que evitaram novas violências sem a 
necessidade de aplicação de alguma técnica e, portanto, nenhuma necessitou 
aplicar alguma técnica marcial. CONCLUSÕES: É possível perceber – até o 
presente momento, uma vez que análise de dados e aplicação dos questionários 
ainda não foi concluído – que 50% das entrevistadas e praticantes de arte marcial já 
sofreu alguma violência doméstica ou outra violência fora do ambiente doméstico. 
Porém, àquelas que vieram a sofrer, puderam evitar novas violências ainda que 
ausente da aplicação de técnicas marciais, demostrando assim que a prática marcial 
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é viável não só do ponto de vista física, mas também porque corrobora na 
autoconfiança e no emocional dos praticantes. 
 
Palavras-Chave: Violência. Marcial. Praticantes. Mulheres. Pa-Kua. 
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RESISTÊNCIA PARASITÁRIA À ANTI-HELMÍNTICOS EM EQUINOS126 

Alessandra Godéski127 
Carlos Ricardo Szczerbowski128 

Daniela Pedrassani129 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os parasitas gastrintestinais são responsáveis por grandes perdas 
na criação de equinos, pois causam muitas enfermidades as quais tem grande 
importância clínica e sanitária. O uso intensivo de anti-helmínticos para o controle 
desses parasitas, aliado a falhas de manejo, tem proporcionado a seleção de cepas 
resistentes aos princípios ativos, sendo, portanto, importante estudar a eficácia dos 
anti-helmínticos para equinos. OBJETIVOS: Analisar a eficácia dos princípios ativos 
ivermectina, abamectina e moxidectina no controle de parasitoses gastrintestinais de 
equinos da raça crioula com infecção natural e verificar os helmintos de maior 
prevalência nesses equinos. MATERIAL E MÉTODOS: Foram selecionados para o 
experimento 18 equinos da raça crioula que estavam sem aplicação de anti-
helmíntico há 90 dias e com contagem de ovos de helmintos por grama de fezes 
(opg) mínimo médio de 200, após três exames de fezes realizados em três dias 
consecutivos. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em grupos de seis: G1- 
animais tratados com princípio ativo a base de Ivermectina; G2 - receberam princípio 
ativo a base de Moxidectina e G3 - receberam anti-helmíntico com princípio ativo a 
base de Abamectina. No dia zero os animais foram pesados e a seguir 
desverminados por via oral com a dosagem recomendada pelo fabricante para 
equinos. Amostras individuais de fezes foram coletadas nos dias zero, 7 e 14 após a 
administração do anti-helmíntico e analisadas pelo método de Método de Gordon e 
Whitlock (1939) modificado sensível para 50 opg. As coproculturas, utilizando 
serragem como substrato, foram realizadas conforme a técnica de Roberts & 
O‟Sullivan (1950), seguida de identificação das larvas de terceiro estágio. Os 
percentuais de eficácia foram calculados utilizando-se as médias aritméticas das 
contagens de opg antes e após o tratamento, pelo programa „Reso‟ FECRT Analysis 
Program, versão 2.0. Também se calcularam os limites inferiores e superiores do 
intervalo de confiança a 95%. Consideraram-se, como critérios para a suspeita de 
resistência, percentuais de eficácia inferiores a 95% e limite inferior do intervalo de 
confiança a 95% abaixo de 90%. Para identificar os parasitas desses animais às 
amostras fecais foram analisadas pelos métodos de Willis-Mollay (WM) e Hoffmann, 
Pons e Janer (HPJ). RESULTADOS: Quanto aos ovos identificados, no dia zero 
foram encontrados nas amostras fecais em 100% dos animais, ovos de 
estrongilideos pelo método de WM, em 33% dos equinos havia presença de ovos de 
Parascaris equorum identificados pelo método de HPJ e em 27% ovos de Oxyuris 
equi pelo método de WM. Nas culturas de fezes realizadas, as larvas identificadas 
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foram 100% de pequenos estrongilideos. Após sete dias da aplicação de anti-
helmíntico, houve uma redução de ovos de estrongilideos em 100% para os 
princípios ativos Ivermectina e Abamectina e 97% para Moxidectina.  Aos 14 dias 
houve redução de 100% nos ovos para todos os princípios ativos testados. 
CONCLUSÕES: Conclui se com o trabalho realizado que os princípios ativos 
Ivermectina, Moxidectina e Abamectina foram eficazes no controle dos parasitas 
gastrintestinais dos animais estudados, não sendo evidenciada resistência. 
 
Palavras-Chave: Equino. Resistência parasitária. Anti-helmíntico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E 
RETERRITORIALIZAÇÃO (TDR): UM ESTUDO SOBRE A REALIDADE 

SOCIOECONÔMICA NO TERRITÓRIO DO CONTESTADO 

 

Paulo Odair Moreira130 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente texto pretende abordar as categorias conceituais que 
são próprias da ciência geográfica, mas que várias outras ciências sociais também a 
estudam, para a partir de indicadores que comprovem a desterritorialização na área 
de abrangência da 26. SDR, comprovar-se se esses fatores tem alguma 
interferência na dinâmica regional no que concerne ao desenvolvimento. Ao nos 
referirmos ao termo desenvolvimento estamos trabalhando com um conceito 
bastante amplo e que envolve uma série de áreas de conhecimento. Que tentam 
explicá-lo no conjunto de conceitos que lhes são peculiares. Do mesmo modo 
quando trabalhamos com a ideia de Desenvolvimento Regional, nos deparamos 
também com várias ciências tentando explicar como ele ocorre e quais são os 
fatores que podem serem propiciadores de desenvolvimento. Muitas áreas do 
conhecimento humano podem contribuir para explicar o Desenvolvimento Regional e 
suas peculiaridades intrínsecas, tais como por exemplo a Geografia e a Economia 
dentre outras. O desenvolvimento pressupõe uma série de fatores envolvidos e que 
somente na sua análise conjunta podem nos dar uma percepção um pouco mais 
aprofundada de como ele se processa ou melhor dizendo de como ele pode ser 
mensurado. OBJETIVOS: Investigar as principais formas de TDR que ocorreram nos 
últimos 20 anos no Território do Contestado na região formada pela 26. SDR, 
tomando como referência a situação histórica e atual de uso e ocupação do solo. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Analisar os resultados do estudo acima citado com a 
evolução dos indicadores sócioeconômicos, tais como: número de propriedades, 
proprietários rurais, dinâmica populacional, comportamento dos indicadores 
econômicos (PIB, IDH), flutuações na renda Per Capita e população 
economicamente ativa. As atividades produtivas determinam, historicamente, as 
formas de uso e ocupação do solo, a Territorialização. Tais atividades podem ser 
mais (ou menos) inclusivas (ou exclusivas). Ou seja, incluem ou excluem, atividades, 
pessoas, grupos sociais. Na medida em que são implantadas nos territórios 
atividades produtivas que ocupam menos pessoas, ocorrem processos de 
Desterritorialização, criando novas formas de territorialização, mais ou menos 
excludentes. Portanto, a análise das formas históricas e atuais de uso e ocupação 
dos solos, nos permitem identificar processos de TDR. RESULTADOS: espera-se a 
partir da análise dos dados entender-se as questões que envolvem o 
Desenvolvimento Regional, no que concerne as questões de uso e ocupação do 
solo. Percebendo-se o a concentração fundiária regional e seu reflexo no aumento 
das populações urbanas. CONCLUSÕES: a maneira como se configura o espaço 
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rural nos municípios da 26. SDR, tem forte relação com o desenvolvimento dessa 
região, pois sofremos um processo histórico de concentração fundiária.  
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Território. Territorialidade.  
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RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ALCALINIDADE E A REMOÇÃO DE 
NITROGÊNIO AMONIACAL NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DA 

SUINOCULTURA 

Marcos Veruck131 
Airton Kunz132 

Adélcio Giongo133 
Marina C. De Prá134 

Taís Carla Gasparetto135 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Dentre as tecnologias e estratégias para reduzir os impactos 
ambientais causados pelo nitrogênio em efluentes da suinocultura, está o sistema 
Ludzack-Ettinger Modificado (MLE). Esse sistema consiste de dois tanques, sendo 
um anóxico e outro aeróbio, com o intuito de remover nitrogênio (N) pelo processo 
de nitrificação/desnitrificação. Um dos principais fatores limitantes desse sistema é o 
pH. Caso não for mantido na faixa de 7 a 9, pode inibir as bactérias oxidadoras de 
amônia, desestabilizando o processo pela falta ou excesso de alcalinidade no meio. 
OBJETIVOS: Avaliar a influência da concentração de alcalinidade (capacidade 
tampão do sistema) para a remoção de nitrogênio amoniacal via 
nitrificação/desnitrificação em efluentes suinícolas. MATERIAL E MÉTODOS: O 
experimento foi executado em um reator de bancada no modelo MLE composto por 
um tanque anóxico de 6 litros, um tanque anaeróbio de 6 litros e um decantador de 
500 mL. Foi operado por 20 dias, nos quais foram coletadas amostras diariamente. 
Analisou-se nitrogênio amoniacal (N-NH3) e alcalinidade. O reator foi alimentado 
com efluente suinícola pré-tratado em um flotodecantador instalado na estação de 
tratamento de dejetos suínos da Embrapa Suínos e Aves. RESULTADOS: Destaca-
se que apesar do consumo de alcalinidade pela nitrificação, houve compensação da 
mesma pela desnitrificação, que através da liberação de OH- fez com que o pH não 
oscilasse no sistema representando assim a capacidade do efluente em neutralizar 
os ácidos produzidos pela nitrificação. O sistema apresentou resultados favoráveis 
nos seus dias de operação, onde a alcalinidade foi consumida em media 90% e 
obteve 97% em media de remoção de nitrogênio amoniacal. No entanto, quando a 
concentração de oxigênio no reator nitrificante ultrapassou a faixa de 2,5 mg/L, 
provocou alguns picos no consumo de alcalinidade (99%, pela geração de íons H+), 
mas que não interferiu na taxa de remoção de nitrogênio amoniacal que foi da ordem 
de 98%. CONCLUSÕES: Observou-se que os níveis de alcalinidade foram 
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satisfatórios para tamponar o sistema, estabilizando o pH (7,1) e favorecendo o 
processo de remoção de nitrogênio amoniacal. 
 
Palavras-Chave: Consumo de Alcalinidade. Dejetos de Suínos. Remoção de 
Nitrogênio Amoniacal.  
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CARACTERIZAÇÃO CLINOGRÁFICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
SURUVI, CONCÓRDIA (SC)136 

Eduardo Lando Bernardo137 
Jairo Marchesan 138 

Aline Schuck139 
RESUMO 

 
A caracterização clinográfica ou da declividade de bacias hidrográficas tem sido 
utilizada de maneira quase que obrigatória nas duas últimas décadas, 
principalmente em trabalhos ligados às Ciências da Terra, Engenharias, 
Planejamento Ambiental, Regional, Urbano e Agrário. Sua utilização permite 
correlações que auxiliam em uma melhor compreensão e um equacionamento dos 
problemas que ocorrem no espaço analisado. Assim, esta pesquisa teve por objetivo 
desenvolver a representação gráfica das declividades do terreno da sub-bacia 
hidrográfica do rio Suruvi, localizada no município de Concórdia (SC). 
Metodologicamente, o mapa clinográfico foi elaborado a partir da interpolação dos 
valores presentes no Modelo Digital de Elevação – MDE (DEM – Digital Elevation 
Model), em software de geoprocessamento (QuantumGis v. 2.6.1 Brighton) . A base 
de dados utilizada foi obtida da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável (SDS, 2013), Santa Catarina, Brasil. As classes clinográficas adotadas 
foram: plano (0-3%); suave ondulado (3-8%); ondulado (8-20%); forte ondulado (20-
45%); montanhoso (45-75%) e escarpado (>75%). Como resultado do 
processamento digital, em área total de 84,46km² (área de drenagem da sub-bacia 
hidrográfica do rio Suruvi), a caracterização clinográfica apresentou área de 5,96km² 
(7%) para terrenos de 0 a 3%; 9,94km² (12%) de 3 a 8%; 16,89km² (20%) com 8 a 
20%; 41,73km² (49%) entre 20 a 45%; 7,95km² (9%) de 45 a 75% e 1,99km² (2%) 
para as áreas maiores que 75% de inclinação, indicando maiores variações de 
declividade entre 20 a 45%, assentadas em áreas com terreno de forte ondulação. 
As médias das declividades percentuais são de 0,2732 (27%). A declividade média 
constitui-se em um parâmetro para identificar as áreas, ou parte delas, mais 
vulneráveis à atuação de processos erosivos, pois controla em grande medida a 
velocidade com que se dá o escoamento superficial, possibilitando maior ou menor 
infiltração da água no solo e picos de inundação. O mapa de caracterização 
clinográfica é um importante instrumento para a identificação de superfícies em 
diferentes níveis altimétricos, especialmente no conhecimento dos perfis 
topográficos, e as suas inferências quantitativas quanto à extensão dos interflúvios, 
ao aprofundamento da drenagem e à declividade das vertentes no terreno analisado. 
 
Palavras-Chave: Bacia hidrográfica. Declividade. Rio Suruvi. 
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VIVÊNCIAS DE ETILISTAS EM RECUPERAÇÃO E SEUS FAMILIARES140 

 
Juliana Cristina Gavlak141 

Natali Tschoke142 
Salete Regina Daronco Benetti143 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O alcoolismo é uma doença caracterizada pela ingestão repetitiva e 
compulsiva de quaisquer drogas sedativas, sendo que o etanol representa apenas 
uma das drogas deste grupo, de maneira tal a resultar na interferência em algum 
aspecto da vida do paciente, seja ela a saúde, o estado civil, a carreira, os 
relacionamentos interpessoais ou outras adaptações sociais necessárias. Como com 
qualquer doença, o alcoolismo representa uma disfunção ou uma inadaptação às 
necessidades da vida cotidiana. A convivência de uma das pesquisadoras com 
familiar alcoolista despertou o interesse em pesquisar as experiências vivenciadas 
pelos familiares, na perspectiva de que estas sirvam de exemplo e incentivo às 
pessoas dependentes do álcool e seus familiares, para aderir ao tratamento em 
conjunto, procurando o controle dessa patologia. OBJETIVOS: Relatar as 
experiências vivenciadas por etilistas em recuperação e seus familiares; Identificar a 
importância do apoio da família no tratamento e recuperação. MATERIAIS E 
MÉTODOS: É uma pesquisa de natureza básica, qualitativa, descritiva, 
caracterizada como relato de experiência. A amostra foi composta por 20 pessoas, 
sendo os etilistas em recuperação, o esposo(a) ou 01 filho(a). Como critério de 
inclusão: residentes no município da pesquisa; serem membros da mesma família; 
frequentarem o grupo de autoajuda. Os dados foram coletados por meio da 
aplicação de um questionário, sendo um para os familiares e um para os etilistas em 
recuperação e, analisados com base nas referências da pesquisa.  RESULTADOS: 
Os etilistas em recuperação pesquisados são adultos, com idade entre 40 e 79 anos; 
do gênero masculino; casados; tendo de 02 a 07 filhos; com grau de escolaridade 
desde ensino fundamental incompleto (EFI) a ensino médio completo (EMC); 
residentes na área urbana, católicos e aposentados. Todos relataram ter prejuízos 
na sua vida ou na de seus familiares, desde financeiros até morais com o uso de 
álcool. A família foi responsável para que conseguissem buscar apoio em grupos de 
autoajuda participando da sua recuperação, bem como na manutenção de sua 
abstinência. Os familiares fizeram referência às dificuldades de conviver com o 
alcoolista, citando as agressões sofridas, os danos morais pela rejeição da 
sociedade, os traumas psicológicos que ainda persistem, porém todos afirmaram 
buscar ajuda e incentivar a recuperação do doente. CONCLUSÕES: O alcoolismo é 
extremamente complexo e multifacetado, é uma doença que transforma o 
dependente, altera a dinâmica familiar, causa sofrimento e deixa sequelas, 
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principalmente psicológicas, mas a união dos membros da família, a força de 
vontade e o amor fazem superar tudo. Na pesquisa a família foi descrita como a 
grande responsável pela busca da recuperação do dependente e pela manutenção 
da abstinência. 
 
Palavras-Chave: Etilismo. Família. Recuperação. 
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PARTIDA E OPERAÇÃO DE REATOR CSTR ALIMENTADO COM LODOS 
ORIUNDOS DO TRATAMENTO DE EFLUENTE SUINÍCOLA 

 
Taís Carla Gaspareto144 

Airton Kunz145 
Eduardo Bruinsma146 

André Cestonaro do Amaral147 
Ricardo Luis Radis Steinmetz1485 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Devido ao grande aumento de escala na produção de suínos surge 
a necessidade de tratamento dos efluentes gerados. Dentre as inúmeras 
possibilidades para reduzir os impactos ambientais, tem-se o SISTRATES - Sistema 
de Tratamento de Efluentes da Suinocultura (patente depositada em fevereiro de 
2011 no INPI, como pedido de invenção, sobre o Protocolo nº 012110000133). O 
SISTRATES é composto por processos físicos (peneiramento a 2 mm), biológicos 
(digestão anaeróbia e nitrificação/desnitrificação) e químico (precipitação de fósforo). 
Porém esse sistema apresenta a geração de lodos, que podem possuir um potencial 
residual de produção de biogás. OBJETIVOS: Avaliar, em escala de bancada, a 
recuperação de biogás a partir dos lodos gerados pelo SISTRATES MATERIAL E 
MÉTODOS: Utilizou-se um reator CSTR (Continuos Stirred Tank Reactor), 
construído em acrílico com volume de trabalho de 12 L, encamisado, permitindo 
circulação de água para controle de temperatura. A temperatura foi controlada por 
um banho termostático (JULABO, modelo M8) mantido na faixa mesofílica, 
inicialmente em 37˚C ±1 (até 26 dias de operação) e posteriormente a 28˚C ±1. A 
produção de biogás foi quantificada por um medidor de vazão de biogás tipo 
millligascounter MGC-1, tendo seus resultados normalizados (condições normais de 
temperatura e pressão - CNTP). Foi utilizado como substrato lodo de biodigestor 
(58%), sólido retido em uma peneira de 2 mm (18%) e lodo de um sistema aeróbio 
(RBA) de remoção de nitrogênio (24%). O reator foi operado de forma semi-
contínua, sendo alimentado uma vez ao dia, manualmente com vazão de 0,34 L.d-1, 
tempo de retenção hidráulico de 35 dias e carga orgânica volumétrica de 1,22 
KgSV.m-3.d-1. O reator foi inicialmente preenchido com água e iniciado a alimentação 
com a mistura dos efluentes. RESULTADOS: A produção de biogás iniciou no 
quarto dia de operação, aumentando até o dia 22 (0,07 a 0,55 LN.gSVadic.). Do dia 22 
ao dia 26 a produção manteve-se em média 0,55 LN.gSVadic., indicando a 
estabilização do processo. No dia 27, a temperatura de operação foi diminuída a 
28oC. Isso refletiu na diminuição da produção de biogás para em média 0,18 
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LN.gSVadic. A partir do dia 32 de operação, a produção média aumentou para 0,38 
LN.gSVadic., indicando nova estabilização do processo. CONCLUSÕES: A utilização 
de biodigestor modelo CSTR para recuperação de biogás a partir de lodos gerados 
pelo sistema SISTRATES é eficiente. A temperatura afeta a eficiência diretamente o 
processo. 
 
Palavras-Chave: Digestão de lodo. Mistura completa. Produção de biogás. 
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INCORPORAÇÃO DO LODO DE ESGOTO DE INDÚSTRIA DE PAPEL NA 
FABRICAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS 

 
Vanessa Cristina Guimarães149 

Mayara Ananda Gauer150 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As estações de tratamento de efluentes das indústrias de papel 
geram uma grande quantidade de resíduos (lodo). Isto gera elevados custos com o 
tratamento e destinação final deste material. Para reduzir esses custos as indústrias 
buscam alternativas para o reaproveitamento desse resíduo. Atualmente é possível 
a incorporação de percentuais de lodo de esgoto na confecção de blocos cerâmicos. 
Desta forma, surge o seguinte problema de pesquisa: para a redução da disposição 
do lodo de esgoto em aterros industriais, em que percentual se faz benéfica a adição 
desse resíduo como parte da matéria prima na fabricação de tijolos cerâmicos? 
OBJETIVOS: Avaliar o efeito da incorporação de lodo primário proveniente de 
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de uma indústria de papel reciclado nas 
características geométricas e no índice de absorção de água de tijolos cerâmicos 
fabricados. MATERIAIS E MÉTODOS: Usou-se como matéria prima para confecção 
dos corpos de prova o lodo de esgoto e a argila. Foram confeccionados, seguindo os 
critérios produtivos específicos da indústria cerâmica parceira desta proposta, 
corpos de prova contendo somente argila (testemunho) e com adição de 4%, 5% e 
15% de lodo. Os percentuais de lodo adicionados foram calculados já que a 
dosagem in loco ocorre de forma empírica, a partir de “conchas” de retroescavadeira 
(não há um dosador automático na indústria). Após confeccionados os blocos 
cerâmicos de vedação foram analisados quanto às suas dimensões (largura, altura, 
comprimento, flecha, septos e desvio ao esquadro), massa seca e índices de 
absorção d‟água, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela NBR 15270-
1, 15270-3 (ABNT, 2005). RESULTADOS: Os blocos sem adição e com adição de 
4% e 5% de lodo de esgoto respeitaram os padrões geométricos estabelecidos pela 
NBR 15270-1. A norma admite uma tolerância (desvio) de 5mm em relação às 
dimensões de espessura dos septos dos blocos cerâmicos (mínimo 6mm) e das 
paredes externas (mínimo 7mm), sendo que os tijolos com 4% e 5% de lodo também 
respeitaram estas dimensões. Para estes percentuais também se observou que o 
índice de absorção de água ficou dentro dos padrões (8 a 25%). Os tijolos com 15% 
de lodo não conseguiram alcançar as dimensões estabelecidas pela norma e não se 
enquadraram no intervalo proposto para absorção de água. Somente os septos 
destes tijolos se mostraram adequados. CONCLUSÕES: A adição de percentuais 
mais elevados de lodo na fabricação de tijolos comprometeu a sua qualidade. 
Considerando que os parâmetros avaliados influenciam na resistência da alvenaria, 
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destaca-se que a não conformidade desses ensaios poderá resultar em problemas 
na obra. 
 

Palavras-Chave: Resíduos sólidos. Lodo. Argila. Blocos cerâmicos. 
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PRODUÇÃO DE METANO VIA DIGESTÃO ANAERÓBIA DE DEJETO DE SUÍNO 
EM CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO 

 
André Cestonaro do Amaral151 

Airton Kunz152 
Taís Carla Gaspareto153 

Deisi Cristina Tápparo154 
Ricardo Luís Radis Steinmetz1555 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A produção de suínos no Brasil é organizada de acordo com as 
necessidades do mercado e as características regionais. A segregação da produção 
em diferentes sítios tem aumentado de importância, devido à possibilidade de 
unidades mais especializadas. A fase de crescimento e terminação consiste na 
engorda do suíno de 25 kg até atingirem peso de abate, aproximadamente 120 kg 
(duração de 90 a 105 dias) (MIELE; MIRANDA, 2013). OBJETIVOS: Determinar o 
potencial metanogênico específico (PME) de efluentes suinícola da fase de 
crescimento e terminação. MATERIAL E MÉTODOS: Foram coletados efluentes de 
três unidades produtoras de suínos em fase de crescimento e terminação, 
denominados sítio A, sítio B e sítio C. As unidades apresentavam capacidade de 
engordar 750 a 900 animais. As três unidades apresentaram sistema de criação dos 
animais sobre lâmina d´agua. As amostras foram coletadas com até 24 horas de 
estocagem dentro das instalações. Foram analisadas as concentrações de sólidos 
(APHA, 2012) e PME (VDI 4630, 2006). RESULTADOS: Observou-se elevada 
variação na concentração de sólidos voláteis, sendo 20,56 (A), 66,91 (B) e 38,32 
(C), kg.m-3, porém a relação SV.ST-1 manteve-se entre 0,73 a 0,78 (pouca variação), 
indicando que o manejo de água dentro das instalações influencia na qualidade do 
dejeto. O PME apresentou valores de 0,631 (A), 0,447 (B) e 0,263 (C) Nm3 CH4.kg 
SV-1,o que resulta na capacidade de produção de metano de 12,97 (A), 29,91 (B) 
10,09 (C) Nm3CH4.m

-3
dejeto. CONCLUSÕES: O efluente estudado possui elevado 

potencial de produção de metano, porém há variações na composição e na 
capacidade de produção de metano quando comparadas diferentes unidades 
produtoras de suínos. O manejo de água dentro das instalações altera a diluição do 
dejeto. A diferença na biodegradabilidade do efluente pode ser relacionada a 
diferentes estratégias nutricionais e genéticas.  
 
Palavras-Chave: Potencial metanogênico específico. Biogás. Energia. 
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE DIABETES 
MELLITUS TIPO II EM RESIDENTES DE UM MUNICÍPIO DO SUDESTE DO 

PARANÁ156 

Josiane Rocha157 

Nadia Maria Malchovski 158 

Salete Regina Daronco Benetti159 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus tipo II (DM II) é considerada por muitos 
pesquisadores, a doença do século XXI, afetando grande parte da população. Essa 
patologia é um grande desafio para seus portadores, pois ela impõe exigências de 
cuidados rotineiros e exigem atenção dos profissionais que os atendem, daí a 
importância de realizar a pesquisa. OBJETIVOS: Investigar os fatores que 
contribuem para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo II nos residentes em 
uma cidade do Sudeste do Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS: É uma pesquisa 
qualitativa, de campo, descritiva. Do universo de 322 diabéticos cadastrados no 
Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB em 2014, a pesquisa foi realizada 
com 20,5% (n = 66) pacientes. Os critérios de inclusão foram: pacientes diabéticos; 
residentes na área urbana. Os critérios de exclusão: portadores de outras patologias 
e os residente na área rural. A coleta de dados foi realizada de janeiro a março de 
2015, utilizando o método de entrevista mediante um roteiro semiestruturado. Os 
diabéticos foram contatados e orientados sobre a entrevista nas reuniões de rotina 
da unidade, onde é realizada a entrega de medicações e orientações por meio de 
palestras. A análise dos dados ocorreu por meio do agrupamento das respostas dos 
sujeitos, articulando estes com as literaturas que embasam a pesquisa. Os dados 
coletados no SIAB foram agrupados e apresentados em percentagem simples, e 
após foram discutidos com base nas literaturas. RESULTADOS: A maioria pertence 
ao sexo masculino, na faixa etária de 55 a 60 anos, casado, com ensino 
fundamental incompleto, portador de diabetes há mais de dez anos, com hábitos 
alimentares irregulares antes do diagnóstico, mudando-os após; os principais 
sintomas antes do diagnóstico foram infecção urinária, fadiga, cansaço, aumento da 
sede e aumento do volume urinário e, 21% dos entrevistados não tiveram sintomas; 
não têm hábito de praticar exercícios físicos, mesmo depois do diagnóstico e das 
orientações recebidas. CONCLUSÃO: Diabetes Mellitus tipo II é um distúrbio 
metabólico, a doença está associada ao comprometimento da produtividade, da 
qualidade de vida e da sobrevida do paciente, isso ocorre pelo aumento das 
atividades da rotina diária da população, falta de tempo para se cuidar, cuidar da 
alimentação e de não praticar exercícios físicos.  
 
Palavra chave: Diabetes. Fatores contribuintes. Estratégia Saúde da Família.  
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PERCEPÇÃO DOS PORTADORES DE HEMOFILIA QUANTO À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE RECEBIDA 160 

Claudia Geovana Buba161 
Rosinete Alves162 

Salete Regina Daronco Benetti163 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A hemofilia é uma doença hemorrágica, genético-hereditária, de 
caráter recessivo, caracterizada por episódios hemorrágicos nos sistemas 
osteomioarticular e nas vísceras. Está classificada em dois tipos: a hemofilia “A”, que 
se caracteriza pela falta do fator VIII da coagulação, e a hemofilia “B”, caracterizada 
pela falta do fator IX da coagulação. Pretendeu-se conhecer os problemas 
enfrentados pelos portadores de hemofilia, a fim de possibilitar planejamento de 
ações para corrigir falhas possivelmente existentes na assistência. OBJETIVOS: 
Pesquisar a percepção de portadores de hemofilia quanto à assistência recebida por 
profissionais da área da saúde. MATERIAIS E MÉTODOS: é uma pesquisa de 
natureza qualitativa, em que se utilizou como instrumento de coleta de dados um 
questionário semiestruturado aplicado a 10 portadores de hemofilia de um município 
do planalto norte-catarinense. O primeiro contato com os participantes foi realizado 
via telefone. Neste foi agendado o encontro com o entrevistador nas residências dos 
participantes. A análise das informações foi realizada pela leitura cuidadosa das 
respostas aos questionamentos e das informações obtidas na observação durante a 
entrevista; após, foram discutidos à luz da literatura que embasa a pesquisa.  
RESULTADOS: Os participantes da pesquisa são: 09 do sexo masculino e 01 do 
feminino; com idade entre 10 e 65 anos; católicos; com grau de profissões diversas; 
03 usam dose domiciliar – DD, de pró-coagulante. Sobre como percebem o 
atendimento oferecido nas unidades de saúde de seu município: 03 acham regular 
devido a falta de conhecimento dos profissionais; 03 bom; 03 dizem que recebem 
um bom atendimento devido a estarem cadastrados no HEMEPAR, em Curitiba, PR, 
local em que os profissionais são capacitados para tal; 01 nunca precisou de 
atendimento. Referente à percepção sobre o conhecimento dos profissionais da 
saúde do município: 01 afirma que os profissionais conhecem a patologia; 05 que 
conhecem pouco a patologia; 01 diz que os profissionais conhecem a patologia e o 
tratamento e 03 que conhecem a patologia, porém desconhecem o tratamento. 
Sobre as dificuldades: 02 relatam a falta de médicos especialistas e poucos 
enfermeiros no município; 03 afirmam que há falta de profissionais na área; 03 que 
falta conhecimento por parte dos profissionais; 02 que os médicos possuem o 
conhecimento, porém não têm estrutura para o tratamento.  CONCLUSÕES: Os 
portadores de hemofilia encontram dificuldade para tratamento no seu município, 
necessitando se deslocar ao município vizinho para realizar ou iniciar o tratamento 
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efetivo, isso faz com que a sua rotina de vida diária seja prejudicada. Conclui-se que 
as unidades de saúde, com a disponibilidade de uma equipe de profissionais 
capacitados, contribuem para que o tratamento seja rápido, eficaz, de qualidade, 
proporcionando aos usuários portadores de hemofilia, maior segurança durante o 
tratamento. 
 
Palavras Chave: Hemofilia. Assistência. Profissionais da Saúde. 
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“ÁS DE ESPADAS FORA DO BARALHO”: O SUICÍDIO COMO TENTATIVA DE 
EXISTÊNCIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 
Gustavo Dal Pizzol164 

Thiago Rodrigues Ferreira165 
 

RESUMO 

 
Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram uma crescente no 
número de casos de suicídio em todo mundo, os números apresentam que cerca de 
3000 pessoas por dia tiram a sua própria vida, o Brasil está na lista dos dez países 
com os maiores números de suicídio, sendo que há uma taxa média de 24 sujeitos 
que tiram a própria vida por dia. Esse trabalho pretende discutir a temática suicídio, 
sendo o mesmo analisado pela óptica do existencialismo do filósofo Martin 
Heiddeger, discutindo se o sofrimento existencial que leva o sujeito a tirar sua 
própria vida é sua tentativa de ser-aí. O ser é lançado ao mundo e, portanto é um 
“ser-aí”, que interage constantemente com a sociedade em que está inserido, dessa 
forma a angústia frente à opção de suicídio, o sujeito não nega a morte e sim quer 
antecipá-la com o intuito de se revelar como um ser-aí. Também é tema desse 
trabalho discutir se de que forma os sofrimento emocional se apresenta para o 
sujeito, para isso é abordado a Gestalt-terapia, uma corrente da Psicologia com 
raízes no existencialismo e na fenomenologia. A metodologia utilizada nesse 
trabalho é pesquisa descritiva, sendo utilizada pesquisa do tipo semi-estruturada 
onde dois sujeitos foram entrevistados e gravados através do gravador de um not 
book em uma sala fechada das dependências de uma universidade. A análise e a 
discussão dos resultados são feitas de forma qualitativa. Essa pesquisa é referente 
a um trabalho de conclusão de curso (TCC) que esta em andamento, dessa forma, 
os resultados parciais apresentados demonstram que, no momento da tentativa se 
suicídio os sujeitos apresentavam ajustamento neurótico, termo utilizado pela 
Gestalt-terapia que designa a dificuldade de um sujeito entrar em contato com seu 
meio. Os resultados parciais também mostram que, a tentativa de suicídio foi a 
forma que esses sujeitos conseguiram existir naquele determinado momento de 
suas vidas, sendo assim o seu ser-aí. 
 
Palavras-Chave: Suicídio. Ser-aí. Existencialismo. Martin Heidegger. Gestalt-
terapia. 
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ESTRUTURAS DE PODER: DO BRASIL COLONIAL AO ESTADO NOVO166 

Alexandre Sora167 
Elsa Adamczeski168 

Jucilene Paula Silva169 
Oneli Baruff170 

Paulo Cezar Kowalski171 
RESUMO 

 
O presente artigo relaciona as estruturas de poder na conformação dos 
determinismos sociais a partir da constituição política do Brasil definindo os períodos 
de grande influência na organização dos sistemas de governos implantados no 
Brasil a partir das Colônias (1530) ao Estado Novo (1945), sendo possível Identificar 
as particularidades de cada período no que se refere ao sistema de governo, 
distribuição dos poderes, e partidos políticos. A organização do Estado Brasileiro 
frente às estruturas de poder é imperativo para a compreensão das condições 
econômicas, políticas e principalmente sociais do Brasil contemporâneo. A gênese 
da administração do território com base no Estado absolutista português determinou 
a organização das estruturas de poder no processo de construção sócio histórica. 
Assim a forma do poder centralizado desta forma de governo se relaciona com as 
principais demandas atuais da sociedade brasileira. Pensar na formação das 
estruturas de poder no Brasil (1650-1940) implica na busca das raízes absolutistas 
portuguesas. Conhecer o processo de formação histórica do Brasil é de fundamental 
importância para a identificação e a análise da conformação da atual sociedade 
brasileira, bem como das diferentes realidades sociais que a população se encontra. 
Neste sentido, compreender como ocorreu o processo de colonização do país e sua 
posterior organização política interna, implica em relacioná-los à divisão do território, 
sistemas de governos e distribuição e atribuições de poderes numa perspectiva de 
expansão mercantil passando para o capitalismo industrial. A pesquisa bibliográfica 
se explorou fontes tais como Prado Junior (1999,1972) Bobbio (1998), Faoro (2012), 
Duverger (1951) as Constituições Brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946). Neste 
longo processo de conformação histórica do Brasil no que se refere à estruturação e 
relações de poder ficou evidenciada as influências Externas nas terras tupiniquins, 
assim elencados: a) a necessidade portuguesa e expansão mercantil em função das 
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Crises experimentadas na Europa; b) a falta de um plano de desenvolvimento e 
quase nulo interesse nas terras brasileiras pela metrópole levando somente garantia 
de propriedade, assegurando a proteção deste vasto território; c) as decisões 
políticas e administrativas partindo direta ou indiretamente da Monarquia 
portuguesa; d) manutenção de uma elite agrária, exploradora dos recursos naturais 
enviados para a metrópole; e) a tentativa e implantar o sistemas de capitanias, com 
governo centralizado; f) eleições amparadas levando em consideração a riqueza dos 
candidatos e eleitores. Nesse sentido o que se infere são as respostas a problemas 
gestados em outros planos políticos que não eram os brasileiros. As conquistas 
obtidas a partir dos conflitos instaladas no período abordado neste artigo ainda hoje 
são problematizadas e merecem tornar-se um permanente objeto de estudo. 
Compreender a formação sócio-histórica do Brasil provoca para outras abordagens 
na conformação da sociedade brasileira contemporânea e os seus desafios. O olhar 
o que se apresenta nesse sentido revela-se numa percepção mítica e reprodutora de 
um pensamento elitista, de uma classe a qual a grande parte da população brasileira 
não pertence, e ainda resiste em assumir sua própria condição de protagonista no 
cenário político, econômico e social do seu próprio país. 
 
Palavras-Chave: Estado Brasileiro. Formação. Política. Território. Administração. 
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A VIGILÂNCIA LÍQUIDA E AS MÍDIAS SOCIAIS172 

Jucilene Paula Silva173 
 

RESUMO 

 
O presente artigo demonstra um aspecto marcante da sociedade moderna e ocupa 
destaque nas esferas da vida cotidiana a violência, que é noticiada de forma diária e 
em várias redes de comunicação as notícias são instantâneas, informam em tempo 
real os acontecimentos globais. As câmeras de vigilância espalhadas por prédios, 
lojas, casas, restaurantes fornecem a impressão de segurança, e uma forma de 
inibir atitudes criminosas, como roubos e furtos, se tornando uma ferramenta para 
identificar o sujeito que comete o delito. Além dos rastreadores em celulares, carros, 
e outros dispositivos que permitem rastreamento e localização. Não obstante, os 
rastreamentos e vigilância se estendem, para além das câmeras, como em redes 
sociais por exemplo, os compartilhamentos constantes das informações, sobre tudo 
e ao mesmo tempo sobre todos, divulgadas em tempo real, promovem de uma 
forma conturbada, certa confusão entre público e privado, casos que ocorrem no 
“facebook”. Alicerce que auxilia e consolida o senso comum, além de juízos de valor 
sem fundamento. Diante disso é necessário abordar a questão da liquidez nos 
aspectos da vigilância e dos relacionamentos nas mídias sociais e apresentar os 
conceitos de Vigilância Líquida, além dos seus desdobramentos nas relações sociais 
e a forma de reação a sociedade líquida que compõem a modernidade. A pesquisa 
bibliográfica é uma análise crítica interpretativa sobre o livro Vigilância Líquida: 
Diálogos com David Lyon, na tradução de Carlos Alberto Medeiros, publicado em 
2013, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman nascido em 1925, atualmente com 89 
anos. Além do Livro do filosofo Jeremy Bentham (1748 – 1832), intitulado o 
panóptico e publicado em 2008 pela editora autêntica. Aporte fundamental para 
compreender as relações entre os indivíduos dentro dos grupos sociais, que acabam 
se tornando mais distantes, apesar da proximidade que as redes sociais 
proporcionam e da sensação de não estar sozinho mesmo que de forma virtual, as 
pessoas afastem-se dos relacionamentos reais, esse afastamento que é fruto da 
sociedade da vigilância, faz com que os indivíduos percebem todos a sua volta como 
ameaças em potencial, a atendente da padaria, ou o vizinho, principalmente nos 
grandes centros urbanos, desta maneira, o ambiente virtual se torna atrativo, pois 
não existe o contato físico, a sensação de segurança aumenta. As tecnologias 
existentes na sociedade da vigilância exercem um controle sobre os indivíduos, em 
cada ponto ou estabelecimento existe uma câmera, que em nome da segurança, 
vigia em tempo real as atitudes de todos aqueles que circulam naquele espaço, além 
dos sistemas de rastreamento que fornecem localização exata de coisas ou 
pessoas. Mas em grande medida as pessoas estão conscientes deste processo de 
vigília, porém ao aumentar a segurança diminuem a liberdade, o grande dilema da 
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sociedade da vigilância é conciliar segurança e liberdade, e estabelecer parâmetros 
e limites para isso, porém não é possível afirmar que isso seja possível. 
 
Palavras-Chave: Vigilância liquida. Panóptico. Mídias Sociais.  
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SISTEMA MULTI-AGENTE APLICADO EM UM CENÁRIO DE VENDA DE 
VEÍCULOS COM NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA174 

Jean Carlos Moissa175 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente artigo tem como objetivo apresentar o funcionamento da 
ferramenta Jade no uso de negociação de veículos de maneira automática 
descrevendo e analisando o melhor método de negociação em sistemas multi-
agentes. O modelo deste sistema trabalha com a interação entre sistemas multi-
agente utilizando a negociação entre agentes dentro da plataforma Jade.  
OBJETIVOS: Estudar e analisar as diversas técnicas de negociação em sistema 
multiagente, tais como bilateral, leilão clássico, leilão invertido e negociação 
multilateral. Implementar o sistema multiagente em uma interface que mostre os 
veículos ordenados por valor de acordo com a negociação realizada entre os 
agentes. Avaliar o sistema construído por meio de um comparativo entre os dados 
retornados pelo sistema multiagente e pelos dados retornados utilizando uma 
consulta em SQL padrão. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão de literatura, na qual 
se deve tomar conhecimento da área de sistemas multi-agente. Construir uma tabela 
comparativa para avaliar quais técnicas de negociação. Estudo da biblioteca Jade 
para o desenvolvimento de sistemas multi-agente, bem como implementação do 
cenário de negociação envolvendo compradores de veículos e vários revendedores. 
Criação do banco de dados com as informações dos veículos e revendas fictícias. 
Análise da abordagem proposta por meio de uma tabela comparativa que mostre as 
similaridades entre a abordagem tradicional utilizando SQL e a abordagem utilizando 
agentes inteligentes. RESULTADOS: Espera-se que os resultados do presente 
projeto possam auxiliar os usuários na escolha e compra de um veículo, bem como 
facilitar os processos e automatização da própria revenda. É importante frisar que 
neste projeto estará sendo utilizado o cenário de venda de veículos, porém, a 
mesma abordagem pode ser adaptada para qualquer tipo de cenário ou produtos. 
 
Palavras-Chave: Multi-agente. Negociação.   
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BIOÉTICA E BIODIREITO EM QUESTÃO: A (IN)VIOLABILIDADE DO DIREITO À 
VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Carolina Ferreira Olsen176 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Analisar os direitos fundamentais envolvidos nas questões 
biojurídicas, como a proteção da vida e da dignidade da pessoa humana, bem como 
verificar a partir de que momento inicia sua proteção no sentido constitucional e 
quando esta termina, delineando assim, seus possíveis limites temporais, torna-se 
necessário, frente às descobertas relacionadas aos genes humanos, consideradas 
como um grande avanço da medicina e da ciência. Diante das crescentes 
discussões quanto à natureza da pessoa, busca-se compreender as consequências 
éticas, morais e jurídicas que estas incorrem ao futuro da humanidade, atentando-se 
principalmente para a fértil discussão em que pese o cientificamente possível e o 
eticamente aceitável. Doravante a grande discussão a respeito do início da vida, 
deve-se também analisar a relevância e a cientificidade dos argumentos que 
buscam delimitar o início da personalidade jurídica, considerando os direitos 
fundamentais envolvidos, bem como seu vínculo com a justiça, a dignidade e a vida, 
identificando, assim, o sentido humanista atribuído à Bioética e ao Biodireito. 
OBJETIVOS: Analisar os direitos fundamentais envolvidos nas discussões a 
respeito da bioética e do Biodireito. Compreender as consequências éticas, morais e 
jurídicas decorrentes dos avanços da medicina e da ciência. Identificar os 
argumentos jurídicos que delimitam o início da personalidade jurídica e sua relação 
com a justiça, a dignidade humana e a vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Para 
constituir o presente Projeto de Pesquisa, foram utilizados alguns materiais inerentes 
à elaboração e ao desenvolvimento do mesmo, tais como: computador, impressora, 
material bibliográfico (livros, artigos, textos de revistas e periódicos). Quanto a 
utilização do método de pesquisa, trata-se da utilização do método dedutivo para 
estruturar a pesquisa. RESULTADOS: Conforme a análise teórica do tema central 
da pesquisa foi possível conjecturar diversos temas como aborto, reprodução 
humana assistida, conceitos de bioética e biodireito, resultando assim na prévia e 
introdutória mensuração do complexo tema a ser desenvolvido. CONCLUSÕES: 
Concluindo previamente o presente projeto de pesquisa, pode-se ressaltar a 
complexidade e igualmente a importância da temática que abrange a bioética e o 
biodireito, bem como se há ou não a violação dos direitos fundamentais envolvidos, 
como o direito a vida e a dignidade da pessoa humana. Todas essas relações 
teórico-jurídicas são, sob as luzes do direito no século XXI, de indispensável 
relevância para a compreensão de que forma pode-se problematizar e proceder 
frente as adversidades elencadas pelos respectivos temas apontados para a análise 
na pesquisa.  
 
Palavras-Chave: Biodireito. Bioética. Direitos Fundamentais. Vida. Dignidade da 
pessoa humana. 
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O QUE DESENCADEIA A FALÊNCIA DAS PEQUENAS EMPRESAS NO 
MUNÍCIPIO DE CURITIBANOS177 

 
Vitor Hugo Rodrigues de Lima178 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Na atualidade para criar uma empresa, um negócio, uma marca, é 
necessário ter um planejamento, porque com a globalização todos os dias estamos 
a par de mudanças e inovações. Os empreendimentos também têm um ciclo de 
vida, a introdução, o crescimento, a maturidade, a saturação e o declínio. Muitas 
vezes as pequenas empresas não passam da fase de introdução, analisando esta 
realidade na cidade de Curitibanos, serão reunidas e disseminadas informações com 
relação a esta realidade dos pequenos empreendedores. Expondo os motivos que 
levam as pequenas empresas à descontinuidade, estaremos demonstrando 
caminhos que não deverão ser seguidos pelas administrações atuais e futuras, 
municiando assim o pequeno empreendedor com informações e exemplos que não 
deverão ser seguidos na sua trajetória empresarial, evitando que essas empresas 
cometam os mesmos erros já identificados nesta pesquisa. OBJETIVOS: Apontar o 
que traz o fracasso para os pequenos empreendedores no seu negócio; Abordar o 
que traz sucesso para as pequenas empresas; Explanar a forma correta de abrir o 
negócio. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia usada neste trabalho foi uma 
pesquisa descritiva com um questionário, que teve por objetivo mostrar onde estava 
a maior dificuldade dos empresários desta cidade de diversas áreas do comercio em 
geral em permanecer com as portas abertas. Os resultados mostram que os 
comerciantes que atuam diretamente ou indiretamente na região de Curitibanos, 
apontam que e o motivo para seu estabelecimento não permanecer com as portas 
abertas foi à falta de preparo para administrar, pouco conhecimento na sua área, 
falta de informação sobre despesas. RESULTADOS: Os dados apresentados a 
seguir são resultados da pesquisa de campo realizado no comércio de Curitibanos. 
Esta pesquisa teve como principal objetivo identificar e relacionar todos os pontos 
fracos e fortes do negócio do pequeno empreendedor, explanando a forma correta 
agir. E ainda, apontar o que traz o fracasso para os pequenos empreendedores no 
seu negócio; abordar o que causa sucesso para as pequenas empresas; e explanar 
sobre a forma correta de abrir o negócio. CONCLUSÕES: O que podemos concluir 
do trabalho desenvolvido, é que a maioria das empresas não planeja. Simplesmente 
se jogam de cabeça em suas ideias.  Como um passe de mágica todo se resolve, 
através de gráficos podemos identificar quais são os pontos mais fortes para a 
falência. A partir desses pontos podemos saber qual é o melhor caminho a seguir 
para alcançar o sucesso.  
 
Palavras-Chave: Dificuldade comercial. Empreendedorismo. Contabilidade e 
inovação. 
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A BIOPOLÍTICA E O TERRITÓRIO DA CIDADANIA 

 
Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski179 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente artigo, parte do conceito foucaultiano de biopolítica com 
intuito de desvendar os mecanismos de saber-poder presentes no Programa 
Território da Cidadania instituído pelo governo federal. O referido programa visa 
garantir os direitos sociais, o crescimento econômico, o desenvolvimento regional, a 
melhoria de renda e da qualidade de vida de todos os brasileiros e brasileiras. No 
entendimento de Michel Foucault, a constituição do Estado moderno, com a gênese 
e o desenvolvimento das novas relações de produção capitalista, leva à instauração 
do biopoder, enquanto conjunto de procedimentos institucionais de normalização 
dos indivíduos e de gestão da coletividade; em outras palavras, de gestão jurídico-
administrativa do indivíduo e da população. OBJETIVOS: Investigar as ações 
de transferências voluntárias a partir do conceito de governamentalidade na área da 
educação por meio de infraestrutura física e organizacional voltadas ao 
desenvolvimento regional nos dois Territórios da Cidadania de Santa Catarina; 
identificar as ações de transferência voluntária na infraestrutura física da educação 
nos Territórios da Cidadania de Santa Catarina; analisar as ações de transferências 
voluntárias na área educacional como manifestação da razão política, administrativa 
e jurídica nos territórios da cidadania. MATERIAIS E MÉTODOS: O método 
utilizados para a coleta dos dados foi por meio de um questionário, aplicado aos 
secretários de educação em três municípios de cada território catarinense, sendo 
escolhido por acessibilidade, com consulta via telefone, da disponibilidade de 
responder o questionário. No Território da Cidadania do Planalto Norte Catarinense, 
foi escolhido os municípios de Major Vieira, Papanduva e São Bento do Sul, e no 
Território do Meio Oeste do Contestado foram, escolhidos, Herval d‟ Oeste, Água 
doce e Xanxerê. RESULTADOS: As perguntas do questionário, foi referente as 
ações do eixo 2 - Cidadania e direitos, das ações territorializadas, seja os  materiais 
entregues e/ou recursos via Transferência Voluntária. Os municípios pesquisados 
responderam que receberam alguns recursos, mas quando perguntados se 
conhecem os valores das transferências voluntárias via Território da Cidadania, em 
seu município, foram unanimes em responder que não. CONCLUSÕES: Observou-
se, com as lentes teóricas de Michel Foucault que o governo utiliza de um conjunto 
de técnicas (biopoder), legalmente instituído, pela legislação e de mecanismos que 
são desenvolvidos a partir de um saber - IDH que mede a renda, longevidade e 
educação, cria mecanismo para uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica 
para administrar a população do território. Nessa linha de reflexão a biopolítica como 
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um conceito que expressa à racionalidade administrativa gerencial, para o 
desenvolvimento da região se apresenta frágil na própria operacionalidade, pois os 
agentes políticos dos municípios pesquisados, não conhecem o Programa, nem os 
valores transferidos. Nesse sentido o governo não tem sido efetivo no projeto 
proposto.  
 
Palavras-Chave: Biopolítica. Território da Cidadania. Desenvolvimento 
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ESTUDO DE ESTRUTURAS BIOGÊNICAS (PALEOTOCAS E CROTOVINAS) DO 
PLANALTO NORTE-CATARINENSE 

José Henrique Zimkowicz180 
Luiz Carlos Weinschütz181 

 
RESUMO 

Paleotocas são estruturas de bioerosão em ambiente continental encontradas na 
forma de túneis ou galerias e escavadas em rochas alteradas. As mesmas 
constituíam moradia temporária ou permanente atribuídas a mamíferos fossoriais 
que habitavam a América do Sul durante o Terciário e o Quaternário. Tais 
estruturas, quando preenchidas por sedimentos, são denominadas de crotovinas.A 
ocorrência destas estruturas é registrada, em sua grande maioria, na região sul do 
Brasil. Este projeto tem por finalidade o estudo de Paleotocas nas cidades de Mafra, 
Itaiópolis e Rio Negrinho no Planalto Norte Catarinense, e sua relação com as a/as 
espécie/s responsáveis pelas feições, o que possibilitará um melhor entendimento 
da distribuição geográfica desta fauna para o pleistoceno. A caracterização destas 
estruturas se dará através do mapeamento e localização com auxilio de bússola e 
materiais necessários para a retirada das medidas. (comprimento, altura e 
largura).Recentemente uma crotovina e três paleotocas foram encontradas nas 
cidades de Mafra, Itaiópolis e Rio Negrinho no Planalto Norte Catarinense. A 
crotovina, registrada durante a readequação do trevo de acesso a Mafra (SC), foi 
escavada em arenitos flúvio-glaciais da Formação Campo Mourão, seccionada 
transversalmente e apresenta 1,3m de diâmetro. A primeira paleotoca situa-se a 
800m desta primeira, na faixa de domínio da estrada de ferro Mafra-Rio Negrinho, e 
apresenta sua abertura original voltada para o Rio da Lança, com os túneis atingindo 
comprimento linear total de 16m. No entanto, há indícios de que a mesma se 
estendesse originalmente para além de 33m de comprimento. Esta paleotoca está 
orientada sentido Az 80º e apresenta, além de feições de desabamento, um 
avançado grau de assoreamento, impedindo, com isso, a mensuração mais precisa 
de sua altura e de muitas outras feições originais. Além disso, esta paleotoca é 
constituída por uma sequência de pelo menos quatro túneis interligados, dois dos 
quais soterrados, e há indícios de câmaras de repouso. A presença de artefatos 
líticos indica a reocupação desta por povos pré-coloniais. A segunda ocorrência está 
localizada em Linha Cerqueira, Itaiópolis, e consiste em um túnel simples com 
trechos de marcas de garras, eixo orientado Az 210º, diâmetro médio de 1,2m e 
comprimento acessado de 32m, limitado por alguns pontos de colapso. A terceira, 
localizada na cidade de Rio Negrinho, consiste em um conjunto de túneis 
interligados que ainda estão em fase inicial de levantamento. Deste modo, o 
presente estudo amplia o registro de ocorrência destas estruturas para o estado, 
contribuindo para um maior conhecimento destes icnofósseis. 
 
Palavras-Chave: Paleotocas. Crotovinas. Icnofósseis. Megafauna. 
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CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Tiago Kamiensky Lopes182 
Solange Reiguel Vieira183 

Viviane Maneira184 
Vivian Cristine de Lima Corrêa185 

Genésio Roberto Camargo186 
 

RESUMO 

 
Atualmente a relação entre meio ambiente e educação têm assumido um papel 
desafiador a cada dia. A Educação Ambiental é considerada uma dimensão da 
educação que trata da relação entre sociedade e meio ambiente. Assim, a disciplina 
de Geografia por tratar dessas questões que se materializam no espaço geográfico 
contribui para que a Educação Ambiental seja efetivada de forma mais eficaz e 
contextualizada dentro das instituições de ensino. Nesse sentido, faz-se necessário 
identificar a maneira como os conteúdos relacionados à Educação Ambiental é 
trabalhada nos ambientes escolares. A referida pesquisa objetivou identificar as 
concepções e práticas de Educação Ambiental com base em pesquisas efetuadas 
em duas escolas Estaduais de Rio Negro, PR, bem como as dificuldades 
encontradas no desenvolvimento da Educação Ambiental no cotidiano escolar e 
comunidade. Este trabalho caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, exploratória, 
qualitativa e coleta de dados dos sujeitos compostos por alunos do terceiro ano do 
ensino médio e professores. Os resultados evidenciaram que existe uma grande 
lacuna entre o ensino e a Educação Ambiental, e o processo da inserção da 
Educação Ambiental necessita de uma elaboração metodológica atrativa e que esta 
não vem de maneira pronta e acabada, necessitando ser construída passo a passo, 
com a necessidade de ser elaborada através da realidade vivenciada na sociedade 
atual. Constatou-se que a Educação Ambiental tem sido um elemento essencial para 
se repensar as práticas e teorias que fundamentam as ações educativas de maneira 
interdisciplinar, seja nos ambientes formais ou informais da educação, constituindo 
assim verdadeiras comunidades de aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Geografia. Interdisciplinaridade. Meio Ambiente. 
 
 

                                                           
182

 Licenciado em Geografia, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG).Graduando de Ciências Biológicas – Bacharelado pela Universidade do Contestado. 
E-mail: tiagobiogeo@gmail.com 

183
Licenciada em Geografia. Mestranda em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, PR, Brasil. E-mail: solgeografia@gmail.com 
184

Licenciada em Geografia, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). E-mail: vivianemaneira@bol.com.br 

185
Licenciada em Geografia, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG). E-mail: Viviancorrea87@hotmail.com 
186

Licenciado em Geografia, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). E-mail:gen.harima@hotmail.com 

mailto:tiagobiogeo@gmail.com
mailto:solgeografia@gmail.com
mailto:vivianemaneira@bol.com.br
mailto:Viviancorrea87@hotmail.com
mailto:gen.harima@hotmail.com


116 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

METODOLOGIA DA COLETA SISTEMÁTICA APLICADA NA VARREDURA DE 
FÓSSEIS EM ESTEREOMICROSCÓPIO PARA O FOLHELHO LONTRAS, 
AFLORAMENTO CAMPÁLEO, CISULARIANO DA BACIA DO PARANÁ187. 

 
Tiago Kamiensky Lopes188 
Luiz Carlos Weinschütz189 

 
RESUMO 

 
A prática de coleta de fósseis é considerada um fator indispensável para o 
desenvolvimento de qualquer pesquisa paleontológica, momento oportuno para o 
pesquisador realizar o reconhecimento da área a ser estudada e unir as informações 
estratigráficas e tafonômicas do afloramento. A aplicação de técnicas e métodos 
adequados a cada situação proporciona possibilidades de êxito no levantamento das 
informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos, considerando 
também o uso de técnicas adequadas para o manuseio, acondicionamento e 
transporte. Este trabalho vem apresentar a metodologia da coleta sistemática no 
estudo paleoambiental e bioestratigráfico, através da triagem e análise de material 
fossilífero do afloramento “Campáleo”. Contribuir para o conhecimento 
bioestratigráfico e paleoambiental do Folhelho Lontras, topo da Formação Campo 
Mourão do Grupo Itararé, no Campáleo, cidade de Mafra, SC. O presente projeto 
compreende diversas etapas; inicialmente foi realizada uma análise bibliográfica, 
uma campanha de campo para coleta do material fossilífero, onde o material foi 
devidamente referenciado e posicionado espacialmente (em planta e em perfil) 
baseado na metodologia de coleta sistemática, que é dada pela implementação de 
quadras com 1m² de área denominadas por números e letras a partir de um marco 
“zero” pré-estabelecido, sendo que a visualização em campo e dá pela utilização de 
fitas elásticas (ex: quadra 1A, 2B), estas quadras são divididas em quadrículas de 
0,12.5m² onde este montante é coletado com controle em planta e em perfil, 
posteriormente em laboratório as amostras são fragmentadas a um tamanho de 
aproximadamente 3cm², onde é feita a varredura em lupa estereoscópica sempre 
mantendo controle espacial do material. O material triado é então analisado para sua 
classificação. Atualmente o projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, onde 
foi iniciada a coleta sistemática em uma quadra de 1m2 correspondente aos níveis 
4.B,3D, e 3C da  quadra 1.A, onde com análise microscópica foram identificadas 
diversas ocorrências fossilíferas, entre elas parte de peixes paleoniscídeos, 
fragmentos reconhecidos como espículas que são consideradas basicamente 
componentes do corpo de esponjas e possíveis Ostracodes com necessidade de 
estudos mais aprofundados, e aparelhos alimentares de Conodontes. As análises 
iniciais vêm mostrando resultados interessantes quanto a variabilidade das 
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ocorrências fossilíferas em perfil, o que poderá trazer uma melhor compreensão da 
ocorrência e distribuição paleoestratigráfica, auxiliando diversos trabalhos 
posteriores no local de estudo. 
 
Palavras-Chave: Levantamento Paleoestratigráfico. Paleoambietes. Coleta 
Sistemática. Folhelho Lontras. 
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FAUNA PREDOMINANTE NA BR-280 SC DO KM 179 AO KM 229 VÍTIMA DE 
ATROPELAMENTO190 

 
Luana Paludo Peters191 

Maristela Povaluk192 
 

RESUMO 

 
Esta pesquisa teve por finalidade efetuar o monitoramento da fauna vítima de 
atropelamento na BR-280, do km 179 ao km 229, no período de seis meses. 
Caracterizou-se como pesquisa bibliográfica e de campo, por meio de verificações in 
loco com registros fotográficos e fichas de observação sobre cada animal 
encontrado e sua localização. A identificação foi efetuada por meio da comparação a 
outros trabalhos científicos realizados nessa área. Após a análise dos dados, foram 
constatados 24 monitoramentos do mês de novembro de 2013 ao mês de abril de 
2014. Destes 24 monitoramentos, em 5 deles não houve registro de fauna vítima de 
atropelamentos. Foram percorridos 2.400 km, visando em média o tempo de duas 
horas para cada dia de monitoramento, totalizando 48 horas durante os seis meses. 
Ao longo de toda esta pesquisa foram registrados 87 animais silvestres vítimas de 
atropelamento na BR 280 do km 179 ao km 229, destes, 47 (54%) eram mamíferos, 
31 (36%) eram aves e 9 (10%) eram répteis. O trajeto de monitoramento tem 
cinquenta quilômetros e foi dividido em dez percursos de 5 km cada, evidenciando 
que no percurso 4houve o maior registro de animais atropelados, totalizando 15 
animais. No percurso 10 houve 2 animais vítimas de atropelamento, sendo este o 
percurso com o menor número de ocorrências. As espécies de mamíferos 
encontradas foram doze Dydelphysspp (gambá), sete Sphyggurusspp (ouriço), cinco 
Cerdocyonthous (graxaim), cinco Dasypus novemcynstus (tatu), dois Galictis cuja 
(furão), dois Procynoncancrivoros (mão-pelada), dois Galeaspixii (preá), um 
Leoparduswiedii gato-maracajá), um Puma sp (Gato-mourisco), um Nasuanasua 
(quati), um Lepus sp (lebre), um Lontra sp  (lontra), um Tamanduatetradactyla 
(tamanduá-mirim) e seis outros animais que não foram identificados. As principais 
espécies de aves encontradas foram oito Athenecurycularya (coruja-buraqueira), 
seis Elaenyamesoleuca (tuque), três Guiraguira  (anu-branco), dois 
Troglodytesaedon (corruíra), 2Zonotrychyacapensys (tico-tico), dois Rampastosspp 
(tucano), dois Coragypsatratus (urubu), um Myiodynastesmaculatus (bem-te-vi-
rajado), um Tytofurcata (coruja-das-torres), um (gavião-carrapateiro), um 
cyanocoraxchrysops (Gralha-azul), um Zenaydaauryculata (pomba) e um Aramydes 
saracura (saracura). As espécies de répteis encontradas totalizaram nove animais, 
sendo todos da mesma espécie Tupynambysmeryane(lagarto). Assim sendo, esta 
pesquisa foi de extrema relevância, pois se constatou locais com maior índice de 
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atropelamentos e as principais espécies encontradas, as referidas serão 
socializadas com órgãos responsáveis como IBAMA e DNIT. 
 
Palavras-chave: Fauna. Monitoramento. Atropelamento. 
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DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA (BORBOLETAS) EM ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA FAIXA DE DOMÍNIO DA BR-116, TRECHO 

MAFRA A PAPANDUVA, SC 193 

 
Kelen Schelbauer194 

Mario Fritsch195 
Maristela Povaluk196 

 
RESUMO 

 
A ordem Lepidoptera é uma ferramenta importante na Biologia da Conservação, por 
ser sensível a variações ambientais. Apresenta também um importante papel 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. O presente trabalho teve como objetivo determinar as famílias de 
Borboletas (Lepidoptera) em Áreas de Preservação Permanente - APPs na faixa de 
domínio da Rodovia BR-116, trecho Mafra a Papanduva, SC. As coletas foram 
realizadas no período de março a setembro, com esforço amostral de 27 horas. 
Registrou-se um total de 138 indivíduos, pertencentes a dez famílias. Observou-se 
que a APP km 031 + 815 apresentou maior diversidade, com sete Famílias 
(Acracidae, Danaidae, Heliconidae, Morphoidae, Nymphalidae, Pieridae, Satyridae). 
As APPs km 026 + 780 e km 061 + 925 apresentou menor diversidade, com apenas 
uma família registrada (Saturidae). Nas APPs pesquisadas constatou-se a 
ocorrência de  10 Famílias de Lepidoptera no trecho: Acracidae, Danaidae, 
Hesperiidae, Heliconidae, Lycaenidae, Morphoidae, Nymphalidae, Pieridae, 
Riodinidae e Satyridae. A Família mais representativa foi Nymphalidae. 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 consequente produção de frutos e de sementes, 
aspectos desejáveis para a restauração ambiental. 
 
Palavras-chave: Diversidade. Lepidoptera. Polinização.   
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MEDICAMENTOS DESCARTADOS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, PR: 
AMBIENTE CONTAMINADO, CONSCIENTE OU INCONSCIENTE197

 

 
Luiz Carlos Ningeliski198 

Maristela Povaluk199 
 

RESUMO 

 
Esta pesquisa teve por finalidade constatar como é efetuado o descarte de 
medicamentos no Município de Rio Negro, Pr. Caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica de campo, por meio de entrevistas em estabelecimentos do comércio 
varejista de medicamentos e entrevista e com famílias em 12 bairros urbanos da 
cidade de Rio Negro, PR, perfazendo um total de 120 famílias e/ou residências 
pesquisadas. Constatou-se após a análise de dados que com relação à pesquisa 
efetuada no comercio varejista que apenas uma pequena parcela, 43% do comércio 
varejista, aceita a devolução de medicamentos vencidos e os demais não estão 
preparados ou não houve adequação para esta destinação, também não estão 
adequados para realizar o fracionamento, pois necessitam de espaço físico e de um 
profissional, também os laboratórios não estão adequados ao fracionamento. O 
descarte de medicamentos é abordado no Programa de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, não há uma legislação específica em âmbito 
nacional, apenas no Paraná, criaram-se pontos de coleta através da lei de descarte 
de medicamentos. Após analisar os dados da pesquisa de campo com a população 
Rionegrense foi evidenciado que a população realiza o descarte de forma 
inadequada, pois, mesmo com grau de conhecimento mais elevado a população 
realiza o descarte diretamente no lixo ou esgoto sanitário, confirmando a falta de 
informações e orientação para a população proceder a uma forma ambientalmente 
mais adequada, faz-se necessário orientar a população acerca dos impactos 
causados e como proceder para realizar a devolução aos estabelecimentos para a 
destinação mais adequada e na forma da lei vigente.             
 
Palavras chave: Descarte. Medicamentos.  Legislação. 
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ARTHROPODA CORTICÍCOLAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
NA RODOVIA BR-116, ITAIÓPOLIS, SC200 

 
Daiane Derenievicz201 

Mário Fritsch202 
Maristela Povaluk203 

 
RESUMO 

 
Foi realizado um trabalho de determinação taxonômica, com o objetivo de catalogar 
a diversidade faunística de Arthropoda no córtex arbóreo da APP do km 021 + 435, 
na faixa de domínio da Rodovia BR-116, em Itaiópolis, SC. O Filo Arthropoda é o 
maior grupo animal que existe sobre a Terra; sendo assim, a amostragem para a 
pesquisa foi abundante, tanto em número quanto em diversidade. A metodologia 
deste trabalho constituiu-se de pesquisa bibliográfica, campo e em laboratório. 
Foram realizadas 22 coletas, totalizando 2143 artrópodos, determinados em 13 
Ordens (Acari, Araneae, Coleoptera, Collembola, Diptera, Embiidina, Hymenoptera, 
Hemiptera, Psocoptera, Trichoptera, Thysanoptera, Isopoda, Lithobiomorpha) e 12 
Famílias (Curculionidae, Carabidae, Staphylinidae, Entomobryidae, Hipogastruridae, 
Sminthuridae, Tomoceridae, Liposcelidae, Pachytroctidae, Phlaeothripidae, Apidae e 
Formicidae). A ordem que teve maior número de indíviduos coletados foi a Ordem 
Acari (70,90%), seguida por Hymenoptera (9,08%), Collembola (6,76%), Araneae 
(3,13%), Coleoptera (2,82%), Thysanoptera (2,22%), Psocoptera (2,07%), Diptera 
(0,30%), Hemiptera (0,20%), Embiidina (0,10%), Lithobiomorpha (0,10%), Isopoda 
(0,05%) e Trichoptera (0,05%). Destas ordens um total de 12 famílias foram 
determinadas: Curculionidae (4,21%), Carabidae (0,28%) e Staphylinidae (0,28%) da 
Ordem Coleoptera; Entomobryidae (13,48%), Hypogastruridae (0,28%), 
Sminthuridae (14,89%) e Tomoceridae (1,40%) da Ordem Collembola; Liposcelidae 
(2,81%) e Pachytroctidae (2,53%) da Ordem Psocoptera; Phlaeothripidae (8,71%) da 
Ordem Thysanoptera; Apidae (0,28%) e Formicidae (50,28%) da Ordem 
Hymenoptera.  Os resultados da pesquisa mostraram uma grande diversidade de 
artropodofauna associada ao córtex arbóreo, evidenciando assim as interações que 
estes mantêm uns com os outros e com o meio onde vivem.  A partir deste resultado 
foi confeccionado o catálogo: “Arthropoda Corticícolas: uma biocenose pouco 
conhecida”, que se propõe ser um informativo básico dos seres que ali vivem.   
 
Palavras-chave: Artropodofauna. Córtex. Taxonomia. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA POBREZA PARA ADOLESCENTES DE UM 
MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA204 

 
Jerusa Schmidt205 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch206 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Ao se estudar a pobreza verifica-se que ela já existe há muitos anos 
na história da humanidade e com o passar do tempo vão surgindo transformações 
quanto a sua configuração, a maneira como é pensada e as ações que ocorreram 
com vistas ao seu tratamento (CRESPO; GUROVITZ, 2002). O começo da 
adolescência, a transição de saída da infância, oferece oportunidades para o 
desenvolvimento não só em termos de dimensões físicas, mas também em 
competência cognitiva e social, autonomia, autoestima e intimidade. (PAPALIA, 
OLDS; FELDMAN, 2010). O adolescente encontra-se em uma fase de 
desenvolvimento onde muitas mudanças físicas, psicológicas e sociais acontecem, 
logo, identificar sua interpretação sobre esta realidade social pode contribuir para um 
melhor entendimento do mesmo sobre esta realidade sua social, como também 
poderá oferecer ao ambiente científico informações sobre uma leitura diferenciada 
dos aspectos sociais da pobreza visualizada pelo sujeito que vivencia e pelo sujeito 
que observa sua dinâmica. OBJETIVOS: Os objetivos dessa pesquisa são: 
Identificar o que é pobreza para o grupo de adolescentes pertencentes ao estudo; 
Identificar quais são as representações sociais de pobreza pertencentes a 
compreensão dos adolescentes participantes do estudo; Analisar se as 
representações sociais de pobreza identificadas influenciam no desenvolvimento 
social e psicológico do grupo estudado; MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de 
uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem é mista. Fizeram parte do 
estudo adolescentes devidamente matriculados que assinaram o TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido), quando maiores de 18 anos e que tiverem esta 
autorização por parte dos pais quando menores de 18 anos. A coleta de dados se 
deu a partir de um questionário com perguntas abertas e fechadas. RESULTADOS: 
a partir dos dados levantados constatou-se que 82,9% dos participantes sabe o que 
é pobreza. Dos adolescentes participantes apenas 17,1% se considera pobre. Ao 
serem perguntados se é possível deixar de ser pobre 88,5% acredita que sim e 
considera que o diferencial para que isso aconteça são os estudos e o esforço 
pessoal. Também 62,8% da população pesquisada diz acreditar que a questão da 
pobreza pode influenciar em seus relacionamentos interpessoais, sejam de trabalho 
amizade ou afetivos. CONCLUSÕES: Com os dados obtidos foi identificado que os 
jovens têm a percepção de que pobreza é apenas a falta de dinheiro, ignorando a 
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pobreza cultural e social dos indivíduos. Os mesmos descrevem a pobreza como 
sendo a falta de bens materiais, de alimentação e também de moradia adequada.  
 
Palavras-Chave: Adolescência. Pobreza. Representações Sociais.  
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A COMPREENSÃO DE POBREZA PARA ADOLESCENTES207 

 
Andressa Maria Hubner208 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch209 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Atualmente a problemática da pobreza tem atraído atenção e 
preocupações em nível mundial de forma que, estudos sobre a desigualdade de 
renda, a inclusão e exclusão social tem se mostrado temas cada vez mais centrais. 
A pobreza pode ser entendida sob diversos aspectos, como privação em termos de 
materiais, na forma de fome ou na baixa qualidade de moradia, tratando-se de 
termos econômicos, pode ser entendida sob forma de inadequação de renda e em 
termos sociais é definida como isolamento da comunidade ou sentimento de baixa 
auto-estima (VINHAIS, 2006). Compreender a pobreza a partir da visão de 
adolescentes pode provocar não só uma amplitude conceitual e de conhecimento 
sobre esta realidade, como também pode provocar neste adolescente uma reflexão 
sobre esta temática promovendo inclusive mudanças de comportamento hora na 
condição de sujeito pobre, em busca de uma melhora na qualidade de vida, hora na 
condição de sujeito social promovedor de preconceitos e exclusões sociais para com 
os sujeitos pobres de sua comunidade. OBJETIVOS: identificar a compreensão de 
pobreza que adolescentes de uma cidade do interior do estado de Santa Catarina 
possuem e a influencia desta no repertório comportamental destes adolescentes. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica, exploratória e 
descritiva de abordagem quantitativo e qualitativo tendo como critério de inclusão no 
estudo a assinatura dos pais no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por se 
tratar de um estudo com menores. A coleta de dados se deu a partir de um 
questionário com perguntas abertas e fechadas que foi aplicado em alunos do 9º 
ano de uma escola do interior do Estado de Santa Catarina. RESULTADOS: 17 
adolescentes foram autorizadas a participar do estudo, destes 58,8% eram do 
gênero feminino e 41,2% do gênero masculino, com idade entre 15 e 19 anos. 
Quando os participantes foram questionados sobre o que é pobreza identificou-se 
em integralidade que o conceito de pobreza para estes adolescentes está 
relacionado diretamente a uma percepção de pobreza financeira, onde aspectos 
como falta de alimento e condição de vida tornam-se predominantes para sua 
compreensão, de todos os participantes nenhum deles avaliou-se como sujeito 
pobre dentro do conceito estabelecido por eles. Quando questionados sobre os 
fatores favorecedores de pobreza identifica-se a falta de estudo, falta de emprego 
como principais aspectos apontados pelo grupo estudado. Este estudo revelou 
também que 35,29% acreditam que a pobreza existente um sua comunidade não 
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interfere em suas vidas. Razão que pode justificar o desconhecimento e 
desinteresse pelo tema, identificado no estudo. CONCLUSÕES: este estudo aponta 
para uma ausência de conhecimento do grupo sobre compreensão de pobreza no 
sentido mais amplo da palavra e este fator explica todas as demais incompreensões 
identificadas no estudo. E é possível a partir deste levantamento verificar a 
importância de que assuntos de natureza social sejam mais discutidos com os 
adolescentes que tão logo serão adultos formadores de opiniões e talvez 
responsáveis por decisões importantes em seu município ou região. 
 
Palavras-Chave: Pobreza, Adolescência, Psicologia. 
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REFLEXÕES SOBRE A GLOBALIZAÇÃO 

 
Silmara Savoldi Pastore210 

Jairo Marchesan211 
Inezia Zanardi212 

 
RESUMO 

 
As transformações políticas e econômicas ocorridas no mundo a partir da década de 
1980, denominadas de neoliberalismo, geraram profundas mudanças no modo de 
vida da população. Este fenômeno foi denominado de globalização. Para 
compreender esse processo, optou-se pela leitura da obra de Milton Santos: “Por 
uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal” (2001). O 
autor analisa com profundidade as transformações capitalistas conduzidas pelo 
grande capital e apoiadas por muitos Estados primeiramente dos países ditos 
desenvolvidos e, posteriormente, por muitos estados de subdesenvolvidos. A difusão 
da globalização através das políticas econômicas utilizou-se de crescentes e novas 
técnicas de informação e comunicação para alcançar as mais distantes áreas do 
Planeta. Tais políticas econômicas se sobrepuseram aos Estados nacionais. 
Consequentemente, atingiram povos, economias, culturas, enfim, a vida das 
pessoas em escala global. Uma das características da globalização foi a 
privatização de muitos setores públicos e a passagem do estado de bem estar social 
para o estado mínimo, isto é, menos Estado na intervenção da economia e mais 
marcado. Esse processo de globalização foi denominado pelo geógrafo Milton 
Santos de globalitarismo. Segundo este intelectual, o consumo passou a ser o 
grande fundamentalismo da sociedade contemporânea. Metodologicamente, 
realizou-se a leitura da obra supracitada. Após, foi exposta e debatida em forma de 
seminário na disciplina de Tópicos Específicos em Ciência, Tecnologia e Sociedade 
do Curso de Licenciatura em Letras - Espanhol e Respectivas Literaturas. A 
oportunidade de contato com a obra, ou autor, a leitura e o debate, possibilitou 
melhor compreensão do que foi o processo de globalização, suas contribuições, 
mas, principalmente, os efeitos perversos implicados sobre a maioria da população 
mundial e os bens naturais. A leitura da obra e o debate sobre a globalização e 
temas afins possibilitaram a reflexão, a construção de textos e resenhas, e, 
consequentemente, a promoção do conhecimento socioeconômico da sociedade 
contemporânea. Além disso, refletiu-se sobre a sociedade que temos e a 
possibilidade de construção de outra organização societária possível e necessária.  
 
Palavras-Chave: Globalização. Política. Economia.  
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OS EFEITOS DA ADI 4424/2012 NOS PROCEDIMENTOS DA LEI MARIA DA 
PENHA213 

Laila Maria Saliba214 
Mariza Schuster Bueno215 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A violência doméstica no Brasil fica entre as principais causas de 
morte precoce, sofrimento, e invalidez, realçando a violação dos direitos humanos 
da mulher, sendo um problema social de grande dimensão. Com o intuito de coibir, 
prevenir e erradicar a violência doméstica contra a mulher surge a Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha). O presente trabalho trata dos efeitos da ADI 4424/2012, nos 
procedimentos da Lei Maria da Penha, que define a incondicionalidade da ação no 
caso de lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, bem como a 
competência da Justiça Comum e não no Juizado Especial Criminal por não se tratar 
de crime de menor potencial ofensivo. OBJETIVOS: comparar os boletins de 
ocorrência e inquéritos policiais instaurados antes e depois da decisão da ADI 
4424/2012. MATERIAIS E MÉTODOS: O desenvolvimento da pesquisa em tela 
pauta-se de pesquisa bibliográfica e de campo/documental, atendendo aos 
princípios da pesquisa científica. É realizado uma análise dos dados obtidos pela 
Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Mafra/SC com o 
intuito de verificar os efeitos da ADI 4424/2012 nos casos de violência doméstica 
contra a mulher da realidade do Município de Mafra/SC no período de 1º de janeiro 
de 2009 à 31 de agosto de 2014. RESULTADOS: É importante salientar que entre 
os anos de 2009 até 09 de fevereiro de 2012 as vítimas de lesão corporal no âmbito 
doméstico poderiam retirar a queixa, resultando em 330 ocorrências. Após 10 de 
fevereiro de 2012, com a ADI 4424 resultou em 178 boletins de ocorrência. Há de se 
observar que apesar dos boletins de ocorrência não estarem em sintonia com os 
inquéritos instaurados, todos os boletins de ocorrência registrados após a ADI 
4424/2012, gerarão inquéritos policiais para cumprir com o objetivo que a própria Lei 
Maria da Penha. No ano de 2009 é possível identificar o total de 80 inquéritos 
instaurados no caso de lesão corporal advinda de violência doméstica. As vítimas 
entre 21 à 30 anos foram as que deram prosseguimento à ação penal, com 31 
vítimas, sendo 38% dos inquéritos instaurados. Cabe destacar que as vítimas até 50 
anos foram as que mais representaram contra o agressor, com um percentual de 
96% dos casos no município de Mafra/SC. CONCLUSÕES: Entende-se, que a Lei 
Maria da Penha, por mais significativa que tenha sido em relação a punibilidade 
mais severa do agressor, mesmo após a ADI 4424/2012 ainda apresenta lacunas 
em relação a maior valorização às instituições ligadas à persecução penal.  
 
Palavras-Chave: Lei Maria da Penha. Ação Pública Incondicionada. Lesão 
Corporal. 
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DESIGN TERRITORIAL: ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO 

Vanessa Müller216 
Daiane da Silva217 

Aline Liriane Jablonski218 
Fabiany Malicheski219 

Malis Maria Liebl Keil220 
 

RESUMO 

 
O desenvolvimento de novos abrigos para a espera do transporte coletivo, 
proporcionando conforto e comodidade aos usuários de ônibus do município de Rio 
Negrinho é o objetivo do projeto aqui apresentado, tendo em vista que a cidade 
possui número reduzido de abrigos e a maioria não possui proteção adequada para 
as intempéries do tempo. O projeto usou como base a metodologia de design de 
Löbach (2001). Os levantes informacionais acerca do município tiveram o auxílio de 
profissionais de urbanismo da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, como também 
da empresa responsável pelo atendimento do serviço de transporte. Dessa forma foi 
possível conhecer a realidade da cidade, a quantia de rotas e a existência dos 
poucos abrigos, como a situação de abandono e inadequação dos mesmos. Diante 
disso ocorreu uma pesquisa de satisfação com consumidores/usuários do transporte 
público, conhecendo as dificuldades e ouvindo as sugestões cabíveis de serem 
aplicadas no projeto. Munidos de informações, a geração de alternativas propiciou 
dois conceitos para o abrigo: um abrigo completo, com banco e totem informativo, 
direcionado para as áreas com estrutura maior. E outro, o abrigo compacto, com 
barra de encosto e totem rotacionado, para locais onde não há espaço suficiente. Os 
dois projetos respeitam a NBR 9050, da ABNT, com espaço dedicado aos 
cadeirantes, como também a altura do abrigo e o piso tátil. Para a estética e formato, 
a referência foi baseada na cultura/arquitetura locais, fortemente expressas pelas 
tradições alemãs e polonesas. A proposta projetual agregou os elementos 
arredondados e retilíneos presentes nos pontos turísticos como prefeitura, pavilhão 
e estação ferroviária. Os materiais utilizados são o metal galvanizado, a madeira 
plástica, o policarbonato e o concreto, matérias-primas atuais, resistentes e 
duráveis, principalmente se, futuramente, ocorrer novas enchentes. Além disso, as 
cores utilizadas são o padrão amadeirado, fazendo menção às indústrias 
moveleiras, como também um tom amarelo mostarda, presente na bandeira do 
município e utilizado em abundância nos pontos turísticos. O abrigo possui lixeira 
para o descarte do lixo e o visual geral do abrigo proposto é minimalista, buscando 
não dispensar a atenção da arquitetura rio negrinhense. Todavia, através do mural, 
localizado na parede posterior, busca a valorização local, permitindo anúncios de 
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rotas e propagandas turísticas e/ou comerciais do município. Além disso, há a 
sinalização sobre as rotas do transporte coletivo, anexadas ao totem, sendo de fácil 
compreensão a grandes distâncias, subdividida em cores contrastantes para o 
usuário conseguir distinguir as paradas do transporte coletivo mais facilmente, e 
juntamente no layout do abrigo um mapa com todas as rotas da cidade, para ajudar 
o usuário a se localizar em momentos de dúvida ou dificuldade. Espera-se que o 
projeto possa ser aplicado no município, trazendo benefícios a quem necessita do 
transporte público, como também a turistas. 
 
Palavras-Chave: Abrigo. Rio Negrinho. Transporte público. Cultura local. 
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HISTÓRIA POSTA À MESA: O PATRIMÔNIO CULTURAL E ALIMENTAR DA 
CULTURA CABOCLA E TROPEIRA DA REGIÃO DO CONTESTADO 

CATARINENSE 221 

 
 Djulia Zanatta 222 

Ana Paula Della Giustina223 
Débora Aparecida Almeida224 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A alimentação é um hábito importante na subsistência de todas as 
espécies. Com o passar do tempo, esse hábito foi sofrendo mudanças devido às 
miscigenações ocorridas, gerando novas culturas alimentares, as quais foram sendo 
adaptadas pela população. Este estudo traz um resgate histórico e cultural de 
receitas da alimentação cabocla e tropeira da região centro oeste do estado de 
Santa Catarina. As receitas deste trabalho foram relatadas durante entrevistas com 
descendentes da população cabocla da região, as mesmas foram disponibilizadas 
em uma página da internet, para que não fiquem apenas na lembrança, mas sim, 
voltem a estar presentes nos lares, podendo, ser repassadas às próximas gerações, 
não caindo no esquecimento. OBJETIVOS: Desenvolver um estudo sobre a 
gastronomia da Região do Contestado, com ênfase na culinária cabocla, suas 
tradições e resgates. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma pesquisa 
exploratória, na qual utilizaram-se fontes bibliográficas e documentais a fim de 
conhecer a história local e geral da alimentação. Na construção da pesquisa utilizou-
se a história oral, no intuito de descobrir suas peculiaridades. A pesquisa resultante 
das entrevistas possibilitou um intercâmbio de informações com a historiografia e 
também com outras fontes, em que a leitura do passado não se dá de forma 
aleatória, mas busca responder as indagações do presente. E para que toda esta 
coletânea sobre a tradição alimentar regional perpetue na memória, criou-se um livro 
de receitas típicas caboclas que foi disponibilizado em ambiente virtual, com o 
objetivo de permitir o acesso a um número ilimitado de pessoas, propiciando a 
continuidade da cultura regional local. RESULTADOS: O uso da gastronomia como 
ingrediente na exploração turística oferece acesso ao patrimônio cultural, 
possibilitando conhecer a história, a cultura e o modo de viver das comunidades na 
forma de turismo cultural, uma vez que as escolhas alimentares são incorporadas ao 
processo de desenvolvimento das sociedades e os hábitos alimentares contribuem 
na formação da identidade social dos povos, que trazem consigo a expressão de 
seus estilos de vida. Nas entrevistas, foi possível coletar quinze receitas completas, 
Todas as receitas coletadas foram disponibilizadas em uma página do Facebook 
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para facilitar o acesso às pessoas interessadas, com o intuito de não deixar esta 
cultura ser esquecida. CONSIDERAÇÕES: O resgate gastronômico realizado neste 
artigo só foi possível através de relatos em entrevistas com pessoas mais velhas, as 
quais ainda têm na memória traços da cultura cabocla, a qual foi resgatada e será 
disponibilizada para que outras pessoas tenham acesso. Com este levantamento de 
informações também se conseguiu um maior número de informações sobre a cultura 
da época, o que explica a culinária diferenciada que havia. Outro ponto abordado foi 
o turismo, que, concluindo este trabalho, observa-se a ligação deste com a 
gastronomia, assim como a importância de um para o outro. As receitas coletadas 
neste trabalho foram disponibilizadas na página do Facebook: Culinária Cabocla, 
disponível em: https://www.facebook.com/culinariacabocla.  
 
Palavras-Chave: Resgate histórico. Comida cabocla. Cultura regional. 
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ASPECTOS PRIMORDIAIS DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO: CASE DE 
UMA CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA225 

 
Franciely Aparecida Corrêa226 
Debora Aparecida Almeida227 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho apresenta o delineamento da satisfação dos 
que necessitam do atendimento prestado por uma clínica de fonoaudiologia. A 
pesquisa destinou-se a pacientes, que fazem atendimento contínuo, empresas 
parceiras e o público alvo que utiliza ou utilizou o atendimento e os serviços 
oferecidos pela clínica. OBJETIVOS: Desenvolver um estudo de satisfação dos 
pacientes atendidos pela clínica. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi de cunho 
qualitativo e quantitativo, permeado por um estudo de caso e levantamento 
descritivo da satisfação dos pacientes. Na primeira etapa foram efetuadas as 
revisões bibliográficas. A segunda etapa foi delineada por um estudo de caso com 
dados documentais disponibilizados pela empresa. Na terceira etapa efetuou-se a 
análise de dados documentais relacionados com a pesquisa aplicada pela empresa. 
Para a pesquisa de satisfação foram distribuídos 30 formulários para pacientes que 
frequentam a clínica e encaminhados por e-mail 20 formulários para pacientes 
inativos e empresas. A pesquisa foi intencional e aplicada com pacientes fixos, 
incluindo funcionários de empresas, pacientes com exames clínicos e atendimento 
de terapia de todos os municípios atendidos. Na sequência foram efetuados os 
procedimentos analíticos dos dados documentais com relação aos dados da 
pesquisa. RESULTADOS: A indicação por outro profissional é o principal motivo de 
procura à clínica. Sua localização é estratégica e centralizada, facilitando o acesso e 
a logística dos pacientes. Quanto aos convênios, as pessoas escolhem a clínica pela 
facilidade de acesso ao convênio e também porque não há concorrência no 
município. Dentre os serviços prestados, a maior procura é para realização de 
audiometria, seguido pelas terapias de linguagem e o encaminhamento de alunos 
feito pelas escolas. Com uma procura menor, aparecem o exame de Emissões 
Otoacústicas Transientes e consultas para aquisição de Aparelhos Auditivos. Os 
entrevistados estão satisfeitos com o atendimento e revelam um alto índice de 
satisfação com o trabalho desenvolvido pelas profissionais que ali atendem. 
Agilidade e rapidez fazem parte do processo de finalização do atendimento do 
paciente, bem como a organização do ambiente de atendimento na recepção. 
Fazendo análise da clínica pelo número de atendimentos realizados mensalmente e 
pelo fluxo de pacientes diários, o espaço físico é considerado pequeno para tal 
demanda. O ambiente físico da clínica é organizado tendo suas salas divididas de 
acordo com cada procedimento realizado. Por estar situada na parte central da 
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cidade, a empresa possui dificuldade em ter um estacionamento próprio para os 
pacientes. CONCLUSÕES: É pertinente considerar que as indicações de outros 
profissionais de saúde e a localização são as razões principais pelas quais as 
pessoas procuram a clínica. Dentre os exames mais procurados está a audiometria, 
e as terapias de linguagem. Os resultados subdividiram-se em dimensões, 
considerando os indicadores mais elevados (ótimo e bom) temos os seguintes 
resultados: a dimensão de agendamento, serviços de recepção, exames prestados e 
profissionais de saúde teve uma excelente avaliação, ficando com uma média 
superior a 90%, representando a boa imagem da empresa na sua região de 
abrangência. Os índices mais baixos referem-se ao estacionamento e ao espaço 
físico, é possível considerar que algumas mudanças organizacionais de espaço e 
distribuição poderão contribuir para elevação destes indicadores. 
 
Palavras-Chave: Satisfação. Clínica de Fonoaudiologia. Atendimento. 
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I MOSTRA DA PAZ: HIROSHIMA E NAGASAKI, ONTEM E HOJE228 

Débora Aparecida Almeida229 
Ana Paula Della Giustina230 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A primeira explosão de uma bomba atômica na história da 
humanidade aconteceu no dia 6 de agosto de 1945. A bomba foi lançada sobre o 
centro da cidade de Hiroshima. Nagasaki foi atingida no dia 9 de agosto. Há mais de 
meio século, o município de Frei Rogério, na região de Curitibanos, tem sido o 
refúgio de sobreviventes da bomba atômica de Nagasaki. O município de Frei 
Rogério, através da Associação das Vítimas da Bomba Atômica no Brasil, da 
Associação Cultural Brasil-Japão e com apoio das Prefeituras Municipais de Frei 
Rogério e Curitibanos, da AMURC e demais entidades parceiras, promoveu em 
parceria com a Universidade do Contestado-UnC a I Mostra da Paz: Hiroshima e 
Nagasaki Ontem e Hoje. O evento serviu para lembrar os 70 anos da explosão das 
duas bombas atômicas que atingiram o Japão. OBJETIVO: Realizar a I Mostra da 
Paz: Hiroshima e Nagasaki, Ontem e Hoje desenvolvendo ações que lembrem os 70 
anos da explosão das duas bombas atômicas que atingiram o Japão, contribuindo 
para o fortalecimento e disseminação da paz como fator primordial para o 
desenvolvimento da humanidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Realização de uma 
exposição de painéis fotográficos disponibilizados pelo consulado geral do Japão 
com a tratativa do lançamento das bombas nucleares e suas consequências para a 
população japonesa no período da guerra e posterior a ela, bem como, o 
desenvolvimento de atividades de sensibilização e conscientização em favor da paz. 
RESULTADOS: A exposição itinerante de painéis com imagens da guerra foi 
visitada por mais de mil pessoas, onde o livro de visitas e o abaixo assinado em 
favor do desarmamento nuclear foram entregues ao Cônsul Japonês na cerimônia 
de encerramento da Mostra, a fim de ser enviada à Embaixada Japonesa em 
Brasília. O concurso desenvolvido com o tema “Paz para todos” mobilizou 12 
escolas da região, 798 alunos e 47 Professores, sendo inscritos: 295 desenhos; 377 
slogans e 15 redações. A abertura da Mostra contou com a presença de 
aproximadamente 350 pessoas da comunidade regional e autoridades. No dia 
12/08/2015, foi realizada uma Sessão Especial dos 70 anos das bombas nucleares e 
homenagem à comunidade japonesa de Frei Rogério e aos sobreviventes da bomba 
atômica na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No dia 15/08/2015 
aconteceu o encerramento da I Mostra da Paz: Hiroshima e Nagasaki, ontem e hoje, 
na cidade de Frei Rogério. A cerimônia contou com a presença do Cônsul do Japão 
em Curitiba, o arquiteto responsável pela construção do Museu da Paz e do Sino da 
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Paz, o ex-governador Espiridião Amim e sua esposa, bem como autoridades locais e 
regionais e a comunidade em geral. Lembrando que o dia 15/08 marca o fim da 2ª 
Guerra Mundial e a rendição do povo japonês. CONCLUSÕES: A paz mundial é um 
bem universal que diz respeito a todos os povos e nações. É o bem mais precioso a 
que toda humanidade anseia por ter e, no entanto, a mesma parece um sonho 
quase impossível de se realizar. Em função disso, a paz tornou-se um tema 
recorrente nas agendas de discussões de importantes organismos internacionais, no 
sentido de se construir uma ordem global. A paz mundial somente poderá ser 
alcançada com o esforço de todos, a partir do indivíduo, que, somente encontrará 
forças para lutar pela paz sorvendo do manancial de valores ensinados pela 
educação e conscientização. O caminho se faz caminhando.  
 
Palavras-Chave: Bomba atômica. 70 anos.  Tributo pela paz. 
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SABERES CULTURAIS, MEMÓRIA E IDENTIDADE CABOCLA NA REGIÃO 
CENTRAL CATARINENESE231 

Geisylaine Gomes da  Silva232 
Debora Aparecida Almeida233 

Ana Paula Della Giustina234 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Dentre os saberes culturais adquiridos por meio do Homem do 
Contestado podemos dizer que os costumes, as crenças e as lutas, refletem a 
personalidade de nosso povo e a estrutura de nossa sociedade. Nota-se que existe 
muito da cultura cabocla no folclore, no canto, na trova, nos contos e lendas, o que 
torna a região central catarinense atrativa em termos histórico-culturais. O objetivo 
da pesquisa foi de fortalecer o patrimônio cultural e histórico regional, resgatando 
através da "memória" das populações locais, a “cultura cabocla”.   MATERIAIS E 
MÉTODOS: O estudo delineia-se como uma pesquisa exploratória e bibliográfica. 
No decorrer da pesquisa documental procedeu-se uma análise do discurso das 
entrevistas vinculadas ao Blog “Alma Cabloca” que foram direcionadas aos membros 
integrantes da Associação dos Caboclos de Lebon Régis-SC, esse material 
contribuiu substancialmente para o enriquecimento e caracterização da pesquisa. 
RESULTADOS: De fato percebe-se que com o passar dos anos a população tem 
maiores dificuldades em participar de atividades de cunho sociocultural. É muito fácil 
falar sobre a preservação de valores e costumes, no entanto, é difícil executa rações 
que possam de fato promover essa disseminação. É válido mencionar o trecho do 
excerto da entrevista da Senhora L. “Nem tanto como antigamente, sempre digo que 
o costume vira a cultura e não a cultura vira costume, e as pessoas andam tão 
rápido que esquece até do que comeu quem dirá do que apreenderam com as suas 
famílias quando eram pequenas. Por isso que temos essa associação pra tentar 
recuperar isso e fazer as pessoas pararem um pouco reunir conversar lembrar o 
passado as coisas boas e as não boas também.” [sic].Com relação a discriminação 
percebe-se que  não  sentem-se  afrontados e até encaram a situação como um 
desafio. Vale destacar o trecho do Senhor B. “Que me lembre uma vez só, mas 
ainda quero acreditar que foi uma brincadeira quando nos estava no mercado com 
as criança com 14 e 16 anos uns minino da idade deles gritaram lá vem os pobre 
cabocro, ficou estranhos as minhas crianças ficaram com vergonha. Mas acho que 
de lá pra cá as pessoas conseguiram ver que o caboclo é igual ao italiano, Alemã, 
Polaco tantos outros, o que é diferente é que os caboclos cultivam as tradições e 
festas deles e a nossa não.”[sic] Cabe salientar que apesar da origem cabocla 
regional ainda existe fatores bem discriminatórios com relação a descendência 
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cabocla. CONCLUSÕES: A intenção de fortalecer o patrimônio cultural e histórico 
regional foi contemplada à medida que resgatou a "memória" das populações locais 
com depoimentos pontuais sobre o caboclo, não há como não considerar a 
importância da memória oral para a manutenção dos costumes, das tradições e das 
atividades imateriais e não menos relevantes para o desenvolvimento de práticas 
socioculturais. Percebe-se que a revolução simbólica entre turismo e cultura, 
permitiu o resgate de relíquias culturais como, por exemplo, o terço caboclo. Por 
fim, recomenda-se a continuidade da manutenção das tradições como instrumento 
disseminador da cultura cabocla e do seu fortalecimento cultural perante a 
comunidade regional.  
 
Palavras-Chave: Saberes. Cultura. Identidade Cabocla. 
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AS POSSIBILIDADES DE EMERGÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA E DA AUTOGESTÃO NA SOCIEDADE CAPITALISTA235 

Debora Aparecida Almeida236 
Ana Paula Della Giustina237 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Em suas múltiplas facetas a economia solidária permeia-se por 
configurações diferenciadas que são instituídas na vida e na economia de uma 
parcela da população calejada pelo empobrecimento.  Contudo, em que pese à 
participação popular, as experiências coletivas com potencial transformador buscam 
construir uma sociedade e uma economia diferenciadas, a economia solidária 
emerge como a única oportunidade dos mais pobres poderem comercializar aquilo 
que produziram. A economia social e solidária tem como base o “desenvolvimento 
de vida para todos”, é preciso que se respeite a complexidade, a diversidade, é 
possível que as necessidades de trabalho e recursos sejam acessíveis e possíveis 
para todos.  Conforme Verano (2001) apud Gaiger (2009) as empresas de economia 
solidária desenvolvem-se nos diversos tipos de atividade econômica baseados na 
associação voluntária, na propriedade comum dos meios de produção, na gestão 
coletiva, no exercício de poder pela comunidade e no esforço mútuo em prol de 
interesses comuns. O propósito central deste artigo foi de analisar as interferências 
da economia solidária no processo de desenvolvimento, considerando as influências 
do capitalismo na economia regional. MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia 
utilizada neste estudo caracterizou-se por uma pesquisa exploratória de cunho 
bibliográfico e documental com ênfase num estudo ensaístico. RESULTADOS: 
Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a diversidade dos 
empreendimentos solidários é determinado por: Coletivos e Suprafamiliares 
(associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes 
de trocas); Permanentes (não são práticas eventuais); Que podem dispor ou não de 
registro legal, prevalecendo à existência real; Que realizam atividades econômicas 
de produção de bens, prestação de serviços, fundos de créditos e de consumo; São 
singulares ou complexos, são centrais de associações ou de cooperativas, redes de 
empreendimentos ou similares. Gaiger (2014) define que, a diversidade dos 
empreendimentos solidários demonstra que os empreendimentos da economia 
solidária no Brasil têm como atividade econômica principal as seguintes áreas: 
produção [56,2%]; consumo [20%]; comercialização [13,3%]; prestação de serviço 
[6,6%]; troca [2,2%]; e poupança [1,75]. Destes 54,8% encontram-se no meio rural 
34,8% estão no meio urbano e 10,4% são simultâneos atuando no meio rural e no 
meio urbano. CONCLUSÕES: Em termos analíticos é mister considerar que o 
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processo de acumulação flexível não apenas permeou os fatores oriundos do 
capitalismo, mais precarizou uma imensa gama de postos de trabalho transformando 
assalariados em desempregados, diante disso, surgem as empresas 
autogestionadas possibilitando que operários tornem-se patrões, surgem às 
cooperativas como forma de fortalecer e consolidar o trabalho coletivo de grupos 
que viviam à margem da sociedade capitalista. Paulatinamente a economia solidária 
foi se apropriando dos desgarrados de um sistema de exploração que não mais 
conseguia suprir as demandas sociais, e assim, literalmente pela “porta dos fundos” 
foi se construindo ao longo do tempo uma multiplicidade de dinâmicas, formatadas 
por uma imensa diversidade de atores que face às iniquidades sociais continuaram a 
protagonizar a contínua luta por uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
Palavras-Chave: Economia Solidária. Desenvolvimento Sociedade Capitalista. 
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A PERCEPÇÃO DO GESTOR ESCOLAR SOBRE AS PRÁTICAS 
EMPREENDEDORAS NA ESCOLA PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO CATARINENSE 

DE PEQUENO PORTE238 

Edilce Becker de Souza239 
Debora Aparecida Almeida240 

Ana Paula Della Giustina241 
Cristina Maria Cristina Maria Moraes Ehrhardt242 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Empreendedor é aquele que consegue captar uma visão inovadora, 
e auxiliar na concretude dessa realização sem o medo de assumir os riscos das 
atividades empreendedoras. Desta forma questiona-se: Quais as perspectivas da 
aplicabilidade de práticas empreendedoras na escola pública? O objetivo geral foi 
analisar a percepção dos gestores sobre a aplicabilidade da pedagogia 
empreendedora para alunos do ensino fundamental das escolas públicas municipais 
de Curitibanos/SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa caracterizou-se pelo 
método exploratório-descritivo de cunho qualitativo delineado por um estudo 
bibliográfico e uma coleta de campo. O universo de pesquisa de campo foi 
constituído por uma amostra intencional das cinco maiores escolas públicas 
municipais, os diretores previamente selecionados. Como técnica de coleta de 
dados foi utilizado como instrumento um questionário com 05 escolas públicas do 
município de Curitibanos SC, que teve com foco principal o empreendedorismo nas 
escolas: seus desafios e percepções. Foi realizada uma pesquisa de campo de 
cunho qualitativo com foco nas "Perspectivas da Aplicabilidade de Práticas 
Empreendedoras na Escola Pública”. RESULTADOS: Com relação aos resultados 
apresentados vale salientar alguns trechos apresentados pelos gestores 
entrevistados: O respondente C diz que "Administrar democraticamente pressupõe o 
saber: saber ouvir, saber articular a proposta pedagógica da unidade escolar, saber 
decifrar e compartilhar as informações contidas em leis que afetam o cotidiano 
escolar, saber propiciar momentos de discussão organizados, saber definir 
problemas e identificar soluções, levando em consideração a opinião de todos, saber 
coordenar a parte administrativa de forma participativa, saber administrar as 
condições materiais e estruturais para que todos possam realizar seu trabalho, saber 
principalmente todo momento, que não é objeto único de decisões e que precisa 
todo momento unir os sujeitos que compõe o grupo escolar para tomada de 
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decisões. Também é preciso garantir espaços e tempos para o debate. No cotidiano 
existem muitas oportunidades para isso, como nas reuniões pedagógicas, nos 
conselhos de classe, na associação de pais e mestres e no conselho escolar". Com 
relação ao papel da escola na formação do empreendedor. O respondente D 
menciona que "O papel da escola na formação do empreendedor deve ir além das 
informações e conhecimentos, deve implicar no desenvolvimento de habilidades, 
competências, componentes culturais e valores constituídos por estímulos e 
mediações vindos de fora do indivíduo e por outras instituições da sociedade, no 
sentido de saber criar as oportunidades e instrumentos para consecução de tais 
metas que é o empreendedorismo". CONCLUSÕES: Diante desta pesquisa foi 
possível analisar o quanto, os gestores têm interesse pelo tema proposto, porém 
ainda não sabem como programar uma atividade empreendedora na escola. 
Percebe-se que a educação atualmente quer formar cidadãos conscientes, críticos e 
autônomos tais características encontramos no empreendedor, cada aluno deve ser 
preparado para ser empreendedor. A educação através da escola que passa a ser 
gestora do conhecimento. É necessário transformar a instituição tanto o educador 
quanto e o educando é um empreendedor do conhecimento. 
 
Palavras-Chave: Escola Pública. Empreendedorismo. Participação. 
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FATORES DE RISCO NA SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL 243 

Walléria Ticiane de Barros244 
Renata Campos245 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os trabalhadores rurais estão expostos a diversos agressores em 
sua atividade laboral, contudo, muitas vezes negligenciam este fato e somente em 
longo prazo percebem os prejuízos causados por esta exposição inadvertida. 
OBJETIVOS: Identificar fatores de risco predominantes em trabalhadores rurais. 
MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa quali-quantitativa, prospectiva, realizada com 
agricultores da região de campo do Tenente/PR, na qual foi aplicado questionário 
semiestruturado que buscou identificar os principais riscos de exposição laboral e 
demais dados relativos ao trabalho. Os dados estão expressos por frequência. 
RESULTADOS: Foram avaliados 53 trabalhadores rurais. A idade variou de 18 a 75 
anos, 94,3% eram do sexo masculino. A principal agricultura foi de milho e soja 
(15,1%). 69,8% aplicam pesticidas mecanicamente por meio do trator e 91,1% da 
amostra relatou usar equipamentos de proteção em suas atividades. Em relação à 
exposição de riscos tem-se que: 35,8% referem exposição ao calor extremo, 32,1% 
consideram que estão expostos à substâncias químicas e 60,4% apontaram a 
exposição aos riscos biológicos. Nos riscos os agricultores podiam assinalar um ou 
mais riscos que considerasse estar exposto. Interessante notar que 77,4% da 
amostra não relatou intoxicação que necessitasse de atendimento médico, contudo 
62,3% dos entrevistados relataram que as vezes sentem sintomas como náuseas, 
diarreias e dor de cabeça após o turno de trabalho, sendo compatível com a 
sintomatologia da intoxicação aguda, o que denota o potencial risco de intoxicação a 
longo prazo que estes agricultores estão expostos de forma oculta.  CONCLUSÕES: 
os agricultores estão expostos a potenciais fatores de riscos químicos, biológicos e 
físicos e que não são percebidos pelos agricultores em sua atividade cotidiana. 
 
Palavras-Chave: Trabalhador rural. Intoxicação. Fatores de risco. Saúde  
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APTIDÃO FÍSICA DE PERFORMANCE EM ATLETAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA  

Erico Bonoldi Junior246 
Natan Céspedes Vieira 

247 
Luiz Eduardo Becker248 

Daniel Rogério Petreça249 
 

RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo analisar o nível de condicionamento das valências 
físicas de performance em atletas de categoria de base nas modalidades de “futsal” 
e “futebol” e suas possíveis relações. Para tanto, foi utilizado o método descritivo 
além do método de base correlacional para explorar relações entre as variáveis. O 
estudo foi composto por 244 atletas participantes de escolas de futsal e futebol de 
categorias de base na cidade de Mafra-SC. Como instrumento para verificar as 
valências físicas foi utilizado os testes de performance da bateria de teste do Projeto 
de Esporte Brasil (PROESP-BR, 2012), com os seguintes testes: força explosiva de 
membros superiores, salto horizontal, resistência aeróbia, teste do quadrado e 
corrida de 20 metros. A fim de avaliar os atletas em “excelente”, “muito bom”, “bom”, 
“razoável” e “fraco”, foi utilizado os pontos de corte sugeridos pelo instrumento. A 
coleta de dados teve início após a aprovação no comitê de ética em pesquisa e para 
análise de dados foi utilizado estatística descritiva e inferencial. A média de idade foi 
12,3 (DP= 2,2) anos variando de 8 a 17 anos sendo que 37,7% praticam “futsal”, 
36,9% “futebol” e 25,4% praticam ambas. Quanto ao tempo de pratica, 43,6% dos 
atletas praticam a modalidade a menos de um ano, 37,3% realizam a pratica 
esportiva entre um a dois anos e 29,6% praticam a mais de três anos não obtendo 
diferença significativa da média das variáveis de performance pelo tempo de prática. 
Ainda, foi encontrado um baixo nível de força de membro inferior (FMI), agilidade 
(AGI) e velocidade (VEL). Nas relações quantitativas entre os testes de performance 
dos atletas de base foi verificado relações moderadas entre FMS e FMI (r = 0,73), 
entre RES e FMI (r = 0,67) e RES e FMS (r = 0,61). Ainda relação inversa entre VEL 
e FMI (r = - 0,61). Sendo assim, foi verificado que o tempo de prática não influenciou 
as variáveis de performance. Níveis de avaliação baixos foram observados na 
agilidade, velocidade e força de membros inferiores. Para tanto, parâmetros de 
aptidão física importantes para auxiliar o treinador e/ou preparador físico perante as 
variáveis de menor desempenho dos atletas, influenciando diretamente em sua 
performance durante o jogo e detectando possíveis talentos esportivos. 
 
Palavras-Chave: Valências Físicas. Performance. Categoria de Base. Futsal. 
Futebol. 
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AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO PARA O TRATAMENTO DA LOMBALGIA  

 
Luiz Eduardo Becker250 
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Erico Bonoldi Junior252 
Cheison de Lima253 

Daize Suane Fermino254 
Nilton Furquim Junior Daniel 255 

Rogério Petreça 256 
RESUMO 

 
O envelhecimento vem acompanhado do surgimento de doenças crônicas não 
transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes e patologias osteomusculares, 
como é o caso da lombalgia. Esta vem sendo um dos principais problemas médicos 
e socioeconômicos da atualidade, comumente acometendo a população. Levando 
em consideração, o custo pessoal e social do tratamento da lombalgia e a 
importância de intervenções para alívio e melhora da capacidade física, o objetivo 
deste estudo foi avaliar uma intervenção multidisciplinar para tratamento da 
lombalgia com ênfase em atividade física.  Este estudo foi realizado por meio de 
uma investigação descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa sendo 
composto por dois  profissionais (fisioterapeuta e profissional de educação física), 
três estagiários estudantes de educação física e 28 idosos participantes do Projeto 
multidisciplinar para o tratamento de lombalgia o qual acontece há 11 anos, duas 
vezes por semana, com atividades de fortalecimento muscular, alongamentos, 
trabalho aeróbio e orientações sobre postura adequada. Para avaliação da 
intervenção utilizou-se o modelo RE-AIM, o qual analisa as dimensões Alcance, 
Adoção, Implementação, Efetividade/Eficácia e Manutenção. Para responder as 
dimensões foram utilizados questionários e baterias de testes. O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e utilizou para sua 
análise estatística descrtiva e inferencial. Os resultados demonstraram que o 
Alcance foi de 3,8% e o conhecimento em relação ao projeto se dá por meio de 
amigos/parentes. Com relação a Adoção em nível organizacional, a participação foi 
de 100%. Na adoção individual, a média de idade foi de 65,8 anos sendo 72% do 
sexo feminino, 78% aposentados e 100% são usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em relação à implementação, o projeto é fruto da parceria entre o sistema 
público e universitário sendo o atendimento gratuito e de caráter extensionista.  Ao 
questionar os participantes em relação a estrutura,  atuação dos profissionais e 
aulas oferecidas a média de satisfação ficou em 9,2. Na Efetividade/Eficácia ao 
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questionar, por meio de um grupo focal como os participantes se sentiam constatou-
se relatos como: “não conseguia andar e tinha sentia muita dor, após o projeto as 
dores sumiram e me sinto mais confiante”; “as vezes sinto dores ainda, mas os 
exercícios ajudam bastante”. Em relação a influencia na aptidão física (composição 
corporal, força, flexibilidade) foi verificado após 4 meses aumento significativo da 
força de preensão manual direita e estabilização das demais. Na dor, baseada na 
escala BR10 de Borg após 32 sessões  verificou valores médios no pré-teste de 7,68 
(DP = 0,66) e no pós-teste 6,18 (DP = 0,88) obtendo p-valor <0,0001. Quanto à 
manutenção, a intervenção é inserida em um programa institucionalizado na 
Secretaria Municipal da Saúde e se mantêm há 11 anos em funcionamento. Para 
tanto, foi verificado alcance ruim, adoção caracterizada como boa, 
efetividade/eficácia boa, com aumento da força, manutenção da composição 
corporal e da flexibilidade e diminuição da dor. Manutenção e implementação foram 
consideradas ótimas, pois a intervenção obteve organização e funcionamento 
estabelecidos.  
 
Palavras-Chave: Envelhecimento. Lombalgia. Exercício Físico. Programa. 
Treinamento. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As metodologias ativas (MA) são usadas há muito tempo como 
recurso pedagógico para incentivar novas formas de aprendizagem. Desde o 
primeiro semestre de 2015, o campus de Mafra e Rio Negrinho estão se reunindo 
para discutir o que são as metodologias ativas, seus tipos e como aplica-las. O 
grupo se reúne mensalmente, há professor responsável pela condução da reunião, 
pauta definida e artigos compartilhados pelo Dropbox. Contudo, as metodologias 
ativas são para facilitar ou estimular o aprendizado dos alunos e percebemos que 
não sabíamos o quanto os nossos acadêmicos conheciam as metodologias ativas.  
OBJETIVOS: investigar a visão dos acadêmicos quanto ao reconhecimento das 
metodologias ativas. MATERIAIS E MÉTODOS: foi realizada uma investigação com 
193 acadêmicos dos diversos cursos do campus de Mafra por meio da aplicação de 
um questionário com 04 questões sobre MA. Os dados foram tabulados e 
apresentados na forma de porcentagem. RESULTADOS: Foram investigados 193 
acadêmicos, com predominância da oitava fase (33,3%). 71,5% dos acadêmicos não 
sabem o que é a MA. 62,1% não sabem o conceito correto de MA. Em relação a 
aplicação da MA em sala de aula, 58,5% da amostra não reconhece quando os 
professores aplicam este recurso, entretanto, 91,7% tem boa aceitabilidade quanto 
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ao uso de novas possibilidades de ensino em sala de aula. CONCLUSÕES: embora 
a MA seja uma evidência de uma prática pedagógica, a percepção e aceitação dos 
acadêmicos é fundamental para o sucesso da MA. Conclui-se que os acadêmicos 
avaliados neste estudo não reconhecem as metodologias ativas na sua concepção e 
aplicação.  
 
Palavras-Chave: Metodologias ativas. Aprendizado. Ensino. Acadêmicos.  
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA REORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA ATUAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE271 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A educação permanente, por meio de política pública do Ministério 
da Saúde, tem a função prioritária de ordenar a formação de recursos humanos para 
a saúde. Tal necessidade depara-se com a precária disponibilidade de profissionais 
com formação generalista, vínculos deficitários na humanização e muitas vezes não 
atendem as necessidades da rede de atenção básica. OBJETIVOS: realizar um 
fórum de discussão sobre a implicação da educação permanente na ordenação e 
formação de recursos humanos para a rede de atenção à saúde, ainda teve-se 
como objetivo padronizar os termos corretos em relação à terminologia utilizada na 
rede, bem como a diferenciação de promoção da saúde e prevenção de doenças 
investigar os fatores de risco presentes em agricultores. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Nosso público alvo foram gestores públicos, trabalhadores da saúde, entes 
formadores, representantes das instituições governamentais e não governamentais, 
instituição de ensino, representada pelos docentes e discentes. Este fórum teve a 
duração de oito horas, foi realizado nas dependências da UnC de Canoinhas, na 
qual pudemos discutir o quão fragilizado é o conhecimento da educação permanente 
aplicado ao conceito de rede de saúde. RESULTADOS: Vários relatos dos 
colaboradores da saúde demonstravam que a educação permanente era 
desarticulada, sem foco, pouco integrativa, e vista como uma obrigação. 
Percebemos também através da discussão entre os pares, que havia uma nítida 
confusão entre os conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças. Estes 
conceitos foram discutidos pela óptica de todos e houve um esclarecimento da real 
aplicabilidade destes conceitos e suas determinações para a prática dos 
profissionais de saúde. Outro item bastante explorado foi a aplicação dos conceitos 
de território, região e regionalização na saúde. Estes conceitos foram trazidos por 
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um Geógrafo e permitiu uma ampliação da visão dos presentes no Fórum, foi um 
tema que gerou muita polêmica. A atuação na rede de atenção foi extensamente 
debatida com o auxílio de m profissional com experiência exitosa na rede que 
intercalou os conceitos de promoção da saúde e prevenção de doenças – o que 
implica na sua aplicabilidade. CONCLUSÕES: Ao final do Fórum, o grupo saiu com 
ideias coesas e próximas sobres os assuntos fomentados e discutidos e foi um 
marco na discussão da educação permanente nas regiões abrangidas pelo Fórum e 
finalizamos com a perspectiva de continuidade destes processos de discussão para 
auxiliar no processo de reorientação profissional por meio da educação permanente. 
 
Palavras-Chave: Trabalhador. Saúde. Agricultores. Riscos.  
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Desenvolvimento Regional é uma questão muito ampla que vem 
sendo discutida desde o final da década de 70 com o propósito de organizar a 
população e identificar fatores que contribuíram para o desenvolvimento, seja em 
ambitos econômicos, políticos, culturais e ambientais de uma determinada 
sociedade (DALLABRIDA, 2002). Já a Psicologia Ambiental esta ligada diretamente 
com a Psicologia Social e teve os seus inícios associadas à fase de reconstrução 
das cidades e a reorganização social que se seguiu à II Guerra Mundial. Esta área 
da psicologia tem ganhado espaço na tentativa de ampliar a compreensão acerca do 
fenômeno psicológico e a interação do ser humano com diversos ambientes 
(CORRAL-VERDUGO, 2005). OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi o de 
identificar de que forma adultos pertencentes a cidades do Planalto Norte de Santa 
Catarina observam o desenvolvimento de sua região e entendem seu papel neste 
processo. MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica, 
exploratória e descritiva  de abordagem quantitativo e qualitativo tendo como critério 
de inclusão  no estudo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A coleta de dados se deu a partir de um questionário com perguntas abertas e 
fechadas que foi aplicado em alunos da Universidade do Contestado, campus de 
Mafra durante o intervalo das aulas no período de 17 de agosto até 17 de setembro 
do ano de 2015. RESULTADOS: Participaram da pesquisa 101 alunos, destes 
45,5% eram do gênero feminino e 54,5% do gênero masculino, com idade entre 18 e 
44 anos. Quando os participantes foram questionados sobre de que forma avaliam o 
desenvolvimento de sua região identificou-se que 0% considera o desenvolvimento 
muito satisfatório, 40,6% consideram o desenvolvimento satisfatório, 51,5% 
consideram o desenvolvimento de sua região insatisfatório, 6,9% consideram o 
desenvolvimento de sua região muito insatisfatório e 1% não respondeu a esta 
questão. Os participantes do estudo apontam como principais pontos fortes de sua 
região o desenvolvimento da agricultura 27,7%, a baixa violência 14,9% e o baixo 
custo de vida 7,9%. Como pontos fracos identificou-se o baixo desenvolvimento 
15,8%, a infraestrutura precária 19,8%, poucas oportunidades de lazer 11,9%. 
Quanto a percepção dos participantes do estudo em  seu comportamento influenciar 
no desenvolvimento de sua região verificou-se que 48,5% identificam esta influencia 
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e 28,7% não identifica ser influenciador deste processo, 22,8% não responderam 
esta questão. CONCLUSÕES: Com os dados obtidos foi identificado que parece 
não existir uma percepção dos sujeitos participantes do estudo como atores do 
processo de desenvolvimento da região que estão envolvidos, pois dentro das 
afirmativas captadas nos questionários observa-se uma incompreensão sobre o 
conceito, uma dificuldade em perceber o próprio território que pertencem. A 
psicologia ambiental tem o ser humano inserido em seu contexto assim tendo como 
tema as inter-relações entre a pessoa e o meio ambiente físico e social que esta 
inserido. Para Cavalcante, (2004, p. 133) “A Psicologia Ambiental estuda as inter-
relações do homem com seu meio ambiente: analisa percepções, atitudes e 
comportamentos individuais ou comunitários em explicita relação aos contextos 
físicos e sociais dentro dos quais se vive”. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Psicologia Ambiental. Região. 
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RESUMO 

 
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo governo federal no 
ano de 2007, tinha como estratégia, o resgate e a retomada dos investimentos em 
setores estruturantes do país. No ano de 2011, entrou na sua segunda fase (PAC II), 
com um aporte financeiro de 950 bilhões de reais. 300 bilhões a mais que na 
primeira fase (PAC I). As obras do Programa abrangem todo o território brasileiro, 
divididos em seis blocos prioritários de execução, com os seguintes sub programas: 
cidade melhor; comunidade cidadã; minha casa, minha vida; água e luz para todos; 
transportes e energia (matriz energética baseada em fontes renováveis e limpas). 
Para este trabalho, limitamos a pesquisa apenas as obras direcionadas aos 
municípios inseridos na Mesorregião do Oeste Catarinense, buscando-se identificar 
e analisar o aporte financeiro para as obras relacionadas às estruturas de 
saneamento, fontes renováveis de energia e de proteção e minimização de impactos 
causados por desastres naturais. Metodologicamente, os dados da pesquisa foram 
obtidos através de fontes secundárias, como publicações e os cadernos dos 
balanços quadrimestrais do Governo Federal, disponibilizados no site do Programa. 
No período de 2007 a 2014, os investimentos aplicados na mesorregião foram de 
83,94 milhões de reais. Deste total, 66% (55,92 milhões de reais) dos 
empreendimentos estavam em estágio de execução e/ou em obras, 28% (23,24 
milhões de reais) em contratação ou em regime preparatório e apenas 6% (4,7 
milhões de reais) foram concluídas. Estes quantitativos representam apenas 3% do 
total investido em Santa Catarina, o que demostra o desinteresse do Estado em 
relação às questões ambientais, principalmente em uma mesorregião integrante do 
estado que apresenta um dos piores índices de saneamento básico no país. As 
questões ambientais ainda são negligenciadas e abarcadas ao modelo de 
desenvolvimento a qualquer preço. A estruturação de pesquisas e estudos que 
atendam aos conhecimentos básicos de sustentabilidade e valoração ambiental são 
capazes de fomentar nova ideologia ao planejamento, ao qual permitirá a integração 
dos fatores econômicos, ambientais e sociais, não só na mesorregião Oeste 
Catarinense, mas para todo o País. 
 
Palavras-Chave: Planejamento. Mesorregião Oeste Catarinense. Meio Ambiente. 
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RESUMO 

 
O resumo tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas durante a 
disciplina de estágio curricular supervisionado obrigatório, do curso de Design. O 
objetivo do estágio visa a prática profissional dos conhecimentos adquiridos na vida 
acadêmica. As sessenta horas obrigatórias, definidas pela Universidade do 
Contestado, foram realizadas no Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, uma instituição de ensino profissional que desde sua criação realiza 
treinamento e desenvolvimento educacional, com o objetivo de formar e aperfeiçoar 
profissionais para o setor industrial. A empresa também atua com consultorias 
empresariais, justamente a área escolhida, na cidade de São Bento do Sul/SC, com 
as atividades realizadas na consultoria em design operacional, que desenvolve 
produtos, principalmente moveleiros, para as empresas contratantes que demandam 
do serviço prestado. A área estagiada faz o atendimento a empresas em todo o 
estado catarinense de modo a desenvolver produtos adequados à realidade do 
mercado consumidor, para os lojistas, conhecendo profundamente e de modo 
abrangente as tendências internacionais e nacionais para aplicação e inspiração 
projetual, bem como a capacidade produtiva de cada empresa. Sendo assim, o 
processo de atendimento ocorreu no período de fevereiro a junho de 2015, 
contabilizando quatro encontros, para o cliente do Senai, a Ecovila Creative Wood, 
do segmento moveleiro, situada na cidade de Jaraguá do Sul/SC. O processo 
aconteceu em sete fases, conforme define a metodologia de design operacional. O 
planejamento da execução concentra o início do projeto, com proposta, definição do 
escopo do projeto e inserção no sistema da instituição. A reunião de abertura 
acontece na empresa contratante, com elaboração de briefing e visita para conhecer 
o processo fabril. Na análise de cenário ocorrem as pesquisas necessárias. A 
síntese é a elaboração de alternativas e apresentação das mesmas. O 
desenvolvimento é responsabilidade da empresa através da prototipagem. A análise 
crítica avalia se o projeto foi concluído conforme especificações e, por último a 
reunião de encerramento para finalização dos trabalhos. A Ecovila apresenta como 
missão o oferecimento de produtos com forte apelo ecológico, através do uso de 
madeiras de demolição e/ou reflorestadas. Com foco na sustentabilidade, o 
resultado final do estágio foi o desenvolvimento de uma linha de produtos 
moveleiros, composta por uma mesa de centro, uma mesa lateral e um aparador. A 
criação seguiu as etapas da metodologia citada acima. A realização destas propiciou 
a elaboração de uma linha moveleira com apelo estético retro, com um toque de 
romantismo, detalhe conseguido através de arabescos florais vazados fabricados 
nos tampos. O eco design está impregnado na matéria-prima, a madeira reflorestada 
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da espécie grevílea. Por fim, o sucesso do projeto, somados a experiência do 
processo de atendimento e a experiência adquirida no estágio, foi conseguido 
através da prototipagem dos modelos e o lançamento da linha pela empresa.  
 
Palavras-Chave: Estágio. Senai. Linha de mobiliário.  
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PROJETO DE PRODUTO: LINHA DE CALÇADOS PLÁSTICOS INSPIRADOS NO 
ESTILO ART DÉCO 

Vanessa Müller288 
Rodrigo Krol289 

 
RESUMO 

 
O estudo tem por objetivo apresentar a coleção de calçados que usa a base plástica 
como matéria-prima principal no seu desenvolvimento. A linha é direcionada ao 
público feminino, composta por uma anabela, sapatilha e rasteirinha, desenvolvidas 
para a estação primavera/verão 2016. A metodologia utilizada foi a de Löbach 
(2001), que contempla quatro etapas ao processo de design: preparação, geração, 
avaliação e realização. Foram realizadas pesquisas de mercado para a busca de 
conhecimentos acerca dos concorrentes nacionais, identificando as maiores marcas 
e referência no segmento calçadista de plástico: a Melissa, Zaxy e Petite Jolie. Após 
pesquisas sobre as tendências de moda e acessórios esperadas para a estação 
primavera/verão 2016, a temática abordada foi o estilo Art Déco, período marcado 
pelo caráter decorativo que surgiu na Europa na década de 1920, atingindo os 
Estados Unidos e outros países do mundo na década de 1930, com presença na 
arquitetura, design industrial, mobiliário, moda e decoração (INFOESCOLA, 2014). O 
projeto buscou como inspiração as capas da Revista Vogue, do ano de 1926, 
ilustradas manualmente por Eduardo Garcia Benito. Três capas foram escolhidas, 
cada uma direcionada para um calçado, incorporando a geometricidade nos cortes e 
as cores marcantes e presentes do estilo. O público-alvo definido são as mulheres, 
jovens de 15 a 24 anos, que adoram calçados e buscam estilo e diferenciação. São 
divertidas, admiram arte e gostam das tendências de moda, abertas a novas 
experiências no mundo fashion importante dizer como foi definido esse público 
(instrumentos). A matéria-prima para a fabricação será o PVC flexível injetado, 
material utilizado pelas empresas concorrentes citadas acima. Esse tipo de material 
apresenta resistência, maleabilidade e possibilidade de coloração. A correta 
usabilidade foi pensada na aplicação de recortes geométricos e áreas vazadas, 
permitindo assim a transpiração dos pés e gerando o conforto necessário. 
Complementando o produto, foi criada a marca, chamada Madeleine. A marca 
recebe esse nome pela inspiração em um dos mais tradicionais doces franceses, “a 
madeleine", que possui formato de concha e tem origem na corte dos reis da França. 
O símbolo é inspirado na forma do doce, simplificado e geometrizado, aplicando os 
conceitos do Art Déco e semanticamente representando uma coroa, exaltando a 
sofisticação e poder calçados nos pés. Como conclusão o projeto resultou numa 
linha de calçados com destinação comercial facilmente aplicável, alinhado conforme 
as pesquisas realizadas. 
 
Palavras-Chave: Calçado. Plástico. Art Déco.  
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DESIGN DE SUPERFÍCIE: UMA PROPOSTA DE REVESTIMENTO 
TRIDIMENSIONAL INSPIRADO NA BIÔNICA DO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE 

Vanessa Müller290 
Érico Charles de Souza291 

Sabrina Talita de Oliveira292 
 

RESUMO 

 
O estudo tem por objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de um 
revestimento cerâmico de parede, tendo como base os ladrilhos hidráulicos e a 
inspiração na biônica regional catarinense. A metodologia utilizada foi a de Löbach 
(2001), que contempla quatro etapas ao processo de design: preparação, geração, 
avaliação e realização. Foram realizadas pesquisas de mercado, visando buscar as 
referências de revestimento a nível nacional. As tendências atuais da área 
contemplam cores neutras e a tridimensionalidade, que permite diversas 
composições, possibilitando diversas aplicações em contexto de uso, tornando os 
produtos competitivos, levando em consideração que a superfície tridimensional 
difere muito da cerâmica de revestimento tradicional que comumente é 
bidimensional. O público-alvo foi direcionado para classe mais elitizada, pois aprecia 
a simplicidade das formas e produtos conceituais, definido através de painéis 
imagéticos. Nesse sentido, as fases de geração, avaliação e realização resultaram 
no desenvolvimento de um revestimento que fosse ao encontro das pesquisas de 
mercado e tendências contemporâneas, assim, a temática abordada foi ao encontro 
da geometricidade, da paleta de cores neutras, das possibilidades de aplicações 
diferenciadas a partir de combinações diversas de módulos tridimensionais. A 
inspiração utilizada foi a biônica, buscando valorizar a flora do planalto norte 
catarinense. A planta referência foi a Taquara, conhecida e usada pelos povos 
nativos da América do Sul para diversas atividades, e também a confecção de 
diversos instrumentos para o dia-a-dia. A forma tridimensional da cerâmica segue as 
linhas do caule e formato das folhas da taquara, mantendo sua superfície limpa e 
ondulada, proporcionando design natural e simples. A cor escolhida foi o branco, 
que traduz o neutro e a atemporalidade, aplicado na superfície superior; e o dourado 
escuro, presente nas folhas secas da taquara, aplicado nas laterais do revestimento, 
permitindo um toque de requinte nas mais variadas combinações. O resultado são 
quatro módulos, dois maiores, com medidas de 300x200 mm e dois menores 
medindo 200x200mm. O novo produto facilita o manuseio e possibilita diferentes 
composições de montagem, permitindo um movimento contínuo e ininterrupto. 
Também possibilita fácil acondicionamento e embalagem, com encaixes dos 
módulos maiores e menores. O produto, simbolicamente, traz a sensação de 
elegância, personalização e design democrático. E ainda, ergonomicamente, é de 
fácil limpeza, agradável ao toque e não cansa a visão. Ao desenvolver o 

                                                           
290

Graduanda, Design, Universidade do Contestado Campus Rio Negrinho. E-mail: 
vanessa.muller@sc.senai.br 

291
Graduando, Design, Universidade do Contestado Campus Rio Negrinho.  

292
Docente, Design, Universidade do Contestado Campus Rio Negrinho.  



158 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

revestimento concluímos que a proposta e vem de encontro com o proposto: 
mercado, público-alvo e tendências, valorizando, sobretudo, a biônica local.  
 
Palavras-Chave: Revestimento. Tridimensional. Biônica regional.  
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AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE COLETIVA DESENVOLVIDOS 
PELO ENFERMEIRO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: REALIDADE OU 

UTOPIA 

Eliane Aparecida Voitexem293 
Esvaldo Antunes294 

 
RESUMO 

 
Este estudo tem como tema a avaliação dos programas de saúde coletiva 
desenvolvidos pelo enfermeiro como ferramenta de gestão: realidade ou utopia. Na 
pesquisa utilizou-se abordagem exploratória e descritiva, de caráter 
qualiquantitativo. O objetivo geral foi identificar como é desenvolvido o 
gerenciamento dos programas de saúde executados nas ESF pelos enfermeiros 
destas unidades de um município do norte do Estado de Santa Catarina. 
Especificamente os objetivos foram: descrever o perfil dos enfermeiros responsáveis 
pelas unidades de saúde; identificar quais programas de saúde estão sendo 
executados nas unidades de ESF pelos enfermeiros responsáveis; apontar a 
existência de planejamento gerencial utilizado pelos enfermeiros para garantir a 
execução dos programas de saúde em sua unidade e identificar quais as possíveis 
situações encontradas pelo enfermeiro que podem dificultar a gestão dos programas 
de saúde. Foram entrevistados 09 enfermeiros gestores de ESF e 01 coordenador 
de ESF. Os resultados apontam a fragilidade neste segmento da saúde, além de 
dificuldade e falhas no planejamento gerencial dos enfermeiros gestores das 
unidades de ESF, o que acarreta um déficit na execução dos programas de saúde e 
agrava a situação sanitária do município. 
 
Palavras-chave: Programas de Saúde. Gerenciamento. Estratégia de Saúde da 
Família. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL: EM  UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA DO PLANALTO NORTE CATARINENSE SOBRE OS RISCOS DE 

QUEDAS EM MORADORES RESIDENTES 

Maicon Guimaraes de Aguiar295 
Silvio Sauer296 

Esvaldo Antunes297 
 

RESUMO 

 
O estudo teve como objetivo analisar os riscos de quedas sendo este considerado 
um dos grandes problemas na saúde publica, pois sua incidência apresenta um 
grande aumento entre idosos, em uma instituição de longa permanência no planalto 
norte Catarinense. Os objetivos identificar a relação entre déficit cognitivo e 
demência com aumento de prevalência em quedas em idosos. A média de idade dos 
moradores é de 69 anos. Os critérios de inclusão utilizados para a pesquisa foram 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, capazes de responder aos 
questionamentos, fazendo uso de medicamentos ou não que aceitaram participar da 
pesquisa com o consentimento da instituição responsável, assinando o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Foi excluídos os participantes da pesquisa que 
não residiam-na instituição, os que não assinarem o termo de consentimento livre e 
esclarecido, e incapazes de responder aos questionamentos e os com idade inferior 
a 60 anos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de fundamentar o 
ponto de vista teórico, as discussões e análises dos dados levantados no estudo e 
avaliam a segurança do ambiente físico individual e coletivo para a prevenção de 
quedas, identificou-se locais e lugares onde eventualmente acontecem as quedas, 
evitando consequências que podem debilitar o idoso, assim diminuindo custo e 
cuidado com os moradores da instituição, buscando auxilio nas normas técnicas da 
RDC 036, política de segurança do paciente para evitar que aconteçam dentro da 
instituição. Posteriormente realizado pesquisa de campo, qualitativa do tipo 
exploratória, descritiva, para mostrar os pontos mais críticos auxiliando assim na 
busca mais segura para a instituição fornecer a seus moradores. Atualmente a 
instituição abriga 56 moradores, tendo aproximadamente 27 quartos sendo que 
desses 17 são quartos com duas camas, 4 quartos são particulares , 1 quarto sendo 
enfermaria com 7 camas e outro quarto masculino com 5 camas, 1 quarto sendo 
feminino com 3 camas , funciona em tempo integral. Diante desse contexto os 
entrevistados responderam sobre o fato de possuírem alguma patologia ou queixas 
51 afirmaram que (sim), 03 relataram ter diabete mellitus, 29 relatam hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), 11 referem serem cardiopatas, 05 relatam epilepsia. 
 
Palavras-Chave: Idosos. Segurança. Prevenção. 
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ANÁLISE DO ÔMEGA 3 NA INSUFICIÊNCIA RENAL: DA BANCADA PARA A 
CLÍNICA298 

Carol Sabrine Grochovski299 
Renata Campos300 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Insuficiência Renal (IR) é caracterizada como perda da função 
renal devido à diminuição da filtração glomerular tendo como coadjuvante a 
inflamação. O foco dos estudos têm sido a prevenção e o tratamento das doenças 
crônicas decorrentes da ascensão destas doenças na população, bem como outras 
comorbidades como as doenças cardiovasculares observando que os fatores de 
risco são  correlatos. Devido à gravidade e a alta morbidade que a Insuficiência  
Renal Crônica (IRC) traz consigo, vários estudos estão sendo executados tanto no 
modelo clínico quanto experimental. Uma das causas da IR está relacionada com o 
estresse oxidativo, o qual vem sendo estudado de forma intensa em razão dos 
danos causados as células. Neste contexto o acido graxo ômega 3 vem se 
destacando devido á propriedades antioxidantes, imunossupressoras e anti-
inflamatória, o qual ainda não é orientado para os pacientes renais. OBJETIVO: 
Avaliar os efeitos do ômega 3 na insuficiência renal (IR) em modelos experimentais 
e em modelos clínicos. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão bibliográfica com busca 
a partir dos descritores Insuficiência renal e Ômega 3, entre 2009 a 2014 nas bases 
de dados eletrônicas Pubmed, Scielo, BVS, analisados artigos com acesso gratuito. 
Foram incluídos estudos experimentais com animais e ensaios clínicos 
randomizados controlados (ECRC). Os ECRC em humanos foram avaliados quanto 
a sua qualidade pelos critérios da escala de Jadad. RESULTADOS: Foram 
identificados 149 estudos, o qual passou por critérios de exclusão, totalizando 9 
artigos selecionados para revisão. Os estudos clínicos aprovados pela Escala de 
Jadad, apresentaram resultados satisfatórios relacionados com a suplementação de 
ômega 3 para o tratamento de comorbidades decorrentes da DRC e do processo 
dialítico, tentando mitigar as complicações que podem ocorrer nesses pacientes. Os 
modelos experimentais proporcionam a indução e o tratamento da patologia 
estudada, aprimorando os conhecimentos em animais. O uso de ômega 3 melhorou 
função renal, e diminuiu o estresse oxidativo. Um estudo que teve grande 
importância foi o uso de células tronco tratadas com um composto de DHA, o qual 
aumentou a viabilidade celular e diminuição da apoptose celular. Embora as 
concentrações de ômega 3 foram diferenciadas nos estudos clínicos e animais, 
todos chegaram ao consenso que o ômega 3 tem efeito renoprotetor.  Outro achado 
de extrema importância nos estudos experimentais foi a melhora dos danos 
histológicos e da função renal com o uso do ômega 3 devido a reparação dos 
processos inflamatórios e adequação do equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes e 
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processo imunossupressor reduzindo os riscos de mortalidade e morbidade em 
decorrência das doenças renais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A suplementação do 
ômega 3 traz potencial benefício para a melhora da função renal. Destaca-se que o 
ômega 3 é um suplemento de fácil acesso, baixo custo e com resultados 
surpreendentes. Neste contexto podemos sugerir que sejam realizados mais 
estudos clínicos para explorar esse suplemento, visto que ainda não é indicado 
pelos médicos para os pacientes que estão em tratamento dialítico. 
 
Palavras Chave: Insuficiência renal. Ácidos graxo Ômega 3. Estresse Oxidativo. 
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NEUROFISIOLOGIA DO TRANSTORNO DO PÂNICO301 

Emmanuele Cristine Woytichoski302 
Jean Michel Levandoski303 

Jéssica F. L. Machado304 
Luana Mustefaga305 

Michelli A. Fonseca306 
Nadja Olsen307 

Pollyana W.M. Pawlowytsch 308 

Renata Campos309 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O transtorno do pânico (TP) é causado por uma ansiedade 
exacerbada causando ataques de pânico, e as crises do transtorno de pânico são 
como intensas crises de ansiedade, que gera uma grande descarga no sistema 
nervoso autônomo. OBJETIVOS: Compreender a neurofisiologia da ansiedade em 
indivíduos com síndrome do pânico. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa foi 
desenvolvida na disciplina de fisiologia do curso de Psicologia. Foi realizada uma 
revisão de literatura a partir dos bancos de dado Scielo, Pubmed e Centro 
Reichiano, entre 2005 e 2015. Os descritores utilizados foram: neurofisiologia, 
ansiedade e medo. Foram encontrados 915 artigos, entretanto 10 foram 
selecionados por apresentarem relevância científica e rigor metodológico. 
RESULTADOS: Os sintomas mais comuns foram palpitações, dispneia, tonturas e 
sensações de desmaio. É importante monitorar as sensações para que possa ser 
lidar com os ataques. A presença do medo é extrapolada para o transtorno de 
pânico, que tem como ponto nuerofisiológico principal o núcleo central da amigdala e 
compreende o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo, a substância cinzenta 
periaquedutal, o locus ceruleus e outras estruturas do tronco cerebral. Tem sido 
evidenciado que a terapia cognitiva comportamental é de extrema eficácia no 
tratamento a longo e curto prazo do transtorno do pânico, contudo, a falta de 
estudos epidemiológicos na população brasileira é alarmante, havendo uma 
incógnita a respeito da Síndrome do Pânico no Brasil, ou seja, não há precisão dos 
mecanismos fisiológicos ou tratamentos adequados. CONCLUSÕES: o medo é o 
principal fator desencadeador do transtorno do pânico. Diversas estruturas cerebrais 
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estão envolvidas com este tipo de transtorno. A terapia comportamental tem 
evidências científicas quanto ao seu benefício no transtorno do pânico. 
 
Palavras-Chave: Transtorno do pânico. Neurofisiologia. Ansiedade. Medo. 
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SÍNDROME DE BURNOUT E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O TRABALHADOR310 

Anderson José Ventura311 
Caroline Zoefeld Treml312 
Gisele de Jesus Alves313 

Tairine Maidachen Eger314 
Pollyana W.M. Pawlowytsch 315 

 Renata Campos316 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Pelo fato do trabalho ser essencial na vida dos indivíduos, percebe-
se a importância dos estudos relacionados à qualidade de vida e saúde mental dos 
trabalhadores. O trabalhador encontra-se em constante pressão física e psicológica, 
e esta pressão é agravada pelas questões financeiras, pois o trabalhador é 
dependente desta para arrecadar e manter seus bens, e também proporcionar uma 
qualidade de vida digna para os seus familiares. As perspectivas financeiras e de 
ambiente de trabalho refletirão diretamente na autoestima, que por sua vez exercerá 
influência na carreira profissional e pessoal, dentro do ambiente familiar. 
OBJETIVOS: investigar os principais fatores que colaboram para alterações 
psicológicas do trabalhador desencadeando a Síndrome de Burnout. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de fisiologia do curso de 
Psicologia. Foi realizada uma revisão de literatura a partir dos bancos de dados 
Lilacs, Scielo e Pubmed. Os descritores foram saúde mental, Psicologia, Fisiologia, 
trabalhadores e Sindrome de Burnout. Estipulou-se a revisão com artigos de até 10 
anos de publicação, a partir de 2005. RESULTADOS: o principal fator que colabora 
para o desenvolvimentou ou agravamento do Burnout é o estresse. Os sintomas 
mais evidentes são: Sensação de desgaste físico constante, problemas com a 
memória, Sensibilidade emotiva e cansaço. Também foi identificado como fayor 
prejudicial ao estresse burocracia (excesso de normas), falta de autonomia, 
mudanças organizacionais frequentes, falta de respeito, acúmulo de tarefas e 
ambiente físico incluindo ruídos, calor excessivo, iluminação insuficiente, pouca 
higiene. Todos estes fatores estressantes exercem influência na vida profissional e 
pessoal podendo resultar em síndrome de Burnout. CONCLUSÕES: o estresse é o 
principal causador da Síndrome de Burnout e pode trazer prejuízos para o 
trabalhador e sua profissão.  
 
Palavras-Chave: Saúde mental. Psicologia. Fisiologia. Trabalhadores. Síndrome de 
Burnout. 
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COMPREENSÃO DA PSICOSSOMÁTICA E SUAS REPERCUSSÕES 
FISIOLÓGICAS317 

Aracides Maciel318 
Luzia Wasilkosky319 

Gisele V.B.Oliveira320 
Mauro Cesar Stiegler321 

Danilo S. Kachimareck322 
Pollyana W.M. Pawlowytsch323 

Renata Campos324 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: a psicossomática compreende o estudo que busca entender os 
fenômenos psicológicos, aborda o contexto da soma entre psique e corpo, 
remetendo ao fato da investigação dos comportamentos disfuncionais, bem como 
suas repercussões e desordens fisiológicas. Desse modo, o estresse e a ansiedade 
propiciam a vulnerabilidade psíquica bem como a orgânica, deixando o organismo 
suscetível a outras situações psicofisiológicas, como infecções, transtornos 
cardiovasculares, respiratórios, dentre outros OBJETIVOS: Compreender a 
psicossomática no estresse e suas repercussões fisiológicas. MATERIAIS E 
MÉTODOS: pesquisa qualitativa, revisão integrativa nas bases de dados: Scielo, 
Pepsic, Lilacs e biblioteca virtual. Os critérios de Inclusão foram: artigos gratuitos, 
publicados entre 2005 a 2015 que tinham como descritores a psicossomática, 
emoções, corpo e saúde. Esta pesquisa esteve vinculada a disciplina de Fisiologia. 
RESULTADOS: A forma predominante de estresse é a psicológica com três fases 
bem definidas sendo alerta, resistência e exaustão. As condições econômicas 
exercem papel fundamental no estresse, contudo, as pessoas com melhor nível 
socioeconômico não são as que possuem menores níveis de estresse. Foi 
encontrado altos índices de ansiedade, depressão associados ao estresse. O 
estresse pode produzir alterações endócrino-imunes como aumento na infiltração de 
neutrófilos e favorecer o desenvolvimento de complicações cardiovasculares. 
CONCLUSÕES: Há uma proximidade significativa entre o adoecimento físico e o 
psíquico e estes tem sido mediado pelo estresse.  
 
Palavras-Chave: Psicossomática. Saúde. Corpo. Emoções.  
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FATORES DESENCADEADORES DO SUICÍDIO325 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A palavra suicídio é conhecida desde o século XVI. O suicídio, 
etimologicamente é “a morte de si mesmo”. Se estudarmos mais afundo nosso 
raciocínio, todas as mortes são de “si mesmo”, já que nascemos geneticamente 
programados para morrer. Ao longo da historia, as diferentes formas de tristeza e 
depressão foram descritas pelos poetas, filósofos e outros estudiosos, mas somente 
na segunda metade do século XIX, o sistema nervoso central (SNC) passou a 
receber atenção para auxiliar a compreensão da fisiopatologia subjacente aos 
sintomas presentes no quadro depressivo. OBJETIVOS: realizar uma revisão 
integrativa evidenciando os possíveis fatores provocadores do suicídio. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de fisiologia do curso de 
Psicologia. Foi realizada uma revisão de literatura a partir dos bancos de dado 
Scielo, Pubmed e Medline, entre 2005 e 2015 com disponibilidade gratuita. Os 
descritores utilizados foram: suicídio, neurobiologia, psicologia e sistema nervoso 
central. Foram selecionados 11 artigos para compor esta revisão. RESULTADOS: a 
principal alteração encontrada em nível de SNC como fator desencadeante para o 
suicídio foi a anomalia do mecanismo serotonérgico, bem como o estresse que eleva 
o nível de cortisol. A depressão foi outro fator identificado. Pacientes depressivos 
com comorbidades apresentam maiores chances de suicídio. CONCLUSÕES: os 
principais fatores associados ao suicídio são: estresse, depressão, comorbidades e 
deficiência do neurotransmissor serotonina. 
 
Palavras-Chave: Suicídio. Neurobiologia. Psicologia. Sistema Nervoso Central.  
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O EFEITO DO ESTRESSE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO 
ESCOLAR335 
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 Renata Campos341 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O estresse surge pela necessidade de lidar com desequilíbrios do 
indivíduo, é uma forma de mecanismo defesa natural. Quando a pessoa é exposta a 
algum tipo de situação que o desestabilize emocionalmente, como angústias, 
ansiedades, conflitos, ela acaba precisando de algo que a faça estabelecer-se 
novamente. O estresse foi considerado a doença do século XX pela OMS em 1992, 
pelo fato de que 90% da população mundial é afetada. OBJETIVOS: investigar 
aspectos que influenciam no estresse em crianças e adolescentes. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de fisiologia do curso de 
Psicologia. Foi realizada uma revisão de literatura a partir dos bancos de dados 
científicos com publicações datadas de 2005 a 2015 com acesso gratuito. Os 
descritores utilizados foram estresse, crianças, adolescentes e escola. 
RESULTADOS: os efeitos causados pelo estresse, em crianças e adolescentes, 
incluem prejuízos cognitivos, afetivos, comportamentais. As alterações de 
comportamento podem causar impacto duradouro no funcionamento mental e social 
das crianças e adolescentes. O desenvolvimento de traumas fica favorecido quando 
a criança enfrenta situações estressantes principalmente durante as fases de 
desenvolvimento cerebral, pois terão repercussões marcantes no físico e no 
comportamento. Pode ocorrer a dificuldade de aprendizagem alterando o 
desempenho escolar. CONCLUSÕES: os estudos demonstram o efeito negativo do 
estresse em crianças e adolescente, incluindo: alterações no desempenho escolar, 
surgimento de doenças psíquicas, favorecimento da exclusão social e dificuldades 
intelectuais.  
 
Palavras-Chave: Estresse. Crianças. Adolescentes. Escola. 
 
 
 

                                                           
335

Artigo desenvolvido na disciplina de Fisiologia I – curso de Psicologia. 
336

 Acadêmico de Psicologia, Universidade do Contestado. E-mail: flaah23@gmail.com 
337

 Acadêmico de Psicologia, Universidade do Contestado. E-mail: michele.madeira@hotmail.com 
338

 Acadêmico de Psicologia, Universidade do Contestado. E-mail: rf160611@hotmail.com 
339

 Acadêmico de Psicologia, Universidade do Contestado. E-mail: shaay_fernandes@hotmail.com 
340

 Docente dos cursos da saúde. Pesquisadora do NUPESC. Universidade do Contestado. E-mail: 
pollyana@unc.br  

341
 Docente dos cursos da saúde. Pesquisadora do NUPESC. Universidade do Contestado. E-mail: 

renatacs@unc.br 



169 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

ENSINO RELIGIOSO: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS LÍDERES 
RELIGIOSOS SOBRE O QUE ENSINAR 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As religiões fazem parte da cultura humana, presente em todos os 
povos, em todas as épocas históricas e inclusive na educação escolar. Com a 
inserção do tema fenômeno religioso no currículo do Ensino Religioso, o qual deve, 
ser trabalhado, nas escolas de ensino fundamental. Na compreensão de que o 
fenômeno religioso faz parte das religiões. É importante abordar que a legislação 
enseja que os líderes religiosos participem das discussões e reflexões, sobre os 
conteúdos a serem trabalhados nas escolas. Importante lembrar que a referida 
disciplina ganhou status de área de conhecimento no Brasil, conforme as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Apesar da disciplina ser de matricula facultativa, 
deve ser ofertada, visando uma educação integral, sem qualquer forma proselitismo 
religioso. OBJETIVOS: Promover uma análise da percepção dos líderes religiosos 
sobre o Ensino Religioso e o que ensinar nesta disciplina. Analisar o Ensino 
Religioso na ótica dos religiosos; Evidenciar os dados coletados, enquanto 
sugestões de conteúdo a serem trabalhados na disciplina. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O método utilizados para a coleta dos dados foi por meio de um 
questionário, aplicado junto a três líderes religiosos que pertencentes a diferentes 
denominações religiosas, presentes nos municípios de Major Vieira, Bela Vista do 
Toldo, Monte Castelo e Canoinhas, municípios estes, pertencentes ao estado de 
Santa Catarina. Os questionados foram escolhidos por acessibilidade. 
RESULTADOS: Na maioria das respostas o Ensino Religioso é visto como disciplina 
de grande importância para a educação das crianças. Um aspecto relevante é que, 
em meio às repostas, os líderes demonstraram a crença em um Deus único, cristão, 
fato este, que demonstra que embora existam diversas denominações religiosas nos 
municípios pesquisados, o entendimento comum, e a importância atribuída é um 
ensino com base no cristianismo. CONCLUSÕES: As percepções dos líderes 
religiosos são diversas quanto à implementação nacional do ensino religioso. De um 
lado o discurso das lideranças religiosas locais, discorrem a importância de um 
ensino Cristão e de outro a legislação rompe com o caráter confessional, 
preservando os problemas do preconceito e intolerância religiosa. Considera-se 
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portanto que por mais libertário que seja o discurso dentro da legalidade, ele ainda 
está centrado, segundo os líderes, na cultura religiosa Cristã. Ao reconhecer que há 
expansão do saber sobre o fenômeno religioso, e com os resultados obtidos, é 
possível constatar a necessidade uma revisão do posicionamento dos líderes 
religiosos diante da comunidade e das entidades civis do ensino religioso.  
 
Palavras-Chave: Líderes Religiosos. Ensino Religioso. Educação. 
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL RELACIONADO COM DOENÇAS CRÔNICAS 
EM IDOSOS ADSCRITOS A UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 

BAIRRO CRISTAL DE CONCÓRDIA/SC 

Michele Suzin345 
Ana Maria Cisotto Weihermann346 

 
RESUMO 

 
Para ter um envelhecimento sadio, entre tantos fatores, é importante uma rotina de 
boa nutrição durante a vida toda. Com a alimentação saudável e adequada as 
pessoas alcançam seu ciclo Máximo de vida. É possível identificar indivíduos com 
possíveis danos à saúde através de avaliações nutricionais e a partir destas 
informações organizar e estabelecer programas de intervenção com o objetivo de 
reduzir os riscos. Acredita-se na relevância deste estudo pois a partir dos dados 
obtidos, a Secretaria de Saúde do Município, e a Secretaria Desenvolvimento Social 
Cidadania e Habitação e o curso de Enfermagem poderão planejar ações educativas 
para a população idosa bem como o seu acompanhamento.  O objetivo geral foi 
avaliar o índice de massa corporal (IMC) em idosos com doenças crônicas da 
Unidade Estratégia Saúde da Família do Bairro Cristal (ESF). Objetivos Específicos 
Calcular o IMC de idosos adscritos a ESF Cristal; Verificar a quantidade de idosos 
que apresenta o Índice de Massa Corporal fora dos parâmetros preconizados pelo 
Ministério da Saúde; Listar as doenças crônicas auto-referidas na população 
estudada; Identificar as atividades físicas realizadas pela população estudada; 
Conhecer os hábitos alimentares dos idosos. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
de natureza quali-quantitativa realizada com 150 idosos na cidade de Concórdia – 
SC. A pesquisa foi desenvolvida no período de Setembro de 2014 a Junho de 2015 
e os dados foram coletados através de questionário elaborado pela própria 
acadêmica, abordando itens sobre o perfil sócio demográfico, doenças crônicas, 
índice de massa corporal (IMC), hábitos alimentares, prática de exercícios físicos. 
Os resultados revelam que dos 150 idosos/as entrevistados 100 são do sexo 
feminino (67,0%), e 50 do sexo masculino (33,0%). A avaliação da composição 
corporal é uma medida importante do estado nutricional de indivíduos. Nesta 
pesquisa, encontramos 39 Mulheres (26,0%) com a classificação IMC entre 27,1 -
32,0 kg/m² levemente acima do peso, indicando a prevalência da obesidade maior 
entre as mulheres. Já no IMC dos Homens temos 22 indivíduos com a classificação 
entre 22,0-27,0 kg/m² peso ideal, representando (15,0%). Em relação as doenças 
crônicas não transmissíveis,  o que predominou foi a Hipertensão com 100 idosos/as 
(67,0%), e colesterol com 56 idosos/as (37,0%), dos entrevistados, 63 idosos/as 
(42,0%) praticam alguma atividade física sendo elas caminhadas ou ginástica, e 87  
58,0%, não fazem alguma atividade física. Quando questionados sobre o número de 
refeições/dia, 95 idosos/as (63,0%) fazem 03 refeições/dia e 37 idosos/as (25,0%), 
fazem 04 refeições/dia. Desta forma acredita-se que orientações referentes aos 
bons hábitos alimentares e a prática de atividades físicas, devem ser repassadas 
aos idosos e seus familiares, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida, 
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auxiliando na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, enfermidades 
estas ligadas diretamente aos maus costumes. 
 
Palavras chave: Idosos. Índice de Massa Corporal (IMC). Doenças crônicas. 
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GUERRA DO CONTESTADO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO HISTÓRICO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA SOBRE OS 
ATAQUES DE SERTANEJOS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS (1914-1916)347 

Soeli Regina Lima348 
Maria Isabel de Fátima Keitto 349 

Tatiana Theodorovitz 350 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa busca analisar o conhecimento histórico sobre 
os ataques realizados, por sertanejos rebelados, no município de Canoinhas (1914-
1916) durante a Guerra do Contestado, como recorte para o papel dos professores 
de História na formação da identidade histórica local. OBJETIVOS: Pesquisar o 
contexto histórico dos ataques ocorridos no município de Canoinhas, durante a 
Guerra do Contestado, analisando o conhecimento do fato, por parte dos docentes 
de Historia, do Ensino Fundamental (séries finais) e Ensino Médio, da rede estadual 
de ensino, dos municípios pertencentes a SDR-Canoinhas, como forma de 
compreender a identidade regional. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi adotada a 
abordagem qualitativa. A primeira etapa consistiu em uma ampla revisão 
bibliográfica sobre a temática, incluindo o relatório militar de Setembrino de 
Carvalho. O segundo momento consistiu na realização de entrevistas estruturadas 
com professores de História do Ensino Fundamental (séries finais) e do Ensino 
Médio que estão atuando no ano de 2015 em 22 escolas pertencentes a 26ª GERED 
de Canoinhas-SC. O roteiro de entrevista foi elaborado no decorrer da pesquisa com 
questões voltadas a Guerra do Contestado e Ensino de História. As entrevistas 
foram realizadas nas unidades de ensino.  Foram coletadas informações referente a 
habilitação profissional dos docentes; as suas  fontes de conhecimentos sobre a 
Guerra do Contestado; o conhecimento dos docentes referente aos redutos e 
ataques dos sertanejos rebelados no município de Canoinhas; o conhecimento 
acerca de fontes locais capazes de revelar a memória histórica; locais de memória 
do Contestado na região onde possam ser encaminhados os alunos para visitação 
nas aulas  de História; dificuldades  e possibilidade do trabalho com a Guerra do 
Contestado vinculado a história local. RESULTADOS Especificamente sobre a 
região da SDR- Canoinhas, inexistem pesquisas ou publicações sobre o impacto dos 
ataques dos sertanejos na Guerra do Contestado o que acarreta para a escola o 
compromisso do desenvolvimento de atividades escolares voltadas a historia local e 
regional com forma de reconhecimento da identidade histórica. Trabalhar com o 
ensino de História exige que seja ultrapassado o enfoque voltado aos “heróis” 
nacionais e datas comemorativas. Este avanço consiste em um trabalho com a 
memória histórica, através da reconstrução das histórias de vidas, por meio de 
procedimentos que favoreçam a produção do conhecimento, onde o aluno faça parte 
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do processo, seja coparticipe, tendo o professor como mediador e a pesquisa como 
aliada. CONCLUSÕES: Os resultados demonstraram a forma como os docentes 
vêm trabalhando a Guerra do Contestado em sala de aula e seu conhecimento 
acerca da temática, bem como de suas dificuldade e possibilidades de trabalhar com 
a história local. 
 
Palavras-Chave: Guerra do Contestado. Docentes de História. História local. 
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CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
QUE SOFREM DE BULLYNG351 

Bibiana Purim352 
Eliana Rank353 

Evelyn Debora de Lima354 
Mylena Becker Zilz355 

Regiane Ramos356 
Rosicler R.L. Granemann357 

Tatiane Franz358 
Pollyana W.M. Pawlowytsch359 

Renata Campos360 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: O bullying consiste em agressões intencionais e contínuas entre 
pares nas modalidades física, verbal ou psicológica. É composto de personagens, 
sendo eles: vítimas, agressores e espectadores. As vítimas geralmente são 
reservadas, tímidas, não reagem a comportamentos agressivos que lhes são 
dirigidos. OBJETIVOS: Considerando a importância do tema para a Psicologia, foi 
realizada uma revisão na literatura buscando identificar características 
comportamentais de crianças e adolescentes que sofrem ou sofreram bullying 
MATERIAIS E MÉTODOS: pesquisa qualitativa, revisão integrativa nas bases de 
dados: Scielo e Pubmed com a análise de 20 artigos entre os anos de 2004-2015 
com acesso gratuito. Os descritores utilizados foram: Psicologia, fisiologia, bullying, 
crianças e adolescentes.  que tinham como descritores a psicossomática, emoções, 
corpo e saúde. Esta pesquisa esteve vinculada a disciplina de Fisiologia. 
RESULTADOS: O tipo de intimidação mais prevalente no bullying foi o verbal, 
seguido de físico, emocional, racial e sexual, sendo que a escola tem sido o palco 
para desenrolar da violência. O comportamento adotado pelas vítimas de bullying 
refletem no isolamento das escolhas afetivas e intelectuais, podem apresentar 
algumas características que se destacam na maioria das pessoas, são inseguras, 
passivas, ansiosas e tem dificuldades para se expressar. Elas apresentam volume 
reduzido e baixa atividade no córtex cingulado, sendo esta área relacionada com a 
orientação do comportamento. Os alunos devem ser incentivados a desenvolver 
estratégias contra o bullying CONCLUSÕES: a principal característica 
comportamental relatada foi o isolamento social das crianças e adolescentes que 
podem ter impactos no núcleo escolar e familiar.   
 
Palavras-Chave: Psicologia. Bullying. Crianças. Adolescentes. Comportamento.  
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EXPECTATIVA DOS ACADÊMICOS DAS ULTIMAS FASES SOBRE SEU 
FUTURO PROFISSIONAL361 

Loriane Heide362 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch363 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O termino do curso superior representa uma fase transitória na vida 
do individuo, pois para aqueles que ainda não trabalham, torna-se a oportunidade de 
conquistar a independência financeira e muitas vezes familiar, da mesma maneira 
que para os que já trabalham a formação acadêmica pode implicar em um 
crescimento de sua carreira (TEIXEIRA, 2002). Este estudo justifica-se por investigar 
as expectativas dos acadêmicos frente ao seu futuro profissional identificando de 
que maneira estão se preparando para iniciar sua atuação. OBJETIVOS: Investigar 
as expectativas dos acadêmicos das ultimas fases dos cursos de graduação da 
Universidade do Contestado – Campos Mafra frente o seu futuro profissional.  
MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de um estudo descritivo, de característica 
mista, realizada com acadêmicos graduandos dos cursos da Universidade do 
Contestado campus Mafra nos anos de 2012 e 2013. A amostra constituiu-se de 400 
acadêmicos, distribuídos em quatorze cursos. Para a coleta de dados utilizou-se um 
questionário, composto por perguntas abertas e fechadas, contendo dados de 
identificação e questões relacionadas aos objetivos que tangiam o presente estudo. 
Para a coleta, foi inicialmente solicitada a autorização dos Coordenadores dos 
Cursos e agendado o dia para a realização da aplicação do questionário. Na 
aplicação foram explicados aos participantes os objetivos e contribuições do estudo, 
bem como o TCLE. A participação dos acadêmicos foi voluntária teddo como critério 
de inclusão a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a 
analise de dados quantitativos trabalhou-se com a análise estatística e os dados 
qualitativos foram analisados através da categorização das respostas descritivas.  
RESULTADOS: Dos 400 acadêmicos participantes da pesquisa, 46,8% (N187) 
foram pesquisados em 2012, e os demais 53,3%, (N 213) no ano de 2013. O gênero 
feminino é representado por 54,5% dos pesquisados, e a idade mais frequente é a 
de 21 a 23 anos, apresentando percentual de 49,3%. Com relação a satisfação na 
escolha do curso, 95,3% referem estar satisfeitos, 97% da amostra  refere acreditar 
na importância do estágio para o seu desenvolvimento profissional porém 64,5% 
declaram ter realizado estágios extracurriculares durante o curso. Os que declaram 
pretender adentrar o mercado de trabalho logo após sua graduação referrem-se a 
83% da amostra, sendo que de todos os participantes 80% sentem-se seguros para 
atuar no mercado de trabalho. CONCLUSÕES: A expectativa de grande parte dos 
acadêmicos recém-formados é de iniciar a sua atuação na área o mais breve 
possível, e relatam estarem sentindo-se seguros para trabalhar tanto em sua cidade, 
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quanto em cidades da região. Esta segurança pode estar relacionada a satisfação 
que encontraram no curso escolhido. Ressalta-se também que apesar de quase a 
totalidade dos participantes destacarem a importância do estagio, pouco mais da 
metade deles buscou realiza-los fora do currículo exigido. Sobre isso Moras (2000 
apud MESQUITA; FRANÇA, 2011) descrevem que pode existir uma dificuldade 
inicial para os profissionais recém-formados adentrarem o mercado de trabalho, 
devido as exigências cada vez mais crescentes e os estagio extracurricular parecer 
ser um facilitador neste processo de transição.  
 
Palavras-Chave: Mercado de trabalho. Acadêmicos. Universidade. Estágios.  
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AS EXPECTATIVAS DOS ACADÊMICOS INGRESSANTES FRENTE A ESCOLHA 
PROFISSIONAL 364 

 
Loriane Heide365 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch366 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Almeida e Soares (2003 apud IGUE, BARIANI, MILANESI, 2008) 
ressaltam que o primeiro ano da universidade, é o período mais propenso para o 
acontecimento de crises ou desafios relacionados ao desenvolvimento dos 
acadêmicos. Eurich (2008) diz ainda que esse período da vida, que muitas vezes 
ocorre na adolescência, possui como característica a fusão do viver acadêmico com 
o vigor da adolescência, tornando este momento único. Portanto, este estudo se 
justifica a partir da necessidade da ampliação dos conhecimentos relacionados aos 
ingressos das primeiras fases dos cursos de graduação de uma Universidade sobre 
características profissionais de cada curso, estágios e mercado de trabalho. 
OBJETIVOS: Verificar os fatores que influenciaram a escolha profissional dos 
acadêmicos ingressantes, bem como, averiguar suas expectativas referentes as 
próximas fases da graduação e o mercado de trabalho. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Tratou-se de um estudo descritivo, quanto aos seus objetivos foi de característica 
mista, realizada com os acadêmicos das Primeiras Fases dos Cursos de Graduação 
da Universidade do Contestado Campus Mafra no ano de 2015. A amostra 
constituiu-se de 331 acadêmicos. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
um questionário, composto por perguntas abertas e fechadas, contendo dados de 
identificação e questões relacionadas aos objetivos que tangiam o presente estudo. 
Para a coleta, foi solicitada a autorização dos Coordenadores dos Cursos, explicado 
os objetivos e contribuições do estudo, bem como o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido(TCLE). A participação dos acadêmicos foi voluntária estando 
vinculada sua aceitação a assinatura do TCLE. Para a analise de dados 
quantitativos trabalhou-se com a análise estatística e os dados qualitativos foram 
analisados através da categorização das respostas descritivas. RESULTADOS: A 
amostra da pesquisa é de 331 sujeitos, dos quais 56% são do gênero feminino, e 
39,9% do gênero masculino, sendo que 4,1% não responderam. Com relação a 
idade dos participantes, a maior frequência, 83,7% aparece entre os alunos com 
menos de 21 anos, e a menor frequência, 2,4%, corresponde aos sujeitos que 
possuem de 27 a 35 anos. Quando questionados sobre razões influenciadoras de 
sua escolha profissional, identificou-se que 39,57% apontaram o interesse financeiro 
como principal fator Da amostra 92,4% descrevem que pretendem realizar estágios 
extra-curriculares, e quando questionados sobre a importância dos estágios em 
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relação a sua profissão, 30,2% consideram importante e outros 66,2% consideram 
muito importante. No que se refere a expectativas dos acadêmicos quanto ao 
mercado de trabalho, identificou-se que 44,7% possuem a expectativa de atuar no 
mercado de trabalho local após sua formação. CONCLUSÕES: Os resultados 
demonstram que o maior percentual de alunos ingressantes possui menos de 21 
anos, o que podemos entender como jovens/adolescentes que estão escolhendo 
sua profissão precocemente. Possuem também uma percepção sobre a importância 
de união da teoria e da pratica por meio dos estágios e demonstram ainda desejo de 
treinar seus conhecimentos para estarem mais preparados para atuar.  
 
Palavras-Chave: Mercado de trabalho. Acadêmicos. Universidade. Expectativas. 
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A VISÃO DOS EMPREGADORES REFERENTE AO PERFIL PROFISSIONAL DOS 
RECÉM-FORMADOS367 

Loriane Heide368 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch369 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A transição entre a Universidade e o mercado de trabalho apresenta 
desafios aos profissionais recém-formados, pois existem expectativas pessoais a 
serem alcançadas, em contraste com um mercado de trabalho cada vez mais 
exigente, que pode muitas vezes dificultar a inserção deste profissional em sua área 
de trabalho. Dizem ainda que o profissional deve fazer escolhas profissionais e 
investir nestes projetos (SILVA, 2010). Teixeira e Gomes (2005) afirmam que os 
estudantes universitários concluem seus cursos possuindo diversas atitudes e 
expectativas frente ao futuro profissional, alguns se sentem confiantes em suas 
capacidades, porém outros chegam ao final do curso sem metas profissionais 
definidas. Portanto, este estudo se justifica a partir da necessidade da ampliação 
dos conhecimentos relacionados as características dos profissionais recém 
formados e as expectativas que o mercado de trabalho possui sobre eles. 
OBJETIVOS: Estudar a visão dos empregadores frente ao perfil profissional dos 
recém-formados da Universidade do Contestado – Campus Mafra. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Tratou-se de um estudo descritivo, quanto aos seus objetivos foi de 
característica mista, realizada com Profissionais formados nas áreas de graduação 
oferecidas na Universidade do Contestado Campus Mafra, e que encontram-se 
atuantes no mercado de trabalho da região. A amostra constituiu-se de 41 
profissionais. Como instrumento e coleta de dados utilizou-se um questionário, 
composto por 12 perguntas, sendo 4 abertas e 8 fechadas, contendo questões 
relacionadas aos objetivos que tangiam o presente estudo. Para a coleta, foi 
inicialmente entrado em contato com os profissionais, realizada a exposição do 
estudo, bem como de seus objetivos. A participação dos profissionais foi voluntária 
estando vinculada sua aceitação a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, após assinatura do TCLE, o questionário foi entregue e recolhido 
depois do termino do preenchimento. Para a analise de dados quantitativos 
trabalhou-se com a análise estatística e os dados qualitativos foram analisados 
através da categorização das respostas descritivas. RESULTADOS: Os 
profissionais indicaram que a maior partes dos recém-formados iniciam sua atuação 
no mercado de trabalho entre 21 a 23 anos, indicam ainda que a maior frequência 
de gênero é masculina (75,6%). Dos pesquisados, 63,4% considera o estagio muito 
importante na formação acadêmica do profissional, e ainda 87,8% afirmam que o 
fato de os profissionais terem realizado estágios influencia em sua atuação. Dos 
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profissionais pesquisados 56,1% acreditam que estes profissionais estão todavia 
preparando e desenvolvendo as suas características, exigências do mercado. 
CONCLUSÕES: Conclui-se que a percepção dos empregadores sobre os novos 
profissionais no mercado pauta-se principalmente na idade que estes tem entrado 
no mercado. Pois o inicio da adolescência pode provocar mais insegurança com 
relação às exigências do mercado, contudo acreditam no potencial destes 
adolescentes com relação a vontade de desenvolver estas habilidades, bem como a 
procura por estágios extracurriculares, para se prepararem melhor para atuar em 
suas profissões. Muitos recém-formados não percebem que a decisão de carreira 
não se limita à escolha de um campo específico de atuação na profissão, mas 
também na preparação e determinação do indivíduo para implementar seus projetos 
(TEIXEIRA E GOMES, 2005). 
 
Palavras-Chave: Mercado de trabalho. Acadêmicos recém-formados. Profissionais.  
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CARACTERÍSTICAS E TRATAMENTO DE FERIDAS DE USUÁRIOS ADSCRITOS 
NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO INDUSTRIÁRIOS 

Elisandra Erig Cruz370 
Ana Maria Cisotto Weihermann371 

 
RESUMO 

O paciente portador de ferida segundo Malagutti e kakihara (2011), antes de tudo, 
como qualquer outra pessoa, é um ser único com múltiplas necessidades, no 
entanto sua condição requer um cuidado técnico específico fundamentado por 
competências legais e éticas. Justifica-se este estudo pelo alto índice de curativos 
realizados pela equipe, em média 225 curativos por mês, exigindo uma grande 
demanda de assistência de enfermagem e material utilizado. Assim, a avaliação de 
cada ferida proporcionará o conhecimento necessário, para que a equipe da ESF 
identifique os tipos de feridas, subsidiando a tomada de decisão para o melhor 
tratamento a ser utilizado nos pacientes que procuram a unidade. Trata-se de um 
estudo do tipo quantitativo que foi desenvolvido em uma unidade de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) do município de Concórdia SC com objetivo geral de 
conhecer as características das feridas e o tratamento instituído nos pacientes que 
procuraram a unidade ESF do bairro Industriários. Objetivos específicos: Identificar 
os tipos de feridas dos pacientes, Identificar o tratamento utilizado nas feridas dos 
pacientes, Listar fatores desencadeantes de feridas, Descrever as características 
referentes ao tamanho, localização e secreções das feridas, Traçar o perfil sócio 
demográfico dos pacientes com feridas da ESF do bairro Industriários. Foi aplicado 
um questionário a todos os pacientes portadores de alguma ferida que 
compareceram a esta unidade para fazer curativos, e também foram feitas visitas 
domiciliares para conhecer a origem do ferimento e a situação da ferida de cada 
paciente. A coleta de dados aconteceu no período compreendido entre março e abril 
de 2015, e neste período os curativos foram feitos pela pesquisadora. Foram 
observadas as lesões para identificá-las quanto ao tipo, tamanho e tipo de 
secreções, também foi descrito o tratamento utilizado. Em relação ao perfil sócio 
demográfico a média de idade que prevaleceu foi de 15 a 35 anos (34%) com 
prevalência do sexo masculino (60%) o que justifica o alto índice de feridas 
acidentais (50%) e dentro destes o fator desencadeante foi a queda (34%). A 
escolaridade e a renda familiar foram baixas, uma em decorrência da outra, e muitos 
dos entrevistados são aposentados/pensionistas (34%) e recebem apenas um 
salário mínimo. Muitos residem em casa própria e possuem carro (69%), e residem 
com conjugue ou pais (81%). A lesão que prevaleceu quanto ao tempo de evolução 
foram as agudas (85%), e com prevalência do uso de ácidos graxos essenciais 
como tratamento instituído (45%). O estudo respondeu aos objetivos da pesquisa e 
contribuiu para a identificação da clientela portadora de ferida e caracterização das 
lesões de usuários da ESF. Os resultados obtidos mostraram que a Unidade de 
Saúde recebe pacientes com lesões das mais variadas etiologias. 
 
Palavras-Chave: Feridas. Curativos. Enfermagem. 

                                                           
370

Acadêmica de Enfermagem. UnC Concórdia. E-mail: zandaec@hotmail.com  
371

Professora do curso de Enfermagem UnC Concórdia. E-mail: anamaria@unc.br  

mailto:zandaec@hotmail.com
mailto:anamaria@unc.br


183 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A PERCEPÇÃO DOS PAIS DOS ALUNOS 
MATRICULADOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA 

CIDADE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 

Ogliari Clara Angela Carlini372 
Bogo Amanda373 

 
RESUMO 

 
A Educação Física tem como objetivo proporcionar a criança os conhecimentos 
específicos da disciplina, favorecendo a aquisição de competências motoras, 
ampliando o repertório de movimentos na busca de desenvolver na criança os 
aspectos cognitivo, afetivo e motor. Durante a infância as capacidades perceptivas 
se tornam mais refinadas, o aparelho sensório motor trabalha cada vez mais no final 
desse período, de modo que, a criança possa executar inúmeras habilidades 
demonstrando a importância da Educação Física Escolar. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais contribuem de forma norteadora na elaboração das aulas de 
Educação Física para cada ano escolar. Esta pesquisa teve como objetivo geral 
verificar a percepção dos pais em relação à Educação Física Escolar dos alunos 
matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Vitor 
Meireles – Santa Catarina. Tratou-se de uma  pesquisa qualitativa – descritiva na 
qual os instrumentos utilizados para coleta de dados foram uma entrevista e um 
questionário semiestruturado para verificar a percepção dos pais em relação e 
educação física escolar. Os resultados encontrados em relação a EFE de quando os 
pais eram alunos foi: que a EF era uma disciplina onde a maioria das crianças 
participavam com interesse e disposição; praticavam principalmente esportes; não 
tinham conhecimento da importância e dos benefícios que a atividade física podia 
proporcionar. Quanto a EFE de seus filhos relataram que: adoram as aulas; houve 
uma melhora em relação a sua época; a disciplina é importante para incentivar a 
prática de exercício na vida adulta; evoluiu em decorrência da capacitação dos 
profissionais; proporciona o desenvolvimento global da criança; incentiva a ter uma 
vida saudável e facilita a socialização. A Educação Física na percepção dos pais 
pesquisados mostrou-se de suma importância para a formação integral das crianças, 
além de estabelecer um sentimento de solidariedade, respeito e convivência. 
 
Palavras-Chave: Educação Física Escolar. Infância. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
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O SUJEITO POBRE E A SUA COMPREENSÃO DE POBREZA374 

 
Luzia Wasilkosky375 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch376 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A crescente desigualdade social e econômica tem se mostrado 
cada vez mais evidente nos dias atuais e também se posicionado como 
característica da exclusão social no mundo todo, onde os ricos e famosos estão 
continuamente na mídia (jornais, televisão) relatando suas conquistas e ostentando 
seu crescimento, porém do mundo dos pobres, das suas dificuldades se sabe cada 
vez menos. Aparte de algumas iniciativas governamentais que têm buscado um 
melhor conhecimento da realidade das pessoas que vivem em condições de 
privações múltiplas, pouco se sabe da pobreza além de que ela contempla 
insuficiência de renda.  A pobreza pode ser entendida sob diversos aspectos, como 
privação em termos de materiais, na forma de fome ou na baixa qualidade de 
moradia, tratando-se de termos econômicos, pode ser entendida sob forma de 
inadequação de renda e em termos sociais, é definida como isolamento da 
comunidade ou sentimento de baixa autoestima (VINHAIS, 2006). Esta problemática 
tem alcançado patamares cada vez mais elevados em todo o mundo; no Brasil nas 
últimas décadas vem se observando cada vez mais desigualdade na distribuição de 
renda e significativos níveis de pobreza (SILVA, 2004). OBJETIVOS: Identificar a 
compreensão subjetiva de pobreza para os sujeitos pobres do Planalto Norte de 
Santa Catarina. MATERIAIS E MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa básica e 
descritiva de abordagem quantitativo e qualitativo tendo como critério de inclusão no 
estudo a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de 
dados se deu a partir de uma entrevista com perguntas abertas e fechadas que foi 
aplicada em um grupo de mulheres que se reúnem semanalmente no CRAS de um 
Município do Planalto Norte de Santa Catarina. RESULTADOS: Participaram da 
pesquisa 17 mulheres com idade superior a 18 anos, destas 16,7% encontram-se 
trabalhando e 83,3% encontram-se desempregadas. Destas 35,3% possuem o 
ensino fundamental incompleto, 29,4% possuem o ensino fundamental completo e 
35,3% possuem o ensino médio incompleto. Quanto a sua percepção de pobreza 
identificou-se que as participantes do estudo percebem a pobreza sobre uma 
perspectiva financeira, apontando a falta de dinheiro e melhores condições de vida 
como principal fator provocado pela pobreza. Quando questionadas se dentro da 
perspectiva do que é pobreza para elas, encontram-se pobres identifica-se que 
64,70% verbalizam que não e 29,41% que sim, estando os demais 5,89% 
classificando-se em uma condição intermediária que não denota tanta dificuldade, 
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porém não as deixa em uma condição de vida sem dificuldades financeiras. Quando 
questionadas sob perceberem sua responsabilidade pela condição de pobreza atual 
verificou-se que 58,8% percebem-se responsáveis, 29,4% não se sentem 
responsáveis pela atual condição apontando muitas vezes a responsabilidade para o 
estado e 11,8% não quis responder esta questão. Este estudo apontou também que 
52,9% das entrevistadas vivenciam privações provocadas pela pobreza atual. 
CONCLUSÕES: Este estudo aponta expressivamente como a percepção de 
pobreza é identificada a partir de aspectos monetários, impedindo muitas vezes que 
as pessoas que se encontram nesta condição percebam demais privações 
experienciadas que não seja a falta de algum alimento ou bem material e sim falta 
de liberdade social. 
 
Palavras-Chave: Pobreza. Exclusão Social. Psicologia. 
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MÓVEIS CIMO: UM LEGADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

Alana Tayná Staffen377 
 

RESUMO 

 
Iniciada no ano 1921, a extinta Móveis Cimo S.A. passou por várias fases ao longo 
das suas sete razões sociais, formada inicialmente pela parceria dos irmãos Jorge e 
Martin Zipperer que construíram uma empresa exemplo no processo de 
planejamento da produção seriada do mobiliário no Brasil. Apresentamos neste 
sentido que a gestão de Jorge e Martin diferenciou-se perante os outros empresários 
da época através da produção e comercialização avançadas para o período, 
principalmente, considerando que a região onde estavam localizados é distante dos 
centros urbanos mais desenvolvidos. A empresa foi pioneira em alguns itens da 
indústria moveleira como nos móveis desmontados para facilitar o transporte. 
Também foi a primeira empresa a desenvolver catálogos para facilitar a venda dos 
produtos. Assim, esse estudo visa apresentar as contribuições significativas da 
empresa para a indústria moveleira nacional, os conceitos gerados e utilizados até 
os dias atuais e o pioneirismo na produção seriada sendo o método utilizado pela 
maioria das empresas atualmente. A metodologia utilizada configurou-se em: 
levantamento histórico a partir de bibliografias que citam a empresa, entrevistas com 
ex-funcionários que relataram fatos importantes e adjunto analisados os desenhos 
originais existentes sendo em torno de 900 desenhos manuais. O estudo resulta em 
contribuições importantes e fundamentais para a indústria a nível nacional e 
internacional, entrevista com ex-funcionários da empresa que são a história viva e 
relatam fatos esquecidos ou não citados em livros, e principalmente auxiliar as 
empresas atuais da forma em que a Cimo S.A. mesmo sem recursos tecnológicos 
conseguiu tantos feitos lembrados até os dias de hoje. 
 
Palavras-Chave: Móveis Cimo S.A. Conceito. Pioneirismo. Produção Seriada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
377

Bolsista na modalidade FUMDES, Design, UnC – Universidade do Contestado núcleo Rio 
Negrinho. E-mail: alanataynas@gmail.com    

mailto:alanataynas@gmail.com


187 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 
RENAL CRÔNICA378 

 
Mariane Maia de Lima379 

Renata Campos 380 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como a perda 
progressiva da função renal. As principais alterações observadas em indivíduos com 
IRC são anemia, hipertensão arterial sistêmica e atrofia muscular, que levam à baixa 
capacidade aeróbica e perda de força muscular. Podemos citar ainda as alterações 
hidroeletrolíticas nestes pacientes que ocorrem devido a deficiência do sistema 
excretor. A fisioterapia tem sido descrita como um tratamento coadjuvante para 
estes pacientes, com otimização da função respiratório e muscular esquelética. 
OBJETIVOS: Avaliar impacto de um programa de fisioterapia nos níveis de 
eletrólitos e função pulmonar em pacientes hemodialíticos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este estudo foi realizado com 20 voluntários, divididos em dois grupos: 
Grupo 1 (G1=10), indivíduos com IRC em tratamento hemodialítico que realizaram o 
programa de fisioterapia três vezes por semana durante os meses de maio a julho 
de 2015 e Grupo Controle (GC=10), indivíduos com IRC em tratamento 
hemodialítico sem nenhum processo de intervenção da fisioterapia. As medidas 
tanto do G1 quanto do GC foram realizadas pré programa e ao final do protocolo 
(pós). Os voluntários foram submetidos à avaliação fisioterapêutica, avaliação de 
capacidade inspiratória, capacidade expiratória e níveis de eletrólitos pré e pós 
programa de fisioterapia. Para a análise dos dados, foi utilizado o programa 
GraphPad Prism 5, com nível de significância p<0.05. RESULTADOS: Foram 
avaliados 20 pacientes com IRC, 100% em hemodiálise clássica, 89,5% tinham 
como acesso a fistula arteriovenosa. A glicose sérica no G1 pós protocolo resultou 
em menores valores do que o pré (163,9±67,85 vs. 173,8±72,35, respectivamente, 
p<0,05), indicando que a fisioterapia facilitou o processo de transporte celular de 
glicose. O grupo controle não teve alterações como previsto (111,4±35,08 pré vs. 
115,8±34,90 pós). Isto foi evidenciado pelos valores de hemoglobina glicada 
(HbA1C), padrão ouro para as medidas de glicose, sendo que a HbA1C foi menor no 
G1 pós tratamento do que no pré tratamento (6,02±1,03 vs. 8,62±2,38, p<0,05, 
respectivamente). Corrobora para estes achados os valores encontrados de HbA1C 
no CG pré em que houve um aumento na pós avaliação comparado com a pré 
(7,10±2,45 vs. 6,21±1,58). A função respiratória foi avaliada pelo peak flow e obteve-
se que o G1 pós programa teve resultados otimizados desta função comparado com 
o GC pré e pós (330,0±106,4; 184,0±83,3; 174,0 ±85,9 lpm, p<0,05, 
respectivamente). Houve uma melhora significativa na capacidade inspiratória no G1 
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pós quando comparado ao GC pós (2878±0,92 vs. 1640 ±0,92 ml, p<0,05). 
CONCLUSÕES: Conclui-se que o programa de fisioterapia foi eficaz para melhorar a 
função respiratória e eletrólitos representados pela glicose e hemoglobina glicada.   
 
Palavras-Chave: Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. Fisioterapia. Exercício. 
Programa.  
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A DEFICIÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DA FISIOTERAPIA NA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL381 

 
Keli Pauli382 

Renata Campos383 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Atualmente em torno de 400 milhões de pessoas no mundo são 
afetadas por algum transtorno mental. No Brasil 23 milhões de pessoas necessitam 
de algum atendimento em saúde mental. Dentro da atual política de saúde mental do 
Ministério da Saúde existem dispositivos estratégicos para a organização da rede de 
atenção em saúde menta, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que 
surgiram após a Reforma Psiquiátrica, onde a assistência em saúde mental passou 
a caminhar rumo à desinstitucionalização e reinserção social em diferentes espaços 
da sociedade. A atuação do fisioterapeuta com indivíduos portadores de transtornos 
mentais apontam para efeitos significativos como recurso que otimiza a interação 
corpo e mente, e abordagens que enfatizam a promoção da saúde e bem estar na 
saúde mental. A fisioterapia pode atuar na equipe de saúde mental, voltando-se para 
educação, prevenção e assistência fisioterapêutica de forma individual e coletiva 
para os usuários. Esta pesquisa foi realizada na região do Planalto Norte 
Catarinense composta por 12 municipios com população de aproximadamente 305 
mil habitantes. OBJETIVOS: Avaliar se o ensino superior de fisioterapia têm 
preparado seus acadêmicos para atuarem na área de Saúde Mental. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foram analisadas as grades curriculares/ementário de quatro 
universidades do estado, na área de abrangência do Planalto Norte Catarinense, a 
fim de analisar se existem tópicos sobre Centro de Atenção Psicossocial, transtornos 
mentais e/ou saúde mental. Também foi verificado se há inserção de fisioterapeutas 
nos oito municípios Norte Catarinenses que possuem CAPS. RESULTADOS: das 
quatro grades curriculares analisadas somente uma apresentou na sua ementa a 
disciplina Fisioterapia em Saúde Mental. Isto denota que a ausência desse 
profissional nas unidades de Saúde Mental associa-se com a ausência de preparo 
destes profissionais em sua vida acadêmica, visto que dos oito municípios 
estudados somente 01 tem o fisioterapeuta integrado à equipe multiprofissional. 
CONCLUSÕES: A inserção do fisioterapeuta na equipe de saúde mental, ainda é 
uma perspectiva, e corrobora para isto a afalta de preparo dos academicos, por 
parte das universidades, para atuarem na area de Saude Mental.  
 
Palavras-Chave: Saúde mental. Ensino. Universidades. CAPS.  
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DESCRIÇÃO COMPORTAMENTAL DE Puma concolor (Linnaeus, 1771) NO 
ZOOLÓGICO DE POMERODE - SC384 

Maico Roberto Luckmann Rodrigues da Silva385 
Samara Diana da Silva386 

Elisete Ana Barp387 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais ou 
biologia do comportamento (CARMO; SILVA, 2005). Com olhares voltados aos 
animais de cativeiro, sabe-se que estes, sob cuidados humanos apresentam menor 
atividade do que em seu habitat natural, sendo quea manutenção de felinos em 
cativeiro, como o Puma concolor (puma) deve ser levada em conta, uma vez que em 
vida livre a maioria destes carnívoros normalmente necessitam de uma grande 
extensão territorial para sobreviver (YOUNG, 2003; MAIA, 2009). Diante disto, é 
necessário compreender o comportamento animal para que em condições de 
cativeiro, sejam mantidos em condições mais adequadas possíveis de forma a 
possibilitar o bem-estar animal, visando sempre a conservação destas espécies. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi registrar diferentes tipos de 
comportamento realizados pelo P. concolor em cativeiro, no Zoológico privado de 
Pomerode, Sul do Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS: A coleta de dados deu-se por 
meio de uma visita ao Zoo Pomerode, onde, o comportamento de cinco pumas (dois 
machos e duas fêmeas) foi observado durante duas horas,utilizando-se o método de 
observação por varredura instantânea onde o comportamento de cada indivíduo foi 
anotado e o tempo registrado (ALTMANN; 1974; CULLEN; VALLADARES-PÁDUA, 
1997). RESULTADOS: As categorias comportamentais avaliadas foram: andar, 
descansar, ficar em estado de alerta, desentendimento entre pumas, acasalar, 
forragear, saltar, beber água e allogrooming (interações comportamentais entre 
pumas, como se esfregar e se limpar). A atividade de descansar entre os cinco 
pumas, variou de 60min a 120min do tempo em que foram observados. Ao contrário 
dos demais estímulos, andar, allogroming, forragear, alimentar-se, desentendimento, 
saltar e acasalar representam individualmente menos de 20 min. Assim como nos 
trabalhos de Crespo et al. (2013) e Almeida e Melo (2005), a atividade descansar foi 
o estimulo mais evidente representando 71%  do tempo observado entre todos os 
indivíduos , seguido da atividade em que os pumas ficavam em estado de alerta 
representando 12%. Os comportamentos naturais de maior ocorrência tiveram 
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distribuição semelhante entre os indivíduos observados. CONCLUSÕES: Os atos 
comportamentais registrados no estudo são de grande valia para o aprimoramento 
do conhecimento sobre a espécie Puma concolor, e para o manejo da mesma em 
ambientes cativos, visando sempre a melhoria do bem-estar do animal.  
 
Palavras-Chave: Comportamento Animal. Puma concolor. Ambientes cativos.  
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TOXICIDADE DAS ÁGUAS DO RIO JACUTINGA EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 
RESERVATÓRIO DA UHE DE ITÁ: RESULTADOS SAZONAIS PRELIMINARES388 

 
Maico Roberto Luckmann Rodrigues da Silva389 

Neide Armiliato390 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No oeste do Estado de Santa Catarina, a bacia hidrográfica do Rio 
Jacutinga é fortemente marcada pela presença da pecuária e agricultura com 
consequente utilização de agrotóxicos, sendo estes, agentes poluidores na bacia 
(ANSARI et al., 2010; BAVARESCO, 2006). Lançamentos de esgoto doméstico, 
urbano e industrial também contribuem para os impactos na bacia (FILIPINI, 2013). 
A poluição da água pode ser agravada ainda mais em decorrência da presença do 
reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá/SC (UHE). Os contaminantes que atingem 
ecossistemas aquáticos podem produzir consequências a curto, médio, e longo 
prazo na biodiversidade, e os organismos aquáticos expostos a estes contaminantes 
genotóxicos podem bioacumular tais compostos e transferi-los através da teia 
alimentar a outros seres vivos (LOPES, 2012; VAN DER OOST, 2003). Nesta 
questão, o teste de micronúcleo é um dos métodos mais utilizados para avaliar o 
dano genético nos organismos (CESTARI et al., 2005). OBJETIVO: Avaliar a 
toxicidade das águas do Rio Jacutinga, comparando porções do rio que não foram 
afetadas pela inundação resultante da construção da UHE Itá, com áreas 
diretamente influenciadas pelo lago, pela análise da formação de micronúcleo (MN) 
em Astyanax spp. coletados nestes ambientes.  MATERIAIS E MÉTODOS: As 
coletas foram realizadas sazonalmente com esforço de captura de 60 minutos em 
seis pontos amostrais ao longo da parte baixa do Rio Jacutinga. Foram coletados 6 
peixes Astyanax spp., conhecidos como lambari, em cada um dos seis pontos. Para 
a análise do micronúcleo foi extraído sangue das brânquias dos peixes, utilizado a 
técnica de esfregaço e coloração com giemsa de acordo com protocolo adaptado 
para análise de micronúcleo písceo (CESTARI et al., 2005). Por meio de microscopio 
óptico foram analisados 2000 eritrócitos por animal. RESULTADOS: Observou-se 
diferença estatística (p<0,05) no percentual de micronúcleos entre as estações verão 
(MN: 0,11 ± 0,06) e inverno (MN: 0,05 ± 0,02) indicando maior incidência no verão. 
Também observou-se (p<0,05) na comparação entre as áreas alagada (MN: 0,04 ± 
0,02) e não alagada (MN: 0,09 ± 0,0,04) do rio, indicando maior incidência na área 
não alagada. Não ocorreram diferenças significativas entre os pontos de coleta 
amostrados nas 4 estações, embora os pontos 1 e 2 apresentaram um percentual de 
micronúcleos ligeiramente maior em relação aos outros pontos. CONCLUSÕES: 
Pode-se inferir que, o percentual de micronúcleos mais elevado em alguns pontos 
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do rio indica a presença de contaminantes genotóxicos, capazes de causar dano ao 
material genético aos peixes e possivelmente aos demais seres vivos existentes 
neste ambiente.  
 
Palavras-Chave: Poluição Aquática. Genotoxicidade. Micronúcleos. Astyanax spp. 
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REFLEXÕES SOBRE A COMPREENSÃO DA DEMOCRACIA391 

Luana de Oliveira392 
 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A democracia sempre foi uma questão indagadas por vários 
pensadores. Pensar essa temática e na dinâmica que se iniciou e perpetuou-se é 
desafiador. Compreender a estrutura que envolve o processo e suas diretrizes 
requer pensar seus tanto no sentido original, quanto na sua transformação na 
contemporaneidade. MATERIAIS E MÉTODOS: O material bibliográfico é o fator 
chave para determinar as reflexões propostas, deste surgir-se reflexões 
direcionadas para a compreensão da democracia na atualidade com artigos e 
resenhas. RESULTADOS: A partir da análise de Bobbio para as expectativas do 
cidadãos na estrutura democrática define a participação ou não do cidadão. é 
necessária para compreender a dimensão do poder que a democracia legitima para 
os representantes. Também a atual disposição da democracia representativa, 
sufrágio universal, governo de leis. Outro autor analisado será Rosenfield que 
apresentará os contrapontos do sistema democrático, onde a forma representativa 
está subordinada pelas leis, e o envolvimento das pessoas como condição 
fundamental da democracia. A falta de reconhecimento na conjuntura política 
demonstra uma crise na democracia, que necessita de um olhar mais atento. 
CONCLUSÕES: Existe várias definições sobre a democracia, sendo assim, não há 
consenso entre os autores desta temática, sobretudo falta a compreensão das 
pessoas envolvidas no sufrágio universal. Fatores como a apatia política, descrença 
no Estado, são resultados de um processo histórico desencadeado por inúmeros 
acontecimentos que necessitam serem refletidos na época presente.  
 
Palavras-Chave: Democracia representativa. Democracia. Reflexões. Contrapontos. 
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CULTURA MATERIAL E IMATERIAL DA SOUTHEM BRAZIL LUMBER AND 
COLONIZATION COMPANY E GUERRA DO CONTESTADO NA MEMÓRIA 

FEMININA 

Kelen Nahirne393 
Soeli Regina Lima394 

 
RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar a cultura material e imaterial da serraria 
Souther Brazil Lumber Colonization, instalada no município de Três Barras-SC, no 
início do século XX e a Guerra do Contestado (1912-1916) através da memória 
coletiva e individual produzida por mulheres, com idade superior a 80 anos. O 
trabalho foi desenvolvido através da análise documental, bibliográfica e história oral.  
O tratamento das fontes adotou as interpretações de uma corrente que trouxe novas 
perspectivas às pesquisas acadêmicas na seara da História, a micro-história, a qual 
propôs uma alteração da escala de observação na pesquisa, de modo a permitir 
uma ampla exploração do objeto de estudo e propiciar uma descrição da realidade 
social com maior número de detalhes, possibilitando uma leitura diversa da 
sociedade. Desse modo, através de um fragmento específico, propõe-se abordar 
uma questão mais abrangente que influencia toda uma sociedade. A memória 
possibilita a reconstrução de tempos históricos nem sempre registrados de forma 
escrita ou iconográfica. Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas, sendo 
selecionadas quatro. Constatou-se que historicamente o capital estrangeiro 
contribuiu na ocupação do município e moldou aspectos da vida cotidiana, social e 
familiar. Para além do modelo produtivo a presença da serraria Lumber esteve nos 
lares tresbarrenses.  Nas memórias reveladas, da Guerra do Contestado, a emoção 
se fez presente, demarcada por lembranças de fome, violência, dos “medos” e das 
experiências vividas. O temor da guerra, o orgulho dos sertanejos envolvidos, bem 
como o flagelo sentido pelas famílias, antes, durante e depois da guerra esteve 
expresso claramente a partir dos relatos das entrevistadas. como pode ser 
observado no depoimento da entrevista 01: “O falecido pai com a mãe contava para 
nóis. Era uma revolução diziam. Diziam do jagunço. Então o pai tava contando com 
a mãe: os home que não queriam, se escondiam, fugiam. Só as muie, se eles 
entravam na casa eles destruíam tudo, levavam comida, suravam as muié. Então, 
comida quem tinha eles levavam guardavam nas imbuia podre, trancavam com os 
bicho, tinham comida la. E os home guardado também, escondido. ..E foi até se 
acabar, todo mundo escondido dai saíram trabalha. Triste! Escondiam comida, pois 
o pai com a mãe contavam para nóis, que escondiam. Se uma pessoa, tinham assim 
uma coisa, porco ou o que  eles matavam, tiravam as coisas melhor e o resto 
jogavam para os cachorro. Até gado matavam”. O que resplandeceu neste estudo foi 
a permanência na memória coletiva dos fatos vivenciados. Aspectos de ordem 
emocional foram investigados através dos “silêncios”, das expressões faciais e tom 
de voz das entrevistadas. O ato de entrevistar proporcionou às mulheres momentos 
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de valorização pessoal, quando da publicação de suas histórias de vida no jornal 
local do município de Três Barras. 
 
Palavras-chave: Mulher. Memória histórica. Guerra do Contestado. 
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ROTIFERA PARA O DIAGNÓSTICO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SURUVI, CONCÓRDIA (SC)395 

 
Eduardo Lando Bernardo396 

Elisete Ana Barp397 
 

RESUMO 

 
Os rotíferos têm papel ecológico muito importante em ambientes naturais e 
destacam-se como bioindicadores das condições tróficas das águas. Este trabalho 
objetivou identificar a composição rotífera das águas rio Suruvi, a fim de 
acompanhar a variação destes bioindicadores para avaliação das condições da 
qualidade ambiental deste recurso hídrico. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
determinou-se cinco estações amostrais ao longo do rio, contemplando toda sua 
extensão, da nascente até a foz, junto ao lago da UHE-Itá. As coletas foram 
realizadas mensalmente, de abril de 2014 a março de 2015, totalizando 60 
amostras. Em cada estação amostral, foram filtrados 200L de água “in loco” em uma 
rede cônica de plâncton com malha de 65 μm e fixadas em solução de formol 4%. A 
contagem dos organismos foi feita em microscópio binocular sob aumento de 100 a 
400x, em câmara de Sedgwick-Rafter, com alíquota de 1mL para cada amostra. 
Para auxílio na identificação dos microrganismos utilizou-se de bibliografia 
especializada, como: JARAMILLO-LONDOÑO; PINTO-COELHO (2011), BRUSCA; 
BRUSCA (2007), BARNES, R. D; FOX, R. S.; RUPPERT, E. E. (2005), HICKMAN 
JR., ROBERTS; LARSON (2001). Foram quantificados 984 indivíduos, distribuídos 
entre os gêneros: Karatella sp., Filinia sp., Trichocerca sp., Polyarthra sp., Lepadella 
sp., Lecane sp., Brachionus sp., Euchlanis sp. e Pompholyx sp.,  representando 
biomassa média de 1640 organismos por litro de água coletada. Com referência ao 
padrão de distribuição sazonal, os meses de agosto, setembro e outubro 
apresentaram a maior ocorrência de rotíferos, com 47% do total. A maior 
abundância foi do gênero Karatella sp., com  286 indivíduos, representando 29% do 
total amostrado. Com relação às estações amostrais, o maior número de organismos 
foi amostrado na foz do rio Suruvi, influência do lago da UHE-Itá, totalizando 373 
rotíferos, ou 38%, e, as áreas de nascente apresentaram as menores ocorrências, 
com 118 indivíduos (12%). Vale ressaltar que o filo Rotífera apresenta uma 
importante característica quanto a capacidade de representar gêneros indicadores 
de diferentes condições de habitat aquático, como ambientes: eutróficos, 
hipertróficos ou distróficos. Ao analisar os gêneros identificados com relação à 
indicação das condições de cada estação amostral, o ponto localizado na foz do rio 
Suruvi apresenta indicadores com capacidade em suportar condições ambientais 
extremamente adversas, como a presença (excessiva) de algas (muitas vezes 
tóxicas para outros organismos) e deficiência de oxigênio, caso dos gêneros 
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Karatella sp., Brachionus sp. e Trichocerca sp., ambos identificados com maior 
frequência nesta estação. Assim, podemos concluir que as pesquisas utilizando 
microrganismos aquáticos bioindicadores, podem contribuir significativamente para o 
reconhecimento das condições de cada habitat aquático, auxiliando no diagnóstico 
da qualidade da água de um determinado recurso hídrico. 
 
Palavras-Chave: Bioindicadores. Rio Suruvi. Qualidade da água. 
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DE RESÍDUO DE RECICLAGEM DE PAPEL NAS 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, 

SC 398 

Kauana Melissa Cunha Dickow399 
Guilherme A. Azevedo Velho400 

Tiago Nieczkar401 
Epitágoras R. Oliveira Costa402 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Destinar corretamente os resíduos gerados pelas atividades 
humanas, principalmente no setor industrial, é uma questão de relevante importância 
quando se busca a sustentabilidade da atividade. Neste sentido, muitos resíduos 
têm sido reciclados, reduzindo o passivo ambiental. As indústrias que produzem 
papel a partir de papel reciclado geram um resíduo ao final do processo que é 
normalmente destinado a aterros industriais. Entretanto, muitas empresas e 
instituições têm realizado pesquisas buscando novas destinações para este material. 
Um dos usos promissores do resíduo é como corretivo da acidez do solo. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos da aplicação de resíduo de fábrica de papel reciclado 
nas características químicas de um solo no município de Rio Negrinho, SC. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foram instalados dois experimentos a campo, um com 
incorporação do resíduo na camada de zero a 20 cm de profundidade, e outro sem 
incorporação (aplicação superficial). Em cada experimento foram avaliadas 
diferentes doses do resíduo: zero, 20, 40, 60, 80 e 100 t. ha-1 (base seca), os quais 
foram denominados de tratamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Também foi 
instalada uma parcela com aplicação de calcário dolomítico (trat. 7) para comparar 
seu efeito com o resíduo. O delineamento experimental utilizado foi o de Blocos 
Inteiramente Casualizados, composto por quatro blocos dispostos lado a lado no 
terreno. Cada tratamento foi instalado em uma parcela de 15,0 m x 12,5 m. O 
resíduo foi aplicado no solo no período de 20 a 23 de dezembro de 2013. A coleta 
de solo foi realizada em fevereiro de 2015. Em cada parcela foram retiradas quatro 
amostras simples de solo na profundidade de 0 a 20 cm, as quais foram misturadas, 
homogeneizadas e retirada uma amostra composta para envio ao Laboratório de 
Análise de Solo da Universidade do Contestado. Os parâmetros químicos do solo 
determinados foram: pHCaCl2, pH SMP, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio, acidez potencial e alumínio trocável. RESULTADOS: No experimento 
com incorporação do resíduo ao solo houve aumento do pH e diminuição da acidez 

                                                           
398

 Financiamento: Convênio de Pesquisa Nº 131/2014 entre a Universidade do Contestado e a 
empresa CVG – CIA. Volta Grande de Papel. 

399
 Professora, Dra., Curso de Engenharia Florestal, Universidade do Contestado – Campus 

Canoinhas. E-mail: kauana@unc.br  
400

 Estudante de graduação, Curso de Engenharia Florestal, Universidade do Contestado – Campus 
Canoinhas. E-mail: guilherme_a.velho@hotmail.com  

401
 Estudante de graduação, Curso de Engenharia Florestal, Universidade do Contestado – Campus 

Canoinhas. E-mail: Tiago_nieczkar@hotmail.com  
402

 Consultor, Dr., CVG – CIA. Volta Grande de Papel – Rio Negrinho, SC. E-mail: 
epitagorasc@cvg.ind.br  

mailto:kauana@unc.br
mailto:guilherme_a.velho@hotmail.com
mailto:Tiago_nieczkar@hotmail.com
mailto:epitagorasc@cvg.ind.br


200 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

potencial, do alumínio trocável e da saturação de alumínio. Consequentemente, os 
valores de soma de bases e saturação de bases aumentaram. O efeito da 
quantidade de resíduo foi diretamente proporcional à dose, ou seja, maiores doses 
proporcionaram maior correção da acidez do solo. Os parâmetros de acidez do solo 
que recebeu o calcário dolomítico foram os mesmos do solo que não recebeu 
corretivo (trat. 1), evidenciando que mesmo após mais de um ano da aplicação, o 
calcário ainda não tinha reagido no solo para a neutralização da acidez. Os teores 
de cálcio também aumentaram com a aplicação do resíduo. Para os demais 
parâmetros de fertilidade (matéria orgânica, fósforo, potássio e magnésio) não houve 
diferença estatística significativa entre os tratamentos. No experimento sem 
incorporação do resíduo não houve efeito da aplicação do resíduo na correção da 
acidez do solo durante o período analisado (14 meses). CONCLUSÕES: O trabalho 
mostrou que este resíduo tem potencial para uso como corretivo de acidez quando 
incorporado ao solo, podendo substituir os produtos convencionais, e 
proporcionando um uso mais nobre ao resíduo.  
 
Palavras-Chave: Lodo. Corretivo de Acidez. Aparas. Fertilidade do Solo. 
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A BATALHA DO IRANI: DO PROCESSO JUDICIAL À PRODUÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA SOBRE OS FATOS 403 

Soeli Regina LIma404 
Juliana Karoleski405 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Guerra do Contestado (1912-1916) teve seu primeiro embate 
armado no município do Irani em 22 de outubro de 1912. O fato ficou conhecido 
como a Batalha do Irani. Ela aparece em diferentes estudos sobre o Contestado 
(MACHADO, 2004); (MONTEIRO, 1974), (VINHAS DE QUEIROZ, 1966). 
OBJETIVOS: Compreender as relações de poder envolvidas no processo judicial da 
Batalha do Irani contra José Fabrício das Neves e outros e sua influência na 
produção historiográfica da Guerra do Contestado. MATERIAIS E MÉTODOS Foi 
adotada a abordagem qualitativa, com  revisão bibliográfica sobre a Guerra do 
Contestado  e da analise do processo civil. RESULTADOS: O processo da Batalha 
do Irani teve seu inquérito aberto em 23 de outubro de 1912, conduzido pelo 
comissário Domingos do Nascimento Sobrinho. Policiais que participaram do 
combate prestam depoimento no município de Palmas. Foi realizado auto de Corpo 
de delito com sujeitos que participaram do combate armado.  Foram interrogadas 45 
pessoas de 31 de outubro à 23 de novembro de 1912.  Quanto à condição de 
escolaridade dos depoentes, observa-se que em sua maioria sabiam ler e escrever, 
mas o número de analfabetos era considerável. Consta nos autos que dos 45 
interrogados, 62% não leem e nem escreve, 31% sabe ler e escrever e 7% não 
informaram. Quanto à situação familiar dos depoentes, o número de pessoas 
casadas era superior ao de pessoas solteiras. Observou-se que 67% eram casados, 
18% solteiros, 6% viúvos e 9% não informaram. Dos 45 depoentes 06 interrogados 
eram mulheres e 39 homens. Quanto à residência observa-se que 34 residiam no 
município do Irani (diferentes localidades), 07 de outros municípios e 04 não 
identificados. Dos 45 depoentes 08 eram residentes da localidade de Banhado 
Grande, onde ocorreu o combate, 08 do Faxinal dos Fabrícios, local do principal 
indiciado como possível responsável pelo embate. Quanto a profissão das 
testemunhas, em sua maioria eram lavradores e tropeiros: Foi possível observar que 
25% eram lavradores, 9% domésticas, 7%  negociantes, 7% militares, 4% 
fazendeiros, 2% domésticas, 2% comerciantes e 13% não identificaram. Os 
depoimentos aconteceram em Palmas e em Irani nas casas de Miguel Fabrício das 
Neves, de João Roza, Bento Guitério e José Julio Farrapo. Concluídas as 
investigações, a autoridade policial segue com os procedimentos legais 
encaminhando o ofício ao juiz, desta forma, depois de saneado o juiz o envia ao 
promotor, que por sua vez ofereceu a denúncia contra No caso do Irani foram 
denunciadas 64 pessoas, entre elas Miguel Fabrício das Neves e Thomaz Fabrício 
das Neves. Após acusação deduzida pelo Ministério Público, iniciou a audiência. 
Concluído o interrogatório os autos foram enviados ao promotor. Em 24.5.1913 o 
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Promotor Público, Augusto de Souza Guimarães, conclui o processo. Em 28 de maio  
de 1913 o processo com o parecer do promotor voltou ao juiz, que dá a sentença, 
julgando procedente e denúncia contra José Fabrício das Neves, José Alves Perão, 
conhecido por José Felisberto, Praxedes Gomes, vulgo o Comandante, Luiz de Tal 
filho de João Luiz, Manoel Barreto, Emiliano Glória e Pepino Branco, incursos no Art 
119 par 1º [os mesmos pedidos pelo promotor]; .ficando todos sujeitos a prisão, 
sendo expedidos precatórios nesses sentido. Observação. O mandado de prisão 
chegou a ser cumprido (tentado), conforme “Certidão” (fls 266; jpg 518), assinada 
pelo escrivão João Mota. Em 17 de fevereiro de 1937, no município de Palmas o 
escrivão João Mota certificou que decorreu o prazo legal sem que as partes  
houvessem interposto recurso. Em 22 de fevereiro de 1937, ainda no município de 
Palmas o escrivão João Mota ordena o arquivamento do processo. CONCLUSÕES: 
Pudemos através da análise dos depoimentos, registrados no processo, investigar  
além dos aspectos de ordem socioeconômico da região, a forma como os sujeitos 
percebiam o movimento em sua fase inicial. de julgamento dm base em sistemática 
investigação documental.  
 
Palavras-Chave: Batalha do Irani. Depoentes. Perfil socioeconômico. Batalha do 
Irani. 
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR406 

Rosana Cristina Kohls407 
Adriana Roth408 

RESUMO 

 
O professor, como todo trabalhador, está sujeito à interação em uma atmosfera 
laboral repleta de desafios e conflitos. Considerando que o trabalho na área da 
educação trata efetivamente da formação de alunos/ cidadãos, é atribuída a este 
profissional uma grande responsabilidade, tanto pela escola como pela sociedade. 
Partindo do princípio de que o professor desempenha um papel importantíssimo na 
construção da sociedade como um todo e que precisa estar saudável para 
desempenhar suas funções, procurou-se compreender o universo em que se 
desenvolvem as relações professor/aluno, sob a percepção dos professores, 
elencando os elementos que interferem nesta relação, a forma como os educadores 
vêm atuando na resolução dos conflitos, o suporte e apoio que contam para 
desempenhar sua função e principalmente as influências do seu cotidiano na sua 
vida pessoal. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo. Os sujeitos da 
pesquisa foram 18 educadores de escolas de Ensino Fundamental do Município de 
Concórdia – SC, que atuam diretamente em sala de aula, os quais atendem turmas 
do 5º ao 9º ano. Em um Universo de 09 escolas foram entrevistados 02 professores 
por Unidade de Ensino, os quais foram definidos mediante sorteio, sendo 01 
professor do quinto ano e um do oitavo ano do Ensino Fundamental. O instrumento 
utilizado para coleta de dados foi um roteiro de entrevista contendo 09 questões, 
abordando os seguintes temas: Caracterização dos alunos; Dificuldades na relação 
professor /aluno; Resolução de conflitos em sala de aula; Desafios enfrentados 
pelos professores; Influencias do trabalho na vida pessoal dos professores; Suportes 
e apoio ao professor; Violência e Bullyg em sala de aula; concepções de empatia; 
Expectativas dos professores para o futuro da educação. Este estudo se tornou 
relevante considerando que o professor recebe em classe turmas de alunos que 
sucessivamente vão compondo o contexto social adjacente a escola, bairro e 
cidade, sendo ele referência para todos eles, além de agente direto de formação e 
informação, mediando tanto o conhecimento como práticas sociais. Entre outros, 
constatou-se que a afetividade é fundamental para que haja êxito nas propostas 
educativas orientadas pelos profissionais da educação. Um incentivo, uma atitude 
positiva do professor em relação a seus alunos, pode deixar lembranças e 
resultados positivos ou não, para sempre. Numa sociedade cercada por tecnologias 
que cada vez mais levam o ser humano a se distanciar um do outro, o professor é 
um agente promotor das relações interpessoais, oportunizando o contato consigo 
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mesmo e com o outro, na perspectiva de interação e humanização, elementos tão 
necessários, no contexto atual. 
 
Palavras-Chave: Escola. Professor/aluno. Relações Interpessoais. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CARRINHOS DE SUPERMERCADO, 
ESTABELECIMENTOS E CADEIRA DE RODAS  

 
Danielle Isabel de Souza409 

André Schlemmer410 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Para analisar às dimensões de carrinhos de supermercado espaços 
dos corredores e áreas de realização de comprar em supermercado voltados a 
mobilidade dos cadeirantes, é necessário explorar  as normas que regem  a Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, ou seja, normas  e critérios para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, como também, é preciso  definir  acessibilidade, para então compreender 
a inclusão social. Assim, definimos acessibilidade como a “possibilidade e condição 
de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia 
de edificações, espaços ou equipamentos urbanos” (NBR 9050 ABNT, 2004, p. 02), 
promovendo assim a inclusão social, que segundo Rozicki (2003) “é uma meta de se 
criar uma sociedade capaz de acolher todas as pessoas, independentemente das 
diferenças e necessidades individuais. Para isso, preconizam soluções aos 
problemas existentes nos ambiente humano e arquitetônico, soluções essas que 
propiciem iguais oportunidades de acesso às informações e ao meio físico. Para 
promover melhorias nos estabelecimentos é necessário saber as dimensões das 
cadeiras de rodas e quanto de espaço precisam para fazer um giro de 180°, 
segundo a NBR 9050 (2004)  as cadeiras de rodas com acionamento manual pesam 
entre 12 kg a 20 kg e as motorizadas até 60 kg,  o espaço ocupado pela cadeira de 
rodas em uso no ambiente  é  de 0,80m por 1,20m, sendo que é necessário  1,50m 
a 1,80m para a passagem de duas cadeiras por um mesmo corredor no caso de 
supermercados. MATERIAIS E MÉTODOS: A realização da  análise dimensional 
ocorreu pelo desenvolvimento de  um instrumento de coleta de dados, a  partir de 
questões que abrangem as principais dimensões e o respectivo peso dos carrinhos 
de supermercado, foram entrevistados 11 responsáveis de estabelecimentos, das 
cidades de Rio Negrinho e Canoinhas – SC. RESULTADOS: Foram analisados 15 
carrinhos de supermercados, apresentando uma  variação de 0,80m a 0,97m de 
comprimento, 0,50m a 0,55m de largura e de 0,96m a 1,05m  de altura, sendo que o 
peso varia entre 15 e 24kg. Levando em conta a soma da dimensão da cadeira para 
fazer um giro completo e a maior largura dos carrinhos encontrados são necessários 
no mínimo 1,75 metros de largura nos corredores de supermercados para 
mobilidade nos corredores. Se fosse considerar a passagem de 02 cadeirantes no 
mesmo ambiente seria necessário de 1,50m à 1,80m de largura cada corredor. 
CONCLUSÃO: De acordo com a NBR 9050 adjunto aos resultados da análise 
dimensional dos 11 supermercados que foram entrevistados, 11 não encontram-se 
totalmente de acordo com os padrões necessários para promover mobilidade aos 
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cadeirantes, que por sua vez acabam sendo privados de frequentar certos 
estabelecimentos, pois encontram barreiras como corredores estreitos, falta de pisos 
aderentes, carrinhos de supermercado não adaptados, entre outros. “Os ambientes 
devem ser planejados para promover e encorajar a independência e a autonomia, de 
forma que uma boa qualidade de vida possa ser proporcionada a todos os 
indivíduos” (PERRACINI, M In: FREITAS, 2002). Diante dessa análise, podemos 
concluir que não existe um planejamento arquitetônico/ambiental direcionado a 
todos, a integração social e a promoção de acessibilidade é um belo discurso que 
precisamos evoluir para colocá-lo em prática. 
 
Palavras-Chave: Acessibilidade. Cadeirantes. Supermercados. 
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TRITON WR-1339: AGENTE HIPERCOLESTEROLEMIANTE E INDUTOR DE 
COMPORTAMENTO TIPO-DEPRESSIVO411 

Andreia Gapski412 
Amanda Catarina Borba413 

Simone Molz414 
Fabiana Kalyne Ludka415 

 
RESUMO 

 
A depressão é definida como um transtorno mental grave e debilitante que pode ser 
desencadeada por vários fatores, de ordens psicológicas, biológicas e por questão 
social. Esta patologia se torna mais severa quando associada a hipercolesterolemia, 
ou seja, o aumento anormal dos níveis séricos de colesterol. Estudos demonstram 
que o aumento dos níveis de colesterol, é mais frequente em pacientes com 
depressão, porém, não existe na literatura um modelo animal que mimetize a 
comorbidade entre depressão e dislipidemia. O objetivo do estudo foi avaliar o 
comportamento depressivo e realizar as dosagens séricas de colesterol total e 
triglicérides em camundongos tratados com o TRITON WR-1339, um agente 
hipercolesterolemiante. Foram utilizados camundongos Swiss machos, adultos (60 à 
90 dias de vida), mantidos no Biotério da UnC (CEUA 13/13). Foram divididos em 
grupos controle e tratados. Os grupos tratados receberam uma única dose de 
TRITON WR-1339 na concentração de 200mg/kg por via intraperitoneal (i.p) e os 
controles receberam solução salina (NaCl 0,9%) por via intraperitoneal i.p. 
Decorridas 24 horas da administração, submeteu-se os camundongos aos testes 
comportamentais - Teste de Suspensão pela Cauda (TSC) e Teste do Campo 
Aberto (TCA). Ao final dos experimentos os animais foram submetidos ao 
procedimento de deslocamento cervical, sendo retirado dos animais o sangue para 
dosagem de colesterol, através da técnica colorimétrica de ponto final utilizando kits 
para dosagem de colesterol total e triglicérides (Gold Analisa). Os resultados foram 
avaliados através da análise de variância de uma via (ANOVA), seguida do teste de 
Tukey. Os dados foram considerados significativos quando o p<0,05. O tratamento 
agudo dos animais com TRITON WR-1339 (200 mg/kg i.p.) foi capaz de aumentar 
significativamente os níveis séricos de colesterol total e triglicérides. O tratamento foi 
ainda capaz de aumentar o tempo de imobilidade dos animais no TSC sem alterar a 
atividade locomotora no TCA, o que caracteriza um comportamento tipo-depressivo. 
O resultado obtido mostra uma relação entre a dislipidemia induzida por TRITON 
WR-1339 e o comportamento tipo-depressivo em animais. Dessa forma, 
considerando a relação entre hipercolesterolemia e desenvolvimento de depressão, 
sugere- se que outros estudos sejam realizados a fim de avaliar os mecanismos 
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celulares envolvidos no efeito tipo-depressivo, desencadeado pela administração de 
TRITON WR-1339 em camundongos a fim de utilizá-lo como um modelo animal para 
o estudo da comorbidade entre depressão e dislipidemias.  
 
Palavras-Chave: Depressão. Dislipidemia. TRITON WR-1339. TSC. TCA.  
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MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA AMENIZAR A QUESTÃO DAS ZOONOSES 
OCASIONADAS POR CÃES ABANDONADOS NAS RUAS DO BAIRRO FAXINAL, 

MAFRA, SC416 

Laís Aline Grossel417 
Maristela Povaluk418 

 
RESUMO 

 
Apesar de muito queridos no convívio social, é significativa a quantidade de 
cachorros vivendo abandonados nas ruas e portadores de diversas doenças. 
Grande é o risco que a população sofre, mantendo contato ou permitindo que seus 
próprios animais estabeleçam relações com tais animais de rua, pois muitas vezes 
estes são hospedeiros e transmissores de diversas patologias que acometem as 
pessoas, as zoonoses. Ações de prevenção, tratamento e erradicação de zoonoses 
devem ser tomadas com urgência, para evitar sua disseminação entre animais e 
humanos. Objetivou-se propor medidas para serem adotadas a fim de reduzir a 
incidência de zoonoses na referida comunidade, além de identificar as causas da 
grande quantidade de cães nas ruas do bairro, bem como as prováveis zoonoses 
que afetavam a estes e à população. Foram realizadas pesquisa bibliográfica, de 
campo e pesquisa ação. A pesquisa de campo ocorreu com a constatação da 
existência de cães abandonados nas ruas do bairro, que foram registrados 
fotograficamente e através de fichas de observação. Foram aplicados questionários 
para 10% da comunidade e às 4 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) do bairro, à 
uma coordenadora de abrigo de cães e à um veterinário. Após a análise dos dados 
obtidos, efetuou-se uma pesquisa ação, através da distribuição de fôlderes para a 
comunidade. Foram contabilizados 74 cães e observadas particularidades dos 
animais, que remetiam à alguma enfermidade ou parasitose. Em relação ao 
questionário aplicado à 10% dos moradores, constatou-se que 81% dos 
entrevistados possuem cães e destes, 26% permitem que transitem entre a rua e a 
residência. 44% da amostragem não conhecem o que são zoonoses enquanto que 
entre os que as conhecem 30% já contraiu alguma. As ACS afirmaram comumente 
ouvirem relatos de moradores que contraem zoonoses, além de observarem cães 
nas ruas e conhecerem os proprietários de tais indivíduos. A coordenadora de abrigo 
explicou que seu trabalho consiste no recolhimento e tratamento de cães 
abandonados e encaminhamento para adoção, enquanto o veterinário mencionou 
como maior dificuldade de sua profissão, proprietários que abandonam seus cães 
em sua clínica. Através da aplicação de questionários com a referida amostragem e 
ACS concluiu-se que nem todos os cães nas ruas do bairro estão de fato 
abandonados, mas com a permissão de seus proprietários transitam livremente 
entre as ruas e suas residências, atuando como vetores das zoonoses. Destas, as 
mais comuns contraídas pela população são parasitoses, micoses e dermatoses. As 
medidas profiláticas propostas para a redução destes casos no referido bairro foram 
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veiculadas através da distribuição de folderes à toda a comunidade. Estes 
continham conceito de zoonoses, quais são as principais, medidas profiláticas para 
evitar sua transmissão e legislação referentes ao abandono e maus-tratos, além de 
atitudes que devem ser tomadas quando presenciados tais crimes. A distribuição 
deste material reforçou a sugestão da própria comunidade de que a melhor forma de 
reduzir este problema é a sensibilização dos respectivos moradores para com a 
posse de seu cão e ciente de seus direitos e deveres para com a sociedade em 
geral. 
 
Palavras-Chave: Cães. Zoonoses. Medidas profiláticas. 
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CRIME COMO FATOR DE NORMALIDADE EM SANTA CATARINA À LUZ DE 
ÉMILE DURKHEIM  

Felipe Onisto419 
 

RESUMO 

 
O artigo discute o crime como fator de normalidade social. O texto possui como 
relevância a interpretação de dados (homicídios, latrocínios, boletins de ocorrência 
de tráficos de drogas e prisões) sobre a criminalidade no estado de Santa Catarina - 
SC, entretanto, visa encontrar a gênese dos processos criminosos, bem como 
sugere hipóteses de modificação à luz de Émile Durkheim. Possui como objetivo: 
Analisar a normalidade do crime no estado de SC entre os anos de 2011 e 2014. A 
metodologia da pesquisa se estrutura da seguinte maneira: pesquisa de natureza 
revisionista, visto que analisou livros e dados. Sendo assim, enquadra se na 
modalidade teórica, fator que permitiu maximizar e generalizar os conceitos com a 
finalidade de gerar uma pesquisa pura. O procedimento se ampara na pesquisa 
exploratória. A base de é de ordem primária com abordagem quantitativa e 
qualitativa. O método de pesquisa utilizado é o positivismo. Como resultados 
alcançados se destacam os seguintes postulados lógicos a partir de Durkheim: o 
crime não é especificidade de certos tecidos sociais ou regra somente em países 
periféricos, pelo contrário, é observado em qualquer sociedade independentemente 
das estruturas, destarte, condição histórica e adaptativa, reflexo de seu tempo. Para 
isso o sociólogo se fundamentou nas estatísticas para comprovar a imanência social 
do crime, o aporte é uma análise da França onde os crimes aumentaram com o 
passar dos anos. Caso o crime não estivesse arraigado ao social, tenderia a 
redução com o passar dos anos, ciclo que não se percebe, a prática acompanha o 
homem sociável e adquire caráter de normalidade. Ao vislumbrar o mesmo método 
nas estatísticas apresentadas pela Secretaria de Segurança Pública de Santa 
Catarina se chega à mesma leitura. Como considerações finais o artigo sintetiza que 
o crime é um ato normal nas sociedades complexas, sendo assim, se tolera o ato, 
porém, quando julgado que extrapolou os limites se modifica conscientemente as 
normas de conduta para que volte aos padrões de aceitabilidade, e é essa visão que 
os agentes de segurança do estado tentam operacionalizar, entretanto, com pouca 
eficácia (comprovação numérica através do aumento dos índices) visto que a 
alteração da aquarela social demanda intervenção de grande parte das instituições 
sociais, à luz de Durkheim, não se deve limitar a fragmentos da instituição Estado.   
 
Palavras-Chave: Criminalidade. Émile Durkheim. Normalidade. Fato Social. 
Patologia Social. 
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ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE 
DRENAGEM PLUVIAL PARA LOTEAMENTOS URBANOS420 

Mariana Pereira421 
Julio Cesar Rech422 
Marjorie Rocatelli423 

Eduardo Bernardo424 
Aline Schuck425  

 
RESUMO 

 
O sistema de drenagem pluvial faz parte de um conjunto de melhoramentos públicos 
em áreas urbanas, assim como as redes de água, de esgotos sanitários, iluminação 
pública, pavimentação, etc. Os componentes do sistema de drenagem referem-se 
aos pavimentos de ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, redes de galerias de águas 
pluviais, e também canais de pequenas dimensões. Para os dimensionados destas 
estruturas de micro drenagem, utilizam-se de vazões com tempo de retorno 
estimado entre 2 a 10 anos. Quando bem projetadas e com devida manutenção 
evitam inconvenientes como inundação locais. A inexistência de suporte de medidas 
estruturais e não estruturais em grandes centros podem causar severas perdas 
econômicas a população. Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar os 
elementos necessários para elaboração de projetos de drenagem pluvial em 
loteamentos urbanos, bem como descrever a importância da utilização de dados 
reais para o dimensionamento destas estruturas. Com auxilio da revisão 
bibliográfica, buscou-se os parâmetros técnicos a serem utilizados, a fim de orientar 
as discussões quanto a elaboração de um projeto de drenagem, específicos para 
loteamentos urbanos. No projeto de drenagem precisa conter informações 
especificas, como o memorial descritivo de cálculos contendo informações sobre 
área do loteamento e da tubulação a ser instalada para suprir a vazão escoada; 
memorial descritivo dos desenhos técnicos e/ou plantas de localização com 
informações a serem consideradas na execução do projeto (localização e 
profundidade da tubulação, cotas, sentido do escoamento da vazão de projeto, 
declividade da área, dimensões das estruturas de drenagem, etc.); memorial 
descritivo do proprietário, contendo informações gerais do loteamento (delimitação 
áreas de construções, área verde, cursos hídricos, vizinhos confrontantes, etc.). 
Considerando os elementos necessários para o desenvolvimento do projeto de 
drenagem, recomendam-se cuidados especiais com dimensionamentos das 
estruturas, visando análise da projeção futura para as áreas próximas evitando 
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problemas de subdimensionamento. As visitas e vistorias “in loco” devem acontecer 
antes da elaboração do projeto, tende ao aprimoramento das descrições da área. Os 
projetos de drenagem precisam de inúmeras informações, de modo a facilitar o 
entendimento do executor e do órgão fiscalizador.   
 
Palavras-Chave: Drenagem urbana. Projeto. Procedimentos. Loteamento. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE PARA USO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO 
BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL A SER ARMAZENADA EM CISTERNAS 

NA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO426 

 
Eliane SignorAmpese427 

Mari Aurora Favero Reis428 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No Brasil a sustentabilidade dos recursos naturais (como água e 
energia)na construção civil ainda é pouco desenvolvida. Uma das alternativas para a 
sustentabilidade está no reuso de águas pluviais, por meio de cisternas, 
principalmente para uso em vasos sanitários, regas, limpeza de calçadas, etc. Outra 
se refere à geração da energia solar, através do efeito fotovoltaico em placas de 
silício, na geração de energia elétrica. Este processo pode ser utilizado diretamente 
no bombeamento da água, para maior aproveitamento dos recursos naturais. Na 
construção civil esta prática vem sendo uma necessidade em novas edificações, 
buscando a sustentabilidade em condomínios, que muitas vezes é pré-requisito na 
aprovação do projeto. OBJETIVOS: O presente trabalho buscou desenvolver um 
estudo de viabilidades e adequações necessárias para implantação do sistema 
hídrico pluvial com utilização de energia fotovoltaica para bomba elétrica em 
edificações, tendo como modelo o estudo de viabilidade realizado no campus da 
Universidade do Contestado (UnC). MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados foram 
coletados e analisados em meadas de 2015, através de referencial bibliográfico, 
eletrônicos e pesquisa de mercado, com o propósito de avaliar os produtos 
disponíveis e oferecidos por fornecedores. Posteriormente, foram realizados os 
cálculos de dimensionamento do sistema de painéis fotovoltaicos e potência da 
bomba. Os dados para a disponibilidade da água pluvial no município, bem como 
dimensionamento de cisterna e viabilidade econômica para uso desse recurso, 
foram desenvolvidos em trabalhos anteriores na UnC. Na avaliação de 
equipamentos e tecnologias existentes no mercado. Os materiais e equipamentos, 
para fazer a constituição dos kits (bombas, painel solar fotovoltaico e cisterna), 
foram avaliados (custo, benefício e possibilidades) para maior facilidade e 
acessibilidade dos interessados na sua utilização. RESULTADOS: Entre os critérios 
avaliados, optamos pela qualidade dos produtos, praticidade de instalação 
(diminuindo o custo de mão-de-obra) e facilitando a manutenção do sistema. 
Utilizando um reservatório compatível com o volume a ser acumulado (proporcional 
ao dimensionamento do telhado)é possível o abastecimento de água para o ano 
todo. No que se refere ao painel fotovoltaico, verificamos que são encontrados kits 
(bombas acopladas a painéis fotovoltaicos) para diferentes potências e 
necessidades. Os fornecedores disponibilizam informações dos tamanhos para cada 
determinada área construída e os valores de implantação do sistema para a 
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captação e bombeamento de água. CONCLUSÕES: A partir das tecnologias 
presentes no mercado, verificou-se uma variedade de modelos, formatos e 
tamanhos de cisternas para o armazenamento de águas, inclusive com filtro. Quanto 
ao uso de energia solar no recalque da água, também encontramos no mercado 
bombas associadas a painéis fotovoltaicos em diversos potencias, para diferentes 
demandas de consumo. 
 
Palavras-Chave: Águas Pluviais. Energia Solar. Sustentabilidade em Edificações. 
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PERCEPÇÃO DE PROFESSORES PSICÓLOGOS SOBRE A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL DE UMA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA 

 
Daniele Port429 

Daniela R. S. Dias Oliva430 
 

RESUMO 

 
Ao estudar o funcionamento do cérebro e suas capacidades, descobriu-se que para 
o bom manuseio das situações do cotidiano é preciso, além da capacidade 
intelectual, a capacidade de perceber, assimilar e gerenciar emoções.  Esta 
capacidade, nomeada de inteligência emocional, engloba o autoconhecimento e 
autocontrole, pois torna possível estabelecer relações mais duradouras e de maior 
qualidade através da compreensão de si e do outro, resultando em aumento na 
qualidade de vida. Com isso, o presente estudo objetiva explorar a percepção de 
professores psicólogos de uma universidade de SC sobre a inteligência emocional 
nas relações sociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através de um 
roteiro que implica a definição da IE, sua aplicação prática e percepções de uso no 
cotidiano. Os sujeitos compreendem doze docentes psicólogos atuantes na referida 
universidade. Os resultados demonstram quatro categorias de estudo: 1) 
Conceituando a Inteligência emocional; 2) Sua relação com o sucesso pessoal; 3) 
Vivências pessoais dos sujeitos e 4) Perspectivas de futuro. Evidencia-se nas falas a 
relevância da inteligência emocional no sucesso pessoal e profissional dos 
indivíduos. Percebem, em suas alegações, que isso ocorre através do 
autoconhecimento e de uma melhor compreensão do outro, resultando em relações 
de convivência mais saudáveis e satisfatórias. Como conclusão aponto possibilidade 
de se desenvolver a IE no ambiente universitário, particularmente com professores e 
alunos de Psicologia, para aperfeiçoar as relações e capacidades nas vivências. Ao 
término concluo que a inteligência emocional trata-se de um tema altamente 
relevante e que necessita ser mais aprofundado e utilizado na prática profissional.  
 
Palavras-Chave: Inteligência Emocional. Controle de Emoções. Desenvolvimento 
Pessoal. Percepção de professores. 
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PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO 
ENSINO ESPECIAL: COMO ACONTECE?431 

Kendry Lipinski432 
Luciani Geraldi433 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Para que crianças com Síndrome de Down possam ter um 
desenvolvimento apropriado no contexto do ensino especial, tendo como promotor 
desse desenvolvimento o professor, é necessário analisar cuidadosamente pelo 
menos dois aspectos no que refere à educação dessas crianças. O primeiro deles 
envolve a concepção de que crianças com deficiência não diferem de outras ditas 
com desenvolvimento “normal. O segundo aspecto traz como exigência examinar 
com mais rigor o papel do professor no processo de ensinar. OBJETIVOS: Dada a 
necessidade de conhecimento contínuo e de boa qualidade sobre as condições para 
promover uma boa educação, o objetivo da pesquisa foi o de identificar como se dá 
o processo de ensino da criança com Síndrome de Down no ensino especial. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram sujeitos duas professoras de escolas de ensino 
especial com crianças com Síndrome de Down (SD). RESULTADOS: Dentre as 
duas professoras, ambas possuíam formação e experiência em Educação Especial 
– magistério e estão no quarto ano de graduação Pedagogia. CONCLUSÕES: Os 
dados obtidos por meio da análise dos relatos das professoras foram consistentes 
para que se verificasse através de suas respostas a possibilidade em identificar a 
necessidade de mais preparo dos professores no que tange ao conhecimento, 
técnicas educacionais em Educação Especial e um currículo pedagógico mais 
condizendo com a perspectiva de incluir a criança com deficiências e não de 
segregá-la ainda mais 
 
Palavras-Chave: Síndrome de Down. Professor. Ensino. 
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA MESA GIRATÓRIA AUTOMATIZADA 
PARA AUXÍLIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS434 

 
Mauricio Moreira435 

Herculano De Biasi436 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Segundo o (IBGE, 2010), em 2010 no Brasil, havia cerca de 45,6 
milhões de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, 
auditiva, motora e mental), o que representava 23,9% da população. Destas, 13,3 
milhões de pessoas, ou 7,0% apresentavam deficiência motora. Esse tipo de 
deficiência pode acarretar dificuldades para a pessoa se alimentar à mesa. Uma 
mesa capaz de girar e regular sua altura, seja por um controle nela embutido, ou 
acoplado a uma cadeira de rodas, facilitaria seu uso para os portadores de 
deficiência. Seu funcionamento se baseia em uma base fixa e outra parte móvel, que 
possibilita que uma pessoa alcance objetos mais facilmente. A mesa também possui 
regulagem de altura para maior comodidade do usuário, pois com essa 
funcionalidade pode-se alcançar uma gama maior de pessoas com várias alturas e 
tamanho de cadeiras de rodas. Seu modo construtivo visa a trabalhar com 
simplicidade visando o baixo custo de construção, ao mesmo tempo oferecendo 
robustez e segurança para o utilizador. OBJETIVOS: Projetar e construir uma mesa 
giratória com o intuito de servir como um auxílio a pessoas com deficiências físicas, 
em especial os cadeirantes. MATERIAIS E MÉTODOS: Primeiramente foi realizado 
o esboço em papel do design da mesa, verificando a comodidade do usuário, logo 
após foram projetados os circuitos elétricos, responsáveis pelo funcionamento dos 
acionamentos da mesa. Com os croquis concluídos foi realizada a transferência 
destes para o computador. O projeto mecânico foi descrito em AutoCAD, e o elétrico 
simulado no CAD Simulator. Com essas ferramentas de software foi possível realizar 
a lista de materiais necessários para a construção da mesa. Os materiais utilizados 
foram: 1 chapa de compensado, 1 chapa de aço carbono de 3/16”, 1 tubo inox de ½”, 
1 barra roscada de ½”, 1 porca de bronze, 1 motor elétrico de 55w e 12v, 1 motor 
elétrico de 45w e 12v, parafusos rosca soberba de 6 x 40mm, 1 parafuso de 3/16 x 
1”, 1 flange de 80mm, 4 furos ¼”, 1 chapa de nylon de 8mm, 10m de cabo 2,5mm, 4 
relés de 12v, 4 diodos de 10a, 3 botoeiras na caixa moldada, 1 capacitor eletrolítico 
de 1000 µF, 1 fonte redutora de tensão de 200w. RESULTADOS: O protótipo criado 
exibe uma estrutura reforçada com relação à carga sofrida em operação. A 
construção do protótipo passou por correções inevitáveis, adequações e alterações 
no projeto inicial. O protótipo foi montado com materiais disponíveis, não sendo o 
objetivo produzir um produto pronto e bem acabado. Testes de acionamento da 
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mesa foram realizados com sucesso. CONCLUSÕES: A maioria dos materiais 
obtidos foram resíduos sucateados por indústrias da região, que se disponibilizaram 
em fazer a doação dos itens, outros foram custeados com intuito da conclusão do 
projeto. Melhoramentos podem ser feitos em relação ao acionamento da mesa e sua 
usabilidade. A mesa desenvolvida certamente irá contribuir as pessoas que 
necessitam de auxílio para obter acessibilidade, e este trabalho contribuiu com 
novos conhecimentos e acima de tudo pode ser benéfico para a sociedade. 
 
Palavras-Chave: Acessibilidade. Automação residencial. Deficientes físicos. Mesa 
giratória. 
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EM BUSCA DA MATRIZE REPUBLICANA CATARINENSE: UMA ANÁLISE 
COMPARADA COM OUTAS MATRIZES REPUBLICANAS437 

Walter Marcos Knaesel Birkner438 
Weslei Pauli439 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O presente artigo tem como objetivos debater o conceito de 
republicanismo, suas matrizes, principalmente a romana e a norte-americana, 
mostrar o papel do cidadão na formação do Estado moderno e especificamente do 
espírito republicano de um povo e fazer correlações com a importância para o 
desenvolvimento socioeconômico de uma região, especificamente o estado de 
Santa Catarina. OBJETIVOS: Elaborar um estudo sobre a formação do povo 
catarinense e verificar as possíveis causas explicativas do desenvolvimento 
econômico e social do estado de Santa Catarina com base no conceito de 
republicanismo. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a elaboração desta pesquisa 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica teórica documental, a fim de encontrar as 
respostas para os objetivos propostos, através de livros, artigos, revistas científicas, 
dissertações ou teses. RESULTADOS: Os resultados obtidos da presente pesquisa 
foi a comprovação de que a formação do povo catarinense explica as causas do seu 
desenvolvimento econômico e social do estado de Santa Catarina a partir de suas 
características político-antropologicas, baseadas em capacidade de solidariedade, 
cooperação, associação, confiança, dialogo e civismo. CONCLUSÕES: No seu dia a 
dia algumas pessoas agem estimulados por um senso moral mais desenvolvido ou 
por um sentimento de decência e decoro mais aguçado, outros se veem impelidos 
por uma série de interesses legítimos, outros ainda encontram motivação no desejo 
de obter a estima ou o reconhecimento social, não sendo raro que tais razões atuem 
de forma combinada, porém, um povo que tem um senso, ou “espirito” republicano, 
sente as benesses sociais - à vida, à liberdade, à propriedade e à participação 
política - advinda de sua participação na vida pública, e isto é verificado no Estado 
de Santa Catarina. 
 
Palavras-Chave: Estado. Republicanismo. Santa Catarina. Coletividade. 
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COMPARATIVO ENTRE O ALGORITMO DE LUHN E O ALGORITMO GISTSUMM 
PARA SUMARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS440 

 
Eduardo Muller441 
Jones Granatyr442 

Otto Robert Lessing443 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A extração de informação é uma atividade realizada por um 
conjunto de ferramentas e técnicas que por meio de algoritmos específicos tem o 
objetivo de extrair conhecimento das mais diversas fontes, tais como blogs, livros, 
revistas e bases de dados. Dentro deste contexto se faz presente a mineração de 
textos, que possui um conjunto de métodos usados para navegar, organizar, 
encontrar e descobrir conhecimento em bases textuais. Esses conceitos deram 
origem à sumarização automática de documentos, a qual tem o intuito de gerar; a 
partir de um texto completo, uma versão mais curta que mantenha as ideias 
principais. Este tipo de técnica é utilizada quando é necessário encontrar 
determinada informação contida em um livro, jornal ou em uma revista digital; porém, 
o texto pode ser longo demais e no resumo original esta informação não está 
presente. Este fato pode gerar basicamente dois problemas, que são: (i) a 
inexistência de tempo suficiente para ler toda a obra ou grandes trechos dela para 
encontrar a informação necessária, e como consequência, (ii) este material pode ser 
erroneamente descartado em uma futura pesquisa por aparentemente não 
apresentar os conceitos buscados. Para resolver estas dificuldades que os 
algoritmos de sumarização automática de documentos são utilizados, pois eles têm 
o objetivo de gerar um resumo completo de toda a obra, com rapidez e precisão. 
OBJETIVOS: Analisar os algoritmos de Luhn e o GistSumm para sumarização de 
documentos, comparando suas características e os avaliando por meio de um teste 
realizado com pessoas sobre a qualidade dos sumários gerados por cada um. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O algoritmo de Luhn foi adaptado de uma 
implementação de Russell (2011) em linguagem python, e o Gistsumm foi fornecido 
pelo própio autor, Pardo (2013), originalmente feito em linguagem C. Como métodos 
foram feitos testes com vários documentos em cada algoritmo, comparadas as 
diferenças e os resumos gerados foram validados com avaliadores humanos. 
RESULTADOS: Verificou-se através de dois experimentos que o algoritmo 
GistSumm  foi capaz de extrair frases mais condizentes com o texto original, 
apresentando  maior capacidade de gerar um resumo com a ideia principal do texto. 
Além disso, a validação com avaliadores humanos apontou o algoritmo GistSumm 
com 60% de preferência contra  40% do algoritmo de Luhn. CONCLUSÕES: Ambos 
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os algoritmos de sumarização de documentos testados tiveram resultados 
satisfatórios, isso é conseguido quando o resumo mantém a ideia principal do texto. 
Os objetivos foram alcançados no decorrer da pesquisa, entretanto esperava-se que 
o GistSumm, segundo Pardo (2012) devido a possuir mais técnicas de extração em 
sua composição, apresenta-se resultados muito melhores que o algoritmo de Luhn. 
No entanto apresentou resultados equiparados nos dois experimentos realizados, 
com um nível de qualidade razoavelmente melhor. 
 
Palavras-Chave: Sumarização Automática. Mineração de Textos. Extração de 
Informação.  
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AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS EMPRESAS NA IMPLANTAÇÃO 
DO SPED FISCAL444 

Karine Ribeiro445 
Claudiane Michaltchuk Granemann446 

 
RESUMO 

 
O tema do presente trabalho concentrou-se principalmente nas dificuldades sentidas 
na implantação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED nas empresas 
contábeis da região de Curitibanos. Neste estudo se propôs, através da análise de 
pesquisa de campo e pesquisas em arquivos disponíveis, apresentar a utilização 
deste sistema no dia-a-dia das empresas, bem como sua utilidade e percepção do 
Governo Federal perante as informações enviadas, desde a adaptação das 
empresas para o envio do arquivo até as mudanças que o sistema causou às rotinas 
de trabalho das mesmas. A metodologia utilizada foi primeiramente estudo 
exploratório sobre o tema em geral, houve, portanto a necessidade de aplicar um 
questionário nas empresas contábeis envolvidas com o sistema, realizando pesquisa 
qualitativa e quantitativa, evidenciando conceitos e opiniões. Após a coleta dos 
dados, bem como sua análise, os resultados da pesquisa foram satisfatórios, uma 
vez que se conseguiu ter uma visão parcial de quais os impactos que o sistema 
trouxe para os usuários, e evidenciando que estes ocorreram de forma moderada.. 
Ainda que o percentil de resposta obtido foi de 60%, para este tipo de pesquisa de 
opinião o índice é satisfatório. 
 
Palavras-Chave: Sistema. Complexidade. Governo. 
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VIVÊNCIA PEDAGÓGICA : EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE AOS 
IMPACTOS CAUSADOS NO SOLO E O PAPEL DA MINHOCAS NA 

FERTILIZAÇÃO 

Carla Anibele Pinheiro447 
Tatiane Schuersovski448 

 
RESUMO 

 
Esta vivência pedagógica teve por finalidade implementar o subprojeto do PIBID 
intitulado Educação Ambiental e tecnologia no curso de licenciatura: Ciências 
Biológicas, em conformidade com as Diretrizes curriculares Nacionais por meio da 
utilização de TICs. O plano de ação proposto para a amostragem, inserida na 
educação básica da E.E.B. Santo Antônio, de Mafra-SC, foi os problemas 
ambientais que mais afetam a região nos dias atuais, buscando pois encontrar suas 
causas e possíveis soluções, utilizando as TIC´s no processo pedagógico. A partir 
do PIBID, foi dada ênfase a educação ambiental buscando tornar a escola mais 
sustentável, a proposta inicial do projeto foi sensibilizar os alunos sobre o impacto do 
lixo produzido pelos seres humanos e que afeta diretamente na poluição do solo e 
da água visto que muitas vezes esse lixo é depositado em locais incorretos trazendo 
sérias consequências: enchentes, desmoronamentos, erosão... nessa mesma 
perspectiva buscou-se mostrar a importância do solo sobre diferentes aspectos 
inclusive a o papel das minhocas na fertilização do mesmo, trazendo algumas 
perguntas para os discentes; de que forma elas contribuem com os seres vivos? de 
que forma elas contribuem para deixar o solo fértil? Os alunos realizaram pesquisas 
relacionadas  ao solo, importância, poluição, fertilidade e os diferentes tipos de solo 
utilizando as TlC‟s. Realizou-se a construção de um minhocário juntamente com os 
alunos para ser realizada algumas observações no decorrer de algumas semanas 
sendo assim possível perceber o habitat das minhocas, características , como elas 
se organizam em sociedade e contribuem para as hortas sustentáveis . Os 
Discentes assistiram ao vídeo “ A carta de 2.070‟‟ que fez os alunos refletirem mais 
sobre suas pequenas atitudes hoje para com o seu futuro, onde exemplifica a vida 
das pessoas daqui alguns anos sem acesso a água. Contudo é necessário 
planejamento e organização para obter êxito nas atividades desenvolvidas no PIBID, 
que por sua vez, possibilitaram aos bolsistas uma experiência relevante para sua 
formação ao serem inseridos nas escolas públicas, conhecendo a realidades das 
salas de aulas, participando de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas, 
buscando superar as dificuldades do ensino. Assim, o PIBID enriquece o 
conhecimento dos futuros docentes capacitando-os para serem bons profissionais 
do ensino de ciências e biologia, conciliando a teoria com a prática. 
 
Palavras-Chave: Fertilidade. Solos. Minhocas. Educação Ambiental. 
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ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA PROTEÇÃO 
CONTRA RAIOS (DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) EM APARELHOS 

ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E TELEFÔNICOS EM RESIDÊNCIAS449 

 
Leandro Gevehr450 

Herculano De Biasi451 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Um estudo do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) feito em 2007 mostrou que os raios causam 
um prejuízo anual de 1 bilhão de dólares (INPE, 2007). Os prejuízos causados em 
equipamentos domésticos motivaram o desenvolvimento deste projeto, que consiste 
em um protótipo inovador que até então nunca fora criado. O dispositivo funciona 
baseado no princípio da redução da distância dos polos condutores entre o 
aterramento utilizando de hastes cilíndricas de aço. O dispositivo possui um 
mecanismo mecânico de elevação que torna possível realizar sua conexão e 
desconexão de forma local ou remota. Após realizado seu acionamento, o sistema 
instalado na residência inibe qualquer aparelho eletrônico de receber uma descarga 
atmosférica. OBJETIVOS: Estudar, projetar e construir um protótipo de proteção 
contra raios em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e telefônicos em residências 
que possa ser acionado remotamente, via GPRS (mensagens SMS), que seja capaz 
de desligar tanto a rede elétrica quanto a rede telefônica de uma residência. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Raios percorrem no ar, em forma de arco voltaico, 1 cm 
a cada 1000 Volts, fazendo com que a descarga chegue até as residências por dois 
meios, pela rede elétrica e pela rede telefônica, danificando ambos aparelhos. A 
diminuição da distância entre o polo condutor e o aterramento redireciona o campo 
eletromagnético formado pela descarga para o aterramento que está a 0,2 mm de 
distância fazendo com que a corrente elétrica recebida forme o arco eletromagnético 
(pule no ar) e energize a haste do aterramento percorrendo a menor resistência,  
transferindo a sobrecarga para o ponto mais próximo (aterramento) e se dissipando 
no solo. Uma chapa de MDF como base de apoio para a fixação das hastes de aço 
foi utilizada sobre os motores de elevação. Uma placa microcontrolada Arduino 
realizou o controle geral do sistema para controle de rotação do motor do elevador 
mecânico. RESULTADOS: Na rede elétrica o dispositivo foi conectado somente no 
polo positivo (+fase). Na rede telefônica foi conectado nos dois condutores. Quando 
acionado, através do mecanismo mecânico desconectou os cabos dos polos 
transmissores, desligando ambos os pontos de contato, os movendo a uma distância 
cinco vezes maior do que o aterramento. Uma descarga atmosférica foi simulada 
utilizando-se um taser (aparelho de choque elétrico), o qual gerou uma alta tensão 
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nos polos condutores, tornando possível comprovar a eficácia da proteção. A 
descarga seguiu no sentido do aterramento e não para os equipamentos. O envio de 
SMS através da placa Quadband utilizando um chip de celular gerou os comandos 
de acionamento e controle para o acionamento remoto dos elevadores. 
CONCLUSÕES: O desenvolvimento do protótipo e os objetivos propostos foram 
concluídos com êxito. Ajustes são necessários quanto ao design do protótipo, à 
substituição e modificação do mecanismo de elevação, à instalação de uma bateria 
recarregável para manter o circuito ativo durante o desligamento da energia, e 
quanto à instalação de outro mecanismo mecânico para efetuar a ativação manual 
em caso de pane no protótipo. Implementadas as melhorias, o dispositivo poderá ser 
patenteado e comercializado. 
 
Palavras-Chave: Proteção contra Descargas Atmosféricas (raios). Automação 
Residencial. Arduino. 
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PLATAFORMA ROBÓTICA – ROBÔ SUMO 

 
Kenny Scolaro452 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Por meio deste venho apresentar o projeto pesquisa que foca em 
auxiliar nas aulas de programação agregando pratica a teoria. OBJETIVOS: 
Construir uma plataforma robótica para lutas de sumo-robô, incentivar o estudo a 
programação, melhorar o relacionamento entre acadêmicos e professores. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Placa própria para programação, sensores, motores, 
entre outras peças escolhidas pelos alunos para melhor o desenvolvimento do robô. 
RESULTADOS: Já foram realizados dois campeonatos de robô-sumo tendo cinco 
robôs no primeiro e dezoito no segundo, além do melhoramento na aprendizagem 
dos alunos nas aulas de programação. CONCLUSÕES: Mesmo tendo q mudar 
algumas coisas do projeto original como tamanho e peso o mesmo seguiu conforme 
o planejado estudado, projetado e realizado com sucesso. 
 
Palavras-Chave: Plataforma. Robótica. Sumo. Robô.   
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DIREITO NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: AS QUESTÕES LEGAIS QUE 
ENVOLVEM A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO 

BRASIL E NO EXTERIOR453 

 
Valdir Roque Dallabrida454 

Jéssica Nayara do Nascimento455 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O problema de pesquisa consiste em conhecer as legislações 
brasileira e internacional sobre Indicação Geográfica e destacar semelhanças e 
diferenças entre elas. O trabalho justifica-se por integrar ao estudo de um tema 
geralmente tratado pela Geografia, Economia, Sociologia e Ciências Agrárias, outras 
áreas do conhecimento, como o Direito. Esta integração se justifica, principalmente, 
pelo fato de que o registro de uma Indicação Geográfica exige a formação de um 
procedimento administrativo que tramita perante o órgão competente, qual seja, o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), devendo ser observadas as 
normais legais para tanto. Assim sendo, é indispensável a participação da área do 
Direito no procedimento de registro da Indicação Geográfica. Essa é a contribuição 
que se pretende com o presente estudo. OBJETIVOS: Reconhecer a legislação 
brasileira e internacional que regulamenta o registro de produtos ou serviços na 
forma de indicação geográfica, destacar os principais pontos de cada uma e 
identificar as principais semelhanças e diferenças entre elas. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O projeto de pesquisa tem caráter qualitativo e exploratório, 
restringindo-se à consulta da literatura atual e documentos oficiais, disponíveis tanto 
no Brasil como no exterior, seja na forma de livros, periódicos científicos ou sites da 
Internet. RESULTADOS: A Indicação Geográfica consiste numa forma de 
certificação de produtos e serviços. Ela permite que os produtos e serviços 
derivados de um território sejam reconhecidamente diferenciados dos demais, seja 
em razão das características naturais, seja em virtude da forma como são 
manipulados pelos agentes locais. A Indicação Geográfica é um importante 
instrumento para o desenvolvimento territorial, pois permite que os produtos de 
determinada região sejam reconhecidos por suas características específicas, 
destacando-se no mercado e ganhando a preferência dos consumidores. Além de 
incentivar a valorização cultural e ambiental da região, a indicação geográfica 
possibilita o seu crescimento econômico. As principais normas que tratam da 
indicação geográfica no Brasil, incluindo tratados internacionais de que o país é 
parte, são a Convenção da União de Paris, Trade-Related Aspects of Intellectual 
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Property Rights, Constituição Federal, Lei 9.279/1996 e Instrução Normativa nº 
25/2013 (INPI). Com relação à legislação da União Europeia, têm destaque os 
Regulamentos 110/2008, 251/2014 e 1151/2012. CONCLUSÕES: Houve êxito na 
análise das legislações brasileira e europeia sobre indicação geográfica, abrangendo 
os instrumentos normativos mais importantes de cada uma delas. No Brasil, a 
Indicação Geográfica pode ser de duas espécies: Indicação de Procedência e 
Denominação de Origem. Na União Europeia, a Indicação Geográfica apresenta três 
espécies: Indicações Geográficas Protegidas, Denominações de Origem Protegidas 
e Especialidades Tradicionais Garantidas. Uma das principais diferenças 
constatadas entre a legislação brasileira e europeia sobre Indicação Geográfica é 
que a primeira estabelece a proteção a produtos e serviços, enquanto a segunda 
restringe a sua aplicação aos produtos, não abrangendo os serviços. É importante 
destacar que, ao contrário da legislação europeia, a brasileira não estabelece 
hipóteses de cancelamento ou anulação do registro, o que permite presumir que, 
uma vez adquirido, torna-se permanente.  
 
Palavras-Chave: Indicação Geográfica. Legislação Brasileira. Legislação 
Internacional. Desenvolvimento Territorial. 
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PIONEIROS DO DESIGN NA REGIÃO DE RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO 
SUL 

Mariana Karine Bogo456 
Malis Maria Liebl Keil457 

 
RESUMO 

 
O setor do mobiliário na região de Rio Negrinho e São Bento do Sul cresceu 
exponencialmente nas décadas de 1970 e 1980. O design do mobiliário local 
resumia-se à confecção de cópias de produtos já comercializados. Porém, havia o 
entendimento que o desenvolvimento só se daria por meio de um design identitário, 
que agregasse valor e competisse em outros mercados. A pesquisa foi realizada por 
meio de levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas. Objetivou-se o 
resgate histórico das iniciativas para introduzir e alavancar o design na região, 
quando praticado por profissionais academicamente formados. O processo de 
design segue uma metodologia previamente delineada, cujo principal objetivo é a 
concepção de produto que atendam às necessidades e desejos dos usuários. A 
metodologia prevê a inserção gradual do design composta por quatro degraus: 1) 
conhecimento da existência do design, 2) melhoramento estético, 3) inserção no 
processo produtivo e 4) estratégia de valorização dos produtos. Considerando 
esses, a Móveis Cimo, em Rio Negrinho, teve papel fundamental no 
desenvolvimento da indústria do mobiliário ao criar em 1970 um curso técnico. Essa 
primeira iniciativa visava preparar mão de obra para a produção, não para o design 
(KOLLROSS, 2014)458. Na mesma época, o cenário internacional apresentava-se 
favorável ao mobiliário de madeira. Para adequar à nova realidade, foi necessário o 
apoio da área design na adequação dos modelos propostos pelos compradores ao 
maquinário disponível e na desmontabilidade do produto (BAHTEN, 2005459; 
MEREGE, 20156). Contemporaneamente foi criada, em 1975, na cidade de São 
Bento do Sul, a Fundação de Ensino Tecnologia e Pesquisa, FETEP com atuação 
nas áreas de ensino e consultorias, visando o desenvolvimento tecnológico, 
econômico e social prioritariamente no setor ligado á madeira. Em 1982, José 
Merege foi o primeiro desenhista industrial contratado pela FETEP. Atuava com 
design e redesign, protótipos, ergonomia aplicada, manuais de montagem, desenho 
técnico e embalagem para o mobiliário. O design na época representava a inovação 
fazendo sucesso entre empresários e governo, como uma forma de alavancar 
negócios e competir internacionalmente. No mesmo ano Horst Nering foi contratado 
pela Móveis Rudnick. Segundo Nering (2014)460 foi um aprendizado, tanto para a 
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empresa quanto para ele, pois não era comum o designer promover a gestão da 
comunicação entre setores visando o desenvolvimento de produto. Como resultado 
ficou comprovado que o design era uma profissão recente, que teve que criar seu 
espaço e importância no cenário empresarial. Com esta pesquisa espera-se além do 
resgate histórico, identificar os pioneiros do design, cujas ações possibilitaram o 
desenvolvimento pelo design.  
 
Palavras-Chave: História do Design. Design do Mobiliário. Designer.  
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O MARKETING TERRITORIAL COMO ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS TERRITÓRIOS: A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

COMO REFERÊNCIA461 

Mayara Rohrbacher Sakr462 
Valdir Roque Dallabrida463 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O Marketing Territorial busca diferenciais e potencialidades de um 
determinado território, refletindo em seus produtos e serviços que carecem de 
planejamento estratégico, pensamento sistêmico, análise de custos, entendimento 
da cadeia de suprimentos e das redes para escoamento, se traduzindo na correta 
gestão mercadológica. OBJETIVOS: Demonstrar como o Marketing Territorial é uma 
estratégia de construção e divulgação das imagens dos territórios, com enfoque para 
as experiências de Indicação Geográfica (IG). Para tanto, em específico, pretende-
se: realizar estudos bibliográficos abrangendo Marketing Territorial, Social, Societal, 
Ortodoxo e Branding de Lugares; sistematizar as principais estratégias de Marketing 
Territorial utilizadas nas experiências; propor um plano esquemático de Marketing a 
ser seguido pelos territórios; fazer inferências às propostas futuras de investigação, 
de forma a transcender o âmbito teórico do que foi proposto e aplicar em campo, em 
territórios com experiência e potencialidades referentes à IG. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando a 
pesquisa bibliográfica, por meio de informações secundárias disponíveis na literatura 
e consulta a documentos. Inicialmente, não objetiva intervir na realidade constatada, 
mas sim conhecê-la e analisá-la para que seja possível propor intervenções 
fundamentadas nos conhecimentos expostos. RESULTADOS: Nas experiências de 
IG é incontestável a importância da utilização de selos de procedência que conferem 
ao produto legitimidade, permitindo o repasse das informações e do desejo de 
conhecer, comprar, experimentar, investir e admirar para o público atingido. As 
ferramentas mercadológicas podem contribuir na definição do caminho a ser trilhado 
pela IG, nos termos que Kotler e Keller (2011) expõem, onde o Marketing estuda o 
que envolve a identificação das satisfações e das necessidades humanas e sociais. 
Através dos conhecimentos obtidos e das pesquisas realizadas, principalmente com 
base em Gomes (2014) e Kotler (2011), foi proposto uma plano esquemático de 
Marketing julgado adequado para suprir as necessidades mercadológicas e também 
a realização da análise ambiental do território, demonstrando e exemplificando como 
estas ferramentas devem ser utilizadas, confrontando oportunidades, ameaças, 
forças e fraquezas.  CONCLUSÕES: A IG não será efetiva se não for bem 
administrada por ferramentas de gestão mercadológica, a fim de que adquira 
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competitividade e torne-se fundamentada na estrutura da sociedade, atingindo, 
dessa forma, o seu objetivo primordial, que é o de contribuir no desenvolvimento do 
território. O Marketing Territorial, assim como o Ortodoxo, Social e Societal, voltados 
ao território, possuem finalidades estratégicas, sendo elas de fazer com que o 
território não se apresente somente como um espaço “físico” e genérico. Os 
produtos com IG fomentam a perpetuação da identidade de seus territórios. Apesar 
desse caráter promotor e difusor da cultura regional, a IG não pode ser encarada 
como algo isolado perante o mercado competitivo, que se intensifica através da 
globalização. É certo que esses produtos comprovadamente são únicos e por isso 
possuem potencialidades de agregação de valor. Acredita-se que a realização de 
estudos de campo e a formulação de estratégias de Marketing, servirão como 
mecanismos de gestão eficazes para que se contemplem os objetivos da 
certificação, sendo possível conhecer as dificuldades enfrentadas e os métodos para 
saná-las.  
 
Palavras-Chave: Território. Marketing Territorial. Branding de Lugares. Indicação 
Geográfica. Desenvolvimento Territorial. 
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CINEMA X LITERATURA – DESDOBRAMENTOS BIOPOLÍTICOS DO PAPEL 
FEMININO NO LONGA “MULHERES PERFEITAS” 

 
Danielly Borguezan464 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O filme “Mulheres Perfeitas” que estreou em 2004 foi uma 
adaptação de “The Stepford Wives”, lançado em 1975, o qual baseou-se no livro de 
Ira Levin (1929-2007), escritor dramaturgo estadunidense, mais conhecido pela 
obra: “Rosemary‟s Baby”. Referido filme que se apresenta desprovido de qualquer 
diálogo marcante, de cenas empolgantes, de fotografia ou trilha sonora de maior 
destaque, anuncia de modo irônico duas caricaturas antagônicas dos possíveis 
papéis a serem desempenhados pelas mulheres. De um lado, esta a mulher 
atraente, independente, executiva bem sucedida, profissional competente e 
realizada; e do outro, a perfeita dona de casa, legítima rainha do lar, que faz da sua 
casa seu palacete; é excelente cozinheira e zela apenas e, exclusivamente pelo lar e 
pelos cuidados com filhos e marido. O mérito do filme reside na demonstração de 
um papel falacioso, isto é, dicotômico, mas, anunciado a muitas com louvores, em 
que uma “escolha” necessariamente devesse ser feita em algum momento pela 
mulher. O longa metragem resgata neste sentido uma clássica obra literária: “A 
Mística Feminina”, publicado em 1963 pela escritora norte americana Betty Friedman 
(1921-2006), e que infelizmente a décadas não é  mais publicado, ao menos no 
Brasil. Analisar, portanto, uma obra cinematográfica, justifica-se para algo além de 
sua importância cultural, analítica e reflexiva, nos permitir um melhor 
desenvolvimento da capacidade ética, estética e compreensiva de questões 
características da contemporaneidade. OBJETIVOS: Consiste em analisar o filme 
“Mulheres Perfeitas” à luz da obra literária “Mística Feminina”, de acordo com o 
contexto social dicotômico em que às mulheres são anunciadas nas obras. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia adotada para o trabalho é de caráter 
indutivo e qualitativo, com aportes em bases bibliográficas e cinematográficas. 
RESULTADOS: A análise de uma obra cinematográfica consiste em identificar as 
contribuições literárias os quais refletem com sutileza e atualidade, temas de ordem 
histórica, social, filosófica ou jurídica, razão pela qual devem ser observadas com 
perspicácia por olhos acadêmicos e também divulgados a sociedade. 
CONCLUSÕES: A arte de um modo geral, especialmente a cinematográfica é uma 
linguagem representacional dos sentidos, que transmite significados que não seriam 
possíveis de repassar por outro modo. O filme que foi adaptado de uma obra literária 
tem como objetivo central fazer uma crítica feminista à sociedade machista norte 
americana, evidenciando o preconceito masculino frente às mulheres, que lutavam 
por liberdades de gênero em relação às estruturas patriarcais daquela sociedade. 
Deste modo, a trama que leva o título: “Mulheres Perfeitas”, conclui ao final que 
mulheres perfeitas não existem, razão pela qual devem ser fabricadas. Frise-se: 
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“Mulheres Perfeitas” para o conjunto da obra, são aquelas circunscritas apenas ao 
âmbito da casa. Ou seja, vaidosas ao extremo, mas dedicadas para atividades 
eminentemente restritas ao espaço doméstico. Este discurso talvez em certa medida 
superado e vencido, mas trazido a tona pela obra, nos permite mais uma vez refletir 
sobre esse critério de “perfeição”, isto é, seriam de fato as mulheres perfeitas 
sinônimo de uma beleza estética exacerbada? Plastificadas? Ou seriam as mulheres 
dotadas de sucesso profissional sem que pusessem em risco a dinâmica e a 
estrutura familiar? 
 
Palavras-Chave: Emancipação Feminina. Cinema. Obra Literária Mística Feminina. 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE NUCLEAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO 
ECOLÓGICA DE ÁREA DEGRADADA, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, 

PR 

 
Marcel Renato Duvoisin465 

 
RESUMO 

 
A preocupação com os danos causados ao meio ambiente pelo homem virou uma 
constante nos dias de hoje, a extração desordenada dos recursos naturais e o 
crescimento da população mundial tem refletido em um aumento de áreas 
degradadas por atividades extrativistas, industriais e agrícolas, afetando diretamente 
a diversidade dos ecossistemas a saúde e a qualidade de vida da população. O 
objetivo deste trabalho foi aplicar as técnicas de nucleação para recuperação 
ecológica de uma área degradada no Município de União da Vitória, PR, que 
apresenta um impacto ambiental negativo causado em consequência da retirada de 
sua vegetação através da exploração do reflorestamento de pinus. Para a 
recuperação ecológica desta área foram aplicadas as técnicas de nucleação através 
da transposição da serapilheira, a construção de poleiros artificiais, a transposição 
da chuva de sementes, e o reflorestamento com espécies nativas da região. Nos 
resultados obtidos após 4 meses de monitoramento semanal mostrou que a 
transposição da serapilheira teve um aumento de 24 plântulas/m2, e que foram 
identificadas como sendo das espécies, Bracatinga (Mimosa scabrella), Maria-mole 
(Senecio brasiliensis Less), Buva-amarela (Conyza canadensis (L.) Cronquist), e a 
Samambaia (Pteridium aquilinum (L.) Kohn). A construção dos poleiros artificiais não 
apresentou nenhum resultado de aumento na densidade, porem com tendência de 
melhoria com um maior tempo. A transposição das galhadas apresentou um 
pequeno porem significativo aumento da densidade de 5 plântulas/m2, entre elas 
identificadas como sendo das espécies, Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), 
Erva-mate (Ilex paraguariensis), Canela-Guaicá (Ocotea Puberula). O 
reflorestamento foi realizado com a formação de núcleos com seis espécies 
arbóreas de diferentes estágios de sucessão ecológica que foram plantadas em 
parcelas com 1m2 e que tiveram uma mortalidade inicial de 5,75%, e que na maioria 
foi causada por ataque de formigas cortadeiras. Entre as tecnicas aplicadas nesta 
pesquisa à transposição da serrapilheira foram que apresentou os melhores 
resultados até o momento, às outras tecnicas estão se mostrando eficientes e com 
potencial de melhorar os resultados com um maior tempo. Através do 
reflorestamento pretende-se melhorar as condições ambientais de todos os 
componentes da área em recuperação procurando reestabelecer mais rapidamente 
um ecossistema equilibrado. 
 
Palavras-Chave: Recuperação. Projeto. Sucessão. Ecossistema.  
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CARACTERIZAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES DO SOLO PARA A 
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA, PR. 

 
Marcel Renato Duvoisin466 

 
RESUMO 

 
A caracterização do banco de sementes do solo fornece informações importantes 
sobre o comportamento da sucessão florística natural em uma área degradada. Este 
estudo teve como objetivo obter subsídios que ajudaram a elaborar um projeto de 
recuperação de área degradada, mais eficiente e econômico, que procura o 
equilíbrio do ecossistema. Para a realização da análise do banco de sementes foram 
coletadas 18 parcelas de 25 x 25 cm e 5 cm de profundidade, foram coletadas 
amostras do solo das laterais e do centro de uma área degradada, situada no 
Município de União da Vitória, que apresenta um impacto ambiental negativo 
causado em consequência da retirada de sua vegetação através da exploração do 
reflorestamento de pinus. O material coletado foi identificado e colocado para 
germinação em casa de vegetação e estudado durante 4 meses, para ser avaliado a 
sua composição e densidade das espécies arbóreo-arbustivas daquele local. Os 
resultados obtidos através da avaliação da germinação das amostras apontam a 
ausência de espécies de estágios mais avançados de sucessão florestal e uma 
diferença 76% na densidade entre as situações avaliadas. É indicado a realização 
de intervenções complementares em consequência da ausência no banco de 
sementes do solo, de espécies de estágios mais avançados de sucessão florestal, 
através do reflorestamento com espécies nativas da região e também a aplicação 
das técnicas de nucleação, principalmente no centro da área degradada, para 
acelerar os processos de sucessão florestal e alcançar um ecossistema equilibrado.   
 
Palavras-Chave: Recuperação. Projeto. Sucessão. Ecossistema.  
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A QUESTÃO DA AFETIVIDADE NA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA LÍNGUA 

 
Ana Paula Pereira da Silva Rommel467 

Inézia Demartini Zanardi 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: No contexto atual é possível encontrar inúmeros estudantes 
desmotivados a continuar seus estudos, muitos apenas vão para a sala de aula a fim 
de cumprir um trato social, sem a real intenção de buscar o conhecimento. Porém 
sabe-se que uma classe motivada, geralmente, além de aprender melhor é mais 
facilmente influenciada positivamente, também desenvolve uma maior auto-estima, e 
o professor consegue exercer seu trabalho de forma mais eficiente e prazerosa. 
Frente ao exposto, esse projeto de pesquisa proporcionará um estudo buscando 
averiguar qual o fator preponderante para a desmotivação dos estudantes no 
processo de ensino aprendizado. OBJETIVOS: OBJETIVO GERAL: Investigar qual 
a real importância da afetividade para o aprendizado; OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Verificar qual a influência da afetividade no processo ensino aprendizagem; - Buscar 
qual a relação entre afetividade e o desenvolvimento da motivação; MATERIAIS E 
MÉTODOS: O tipo de pesquisa utilizado é bibliográfico pois se baseia 
fundamentalmente no manuseio de obras literárias, qualitativa e estudo de caso, 
onde foram coletados dados através de livros, revistas e sites, relacionados com o 
tema escolhido, para embasamento da pesquisa. RESULTADOS: Este estudo visa 
alcançar resultados na intenção de contribuir com o desenvolvimento do processo 
ensino aprendizagem no que tange a motivação nas séries de ensino fundamental e 
médio. Buscar-se-á saber qual a real importância da motivação na relação aluno 
aprendizado. Alunos desmotivados, por quaisquer que sejam as razões parecem 
construir um bloqueio que dificulta a aprendizagem. A importância do estudo da 
motivação no âmbito escolar visa à melhora na relação professor e aluno, com o 
propósito de através de afetividade melhorar o aprendizado. Diante disso, as 
atividades de pesquisa propostas nesse projeto contribuirão, com a relação aluno e 
professor, buscando identificar qual o fator preponderante na desmotivação no 
processo ensino aprendizado, para em um futuro posterior haver sua correção, a fim 
de melhorar o desenvolvimento regional, e ajudar o Brasil a tornar-se cada vez mais 
um país de todos. CONCLUSÕES: Ao ensinar o professor se compromete também 
com a conduta e comportamento do aluno, para isto o docente precisa estar apto e 
disposto a lidar com diversidade de públicos. A tarefa de educador, docente não é 
uma tarefa simples de ser executada, por isso mesmo encontram-se poucas 
pessoas nesta profissão e poucos que a executam com qualidade, pois ser 
transmissor de conteúdo não exige afetividade, ser professor- educador implica em 
estabelecer laços afetivos. A afetividade é de grande importância em todas as 
relações humanas, e deve ser cultivada em todas as relações, observou-se a grande 
necessidade em desenvolver um ensino mais humano e com o olhar voltado para o 
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estudante, não como um depósito de conhecimento, mas sim como um ser humano 
em construção. 
 
Palavras-Chave: Afetividade. Aprendizado. Motivação. 
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EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS: UM ESTUDO ECOLÓGICO DOS ESTADOS 
BRASILEIROS 

 
Luiz Eduardo Becker468 

Renata Campos469 
Luciana Maria Mazon470 

 
RESUMO 

 
Introdução: Os agrotóxicos se constituem uma categoria heterogênea de produtos 
químicos projetados especificamente para o controle de pragas, seu uso excessivo 
têm sido relacionadas principalmente a disfunções do sistema reprodutivo, 
imunológico, endócrino e metabólico, podendo causar anormalidades no 
desenvolvimento além de inúmeras doenças tais como neoplasias. Objetivo: 
Correlacionar o volume da venda de agrotóxicos com agravos associados à saúde. 
Método: Trata-se de um estudo ecológico, cujas unidades de análise foram os 27 
estados brasileiros, analisados durante o período de 2007 a 2012. Foram utilizados 
como fontes de informações a base de dados do Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH-SUS), Sistema de Informação de Mortalidade e dados 
populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) obtidos na 
base de dados do Datasus, do Ministério da Saúde do Brasil no portal 
www.datasus.gov.br. Para testar a normalidade da distribuição das variáveis 
investigadas, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. Para aquelas variáveis sem 
aderência à normalidade, a associação entre as variáveis foi testada pelo coeficiente 
de correlação de Spearman. Resultados: A média na venda de agrotóxicos foi de 
50047,5370 toneladas, entre os anos  analisados, a venda desta substância duplicou 
de 2007 a 2012 em 85% dos estados brasileiros, este crescimento foi acompanhado 
pelo aumento na prevalência de intoxicações.  A média por estado de intoxicações 
ocupacionais foi de 66 casos e de intoxicações acidentais 148. Não foi encontrada 
correlação entre o volume na venda de agrotóxicos e a taxa de neoplasias (p= 
0,534) e a taxa de internação por transtornos mentais (p= 0,137), no entanto, foi 
observada correlação com a taxa de intoxicação por agrotóxicos (p= 0,020). 
Conclusão: Os dados demonstram que é necessário avançar na perspectiva de 
prevenir as intoxicações decorrentes do uso dos agrotóxicos, pois a venda destas 
substância tem assumido índices crescentes nos últimos anos. 
 
Palavras-chave: Agrotóxicos. Neoplasias. Ecologia. 
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EFEITOS DA RENDA NO ORÇAMENTO FAMILIAR, UM ESTUDO NO 
CONDOMÍNIO ANDALUZIA MAFRA/SC471 

Jeferson João Pedro472 
Rafael Gerber473 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A dificuldade no controle financeiro familiar tem caráter nacional, 
segundo IBGE (2003) 85,3% das famílias brasileiras não conseguem chegar ao fim 
do mês com o que ganham. O foco do estudo é analisar os efeitos da renda no 
orçamento familiar dos moradores no Condomínio Anda Luzia, que são pessoas 
comtempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal no 
município de Mafra/SC. OBJETIVOS: Analisar os efeitos da renda familiar nos 
padrões de consumo no Condomínio Anda Luzia. Levantar informações sobre 
formação de renda domiciliar e orçamento familiar. Estruturar o instrumento de 
coleta de dados com base na Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. Entrevistar 
os responsáveis pelo orçamento Familiar nos apartamentos sorteados. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Na caracterização de Silva e Menezes (2005) é uma pesquisa de 
natureza aplicada; quantitativa quanto à forma de abordagem do problema; 
descritiva quanto ao seu objetivo; de levantamento e bibliográfica quanto aos 
procedimentos técnicos de coleta de dados. O condomínio possui 360 moradores, 
amostra da pesquisa conforme Nassar (2000) com 95% de grau de confiança, e erro 
amostral de 10%, 73 é o número de consultas que se deve fazer, foram 
entrevistadas 75 pessoas entre março e maio de 2015, sendo elas as responsáveis 
pelo orçamento familiar em seu apartamento. RESULTADOS: Foi verificado 
diferenças nas composições do orçamento conforme a progressão da renda familiar. 
Entendeu-se, portanto, que o nível de renda influencia a forma como as famílias 
consomem, ou seja, cada categoria de despesa torna-se mais ou menos relevante 
na composição do orçamento conforme a progressão da renda familiar. Contatou-se 
que a renda sofre influência de acordo com o nível de escolaridade, quanto maior a 
escolaridade maior a renda. Outro dado levantado, é que mais da metade das 
famílias, 53,33%, não planejam seu orçamento, refletindo na falta de controle 
orçamentário, onde 68,57% já se endividaram por consumo exagerado, destes 30% 
se deixam influenciar por facilidade de crédito e 74% do total das famílias 
entrevistadas não possuem um acumulo de reserva, como poupança. 
CONCLUSÕES Em termos gerais, constatou-se que as pessoas têm a consciência 
da importância e da necessidade de se fazer o controle da gestão familiar e quando 
não o fazem, é principalmente pela falta de hábito para dedicarem tempo a essa 

questão ou por falta de conhecimento. A renda é influenciada pela escolaridade e os 
padrões de consumo são influenciados diretamente pelo nível de renda.  
 
Palavras-Chave: Efeitos da renda. Orçamento familiar. Padrões de consumo. 
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O CONTEXTO DO CÂNCER DE COLO UTERINO E MAMA EM UM MUNICÍPIO 
CATARINENSE 

 
Mariléia Hodzinski Negrelli474 

Francesli Perreira Heilmann475 
Renata Campos476 

Luciana Maria Mazon477 
 

RESUMO 

 
Introdução: O câncer de mama e de colo do útero está entre as neoplasias 
malignas mais frequentes entre mulheres de todo o mundo. No Brasil, os custos do 
tratamento tardio e de alta complexidade tem se elevado devido à falta de 
estruturação da rede de atenção a saúde preventiva e/ou pelo desconhecimento da 
população dos direitos a saúde e aos cuidados de promoção e prevenção. Objetivo: 
O objetivo deste estudo foi identificar a organização da rede de prevenção e 
tratamento do câncer de colo uterino e mama no município de Mafra/SC, Brasil. 
Método: Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo de série temporal, 
baseado em dados secundários coletados do departamento de informática do 
Sistema Único de Saúde no ano de 2010 do Município de Mafra/SC. Resultados: 
Observou-se que no município estudado as ações preventivas ainda se mostram 
aquém do que é preconizado. No ano de 2010, a razão de exames citopatológicos 
do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos foi de 65 exames para cada 100 
mulheres em 3 anos, abaixo da média estabelecida de 90 exames. Já a razão de 
exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 foi de 06 exames para 
cada 100 mulheres em 2 anos, o que representa apenas 8,5% do valor preconizado. 
No que se refere ao número absoluto de óbitos, foi observado no ano de 2010 entre 
as mulheres, 08 óbitos por neoplasia de mama e 02 por neoplasia de útero. Os 
valores estiveram de acordo com a média nacional de óbitos por estes agravos. 
Conclusão: Os dados demonstram que é necessário avançar na perspectiva de 
instituir um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
organização, integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, bem como o 
acompanhamento das pacientes, a fim de se reduzir a prevalência de óbitos por 
neoplasias que podem ser diagnosticadas e tratadas precocemente. 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Câncer do colo do útero. Rede de prevenção 
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NÍVEL DE OBESIDADE DE ESCOLARES DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE SC 

 
REIS, Marcos Adelmo dos478 

RIBEIRO, Ana Carolina479 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A obesidade atualmente é uma das doenças que mais afeta a 
população de todo o mundo. Tanto que já virou uma epidemia global, isso devido 
aos maus hábitos como alimentação incorreta e inatividade física. E hoje ela afeta 
também as crianças. A prevalência mundial de obesidade infantil vem apresentando 
um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira 
epidemia mundial. OBJETIVOS: Identificar o nível de obesidade de alunos do 
Ensino Fundamental de uma Escola de Educação Básica de uma cidade do interior 
de SC. MATERIAIS E MÉTODOS: A população do estudo foi constituída pelas 
crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade regularmente matriculados no 
Ensino Fundamental da Escola. Foram mensuradas a estatura, a massa corporal e 
as dobras cutâneas de tríceps e panturrilha medial. Para a determinação da gordura 
corporal relativa foi utilizada a equação de predição de gordura relativa proposta por 
Slaugther. E, para classificação dos níveis de gordura corporal relativa, foi utilizada a 
tabela classificatória descrita por Lohman. RESULTADOS: Dentre as crianças 
avaliadas, 76,8% são eutróficas e 23,2% apresentam excesso de gordura corporal. 
Entre as meninas, 80,7% são eutróficas, sendo que 19,3% da amostragem 
apresentam excesso de gordura corporal. Entre os meninos, 72,5% são eutróficos e 
27,5% estão acima do peso. CONCLUSÕES: Em cidades do Estado, em estudos 
semelhantes, foram encontrados resultados dentro do padrão encontrado neste 
trabalho. O que mostra que a situação de tal problema ainda não é alarmante dentro 
do Município, no entanto, a obesidade vem crescendo cada dia mais está virando 
uma epidemia e muito pior que isto ela está acontecendo cada vez mais cedo. 
Sabendo que as crianças ficam boa parte do seu dia dentro do ambiente escolar 
deve-se conscientiza-los dos perigos que a obesidade pode trazer a elas, assim 
como melhorara a qualidade das atividades desenvolvidas junto a esta população. 
 
Palavras-Chave: Obesidade infantil. Educação Física. Prevenção.  
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA EM UM COMPETIDOR DE LAÇO 
COMPRIDO 

Marcos Adelmo dos Reis480 
Jardeu Rodrigues de Brito481 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os competidores de Laço Comprido são pessoas que geralmente 
praticam esta prova somente aos finais de semana e não se preparam fisicamente 
para as competições; muitos realizam alguma atividade física, mas não 
desenvolvem um trabalho especifico para melhorar o seu desempenho dentro da 
prova, quando encontram maiores dificuldades devido ao condicionamento físico 
para chegar às finais ou até ganhar a competição. Muitos destes competidores não 
se preparam por não saber corretamente como treinar para este tipo de prova. 
OBJETIVOS: Elaborar um modelo para a preparação física de um competidor de 
Laço Comprido. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi determinado um atleta de alto nível 
dentro da modalidade para esta pesquisa experimental. Primeiramente, foi 
estipulado um total de 50 armadas para o atleta jogar com intervalo de três minutos 
(tempo que o laçador leva para fazer a sua armada e sair laçando novamente em 
uma competição). Neste treinamento, não foram utilizado bovinos, foi utilizada 
apenas uma vaca mecânica para padronizar todas as laçadas. Após 10 semanas de 
treinamento de força e resistência muscular específicos para a modalidade, 4 vezes 
por semana, o laçador foi submetido a uma nova prova de laço na mesma quantia 
de armadas jogadas na avaliação inicial e usando, também, o mesmo cavalo do 
primeiro teste. RESULTADOS: Na avaliação inicial com o atleta da modalidade, o 
mesmo apresentou uma taxa de erros nas laçadas de 8%, sendo estes erros 
cometidos já nas laçadas intermediárias. Após o período de treinamento, o atleta 
apresentou uma taxa de erro de 4% das armadas lançadas, sendo que tais falhas 
aconteceram nas últimas armadas do teste. CONCLUSÕES: Baseado nos 
resultados dos testes aplicados, verificou-se uma melhora no desempenho do 
laçador dentro da sua modalidade. Melhora esta, pressupõe-se, devido ao 
treinamento de força e resistência muscular aplicado. Nos últimos 10 anos, a 
atividade física como temática central envolvendo o corpo como componente de 
estudo estão bem documentadas, porém muito poucos estudos têm seu foco em 
atletas de laço comprido e, como esta modalidade está crescendo em número de 
participantes e premiações, faz-se necessário maiores estudos acerca destes atletas 
e desta modalidade para que se possa desenvolver trabalhos com cunhos científicos 
para o desenvolvimento da mesma. 
 
Palavras-Chave: Laço Comprido. Rodeio. Preparação Física. 
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O NÚCLEO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA E A QUEIXA ESCOLAR482 

 
Celia Ratusniak483 

Paula Daiane Viana484 
 

RESUMO 

 
Essa pesquisa em andamento tem como objetivo investigar as demandas de queixa 
escolar enviadas pelas escolas para atendimento psicológico no Núcleo de Serviços 
em Psicologia de uma universidade do planalto norte de Santa Catarina. Como 
metodologia, utilizamos a pesquisa documental, analisando as fichas de triagem 
preenchidas pela assistente social e pelos estagiários, com os familiares dos alunos. 
Os dados coletados compreendem os anos de 2005 a 2014, totalizando 150 
atendimentos. Também foram analisados os índices de desistência e de altas 
efetuadas. Constatou-se que a maior parte dos alunos encaminhados para 
atendimento psicológico estava na faixa etária entre 11 e 14 anos (42%), sendo a 
maioria meninos (62%). O local que mais encaminhava eram as escolas (55%). As 
queixas apresentadas eram “problemas de comportamento” (35%), seguido por 
“dificuldades de aprendizagem” (34%). O perfil sócio econômico mostra prevalência 
de alunos com renda familiar de até 1 salário mínimo (52%). Verificou-se que dos 
150 alunos que passaram pela triagem psicológica, 71 deles apresentavam como 
queixa motivos relacionados a queixa escolar. Desses 71 alunos, 70 foram 
desligados do atendimento. As justificativas encontradas nas fichas de 
desligamentos foram: faltas consecutivas sem aviso prévio (20%); desistências 
durante o ano (16%); desistências no fim do ano (15%); não compareceu (13%); 
dificuldade de deslocamento (7%); dificuldade de contato (6%); já estava em 
atendimento com outro (a) psicólogo (a) (3%); altas (1%); encaminhado para outro 
profissional (1%). As fichas de triagem não apresentaram 18% dos motivos de 
desligamento. A partir da análise dos dados encontrados, esse trabalho favorecerá a 
problematização das práticas psicológicas voltadas a esses alunos e a essas 
escolas, possibilitando outras formas de intervenção que problematizem a escola, 
suas práticas e a produção do fracasso escolar. O trabalho também possibilitará aos 
professores do curso de Psicologia que trabalham com disciplinas relacionadas à 
Psicologia Escolar e Educacional construir possibilidades de articulação e de 
planejamento de novas formas de intervenção no estágio de Psicologia Escolar.  
 
Palavras-Chave: Clínica escola. Perfil usuários. Práticas Psicológicas. 
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TIPOS DE DEFICIÊNCIA E FATORES ETIOLÓGICOS DAS PESSOAS QUE 
FREQUENTAM A APAE DE CONCÓRDIA 

 
Denise Aparecida de Almeida Benelli485 

Fernanda Beatriz Fischer486 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma 
sociedade civil, filantrópica que tem o propósito de melhorar as condições de vida da 
pessoa com deficiência assegurar-lhe o desenvolvimento e os direitos de cidadão.É 
de fundamental importância a busca de fatores etilógicos das pessoas que 
frequentam a instituição, pois não existe um perfil sobre esses fatores, Com este 
levantamento de dados, pode-se traçar estratégias de tratamento e intervenções  e 
formas preventivas mais apropriadas para o perfil pesquisado,  OBJETIVOS: Os 
objetivos desse trabalho é pesquisar os tipos de deficiências e fatores etiológicos de 
pessoas que frequentam a Apae de Concórdia MATERIAIS E MÉTODOS: Trata–se 
de um estudo exploratório de abordagem documental e quantitativa. A população 
deste estudo compreende os alunos com deficiência matriculados na APAE de 
Concórdia. A amostra foi 170 alunos com deficiência que estão matriculadas em 
2012 e 2013 e que possuem prontuário completos. RESULTADOS: Observou-se 
que a maioria dos fatores etiológicos das pessoas que frequentam a Apae de 
Concórdia, é de origem  desconhecida. Das 170 pessoas pesquisadas, 24,11% (41) 
apresentam etiologia desconhecida, 16,4% (28) apresentam anoxia perinatal, 16,4% 
28 são de etiologia congênito/genético, 11,7% (20) a deficiência foi por 
prematuridade e 31,17 %(53) alunos não tem causa anotada do prontuário da 
pesquisa. Na classificação dos tipos de deficiência, percebeu-se que dos 170 
alunos, 58,8% (100) tem deficiência intelectual ( leve moderado ou severo),17,05% 
(29) apresentaram síndrome de Down,12,9% (22) apresentavam Paralisia Cerebral e 
os outros 11,17%(19) alunos tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.  
CONCLUSÕES: Os resultados da pesquisa foram de etiologia desconhecida e por 
anoxia perinatal. Os tipos de deficiência mais encontrados são de deficiência 
intelectual e motora, resultante, na maioria de Síndrome de Down e Paralisia 
Cerebral. Ao finalizar observou-se a dificuldade em obter um perfil etiológico, sendo 
que a maioria dos prontuários apresenta-se com insuficientes informações. A 
dificuldade diagnóstica de centros pequenos como Concórdia é o baixo poder 
aquisitivo e a dificuldade do deslocamento das famílias para centros maiores. 
Impedindo a adequação diagnóstica e etiológicas dos mesmos. 
 
Palavras-Chave: Deficiência. Fatores etiológicos. APAE. 
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ALTERAÇÃO DE SEXO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PERANTE O 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
Denise Cristine Borges487 

Ivo Dolinski Junior488 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: O transexualismo é considerado uma “pseudo-síndrome” 
psiquiátrica, na qual o indivíduo se identifica com o gênero oposto. A pessoa nega a 
atual identidade e seu sexo biológico, anatômico, e, necessita de modificação no seu 
corpo para assumir sua verdadeira identidade, que é o contrário do que se 
apresenta. Nos casos onde o transexual muda sua aparência, principalmente 
quando realiza a cirurgia de redesignação de sexo, questiona-se a possibilidade de 
alteração de seu registro civil, tanto em relação ao nome, quanto em relação ao 
gênero, existindo controvérsias a respeito de tais modificações, o que será tema da 
presente pesquisa. OBJETIVO: O presente trabalho visa analisar a possibilidade de 
alteração do nome e do gênero do transexual constantes em seu registro civil.  
MÉTODOS: Em relação à metodologia foi utilizado o método dialético, sendo 
realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo documental, que compreende 
o levantamento de leis e jurisprudências acerca do tema, e, pesquisa bibliográfica 
com base em dados secundários. RESULTADOS: A dignidade da pessoa humana é 
o princípio base do ordenamento jurídico brasileiro devendo sempre ser avaliado nas 
hipóteses de aplicação de leis, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. A 
Lei de Registros Públicos sustenta o princípio da imutabilidade do nome, sendo 
vedada a alteração do prenome e do sobrenome, apresentando exceções à regra no 
artigo 57 da lei mencionada. Inexiste qualquer previsão legal que contemple a 
possibilidade de alteração de prenome, e consequente alteração de gênero, aos 
transexuais. Entretanto, a atual conjuntura social roga amparo jurídico ao transexual 
que opta por adequar seu corpo ao seu verdadeiro gênero sexual, tendo em vista 
situações onde corpo e mente feminina permanecem com nome e gênero 
masculino, ou, a situação inversa, prevalecendo nome e gênero originais ao 
nascimento do indivíduo. Em outubro de 2009, a 3ª turma do Superior Tribunal de 
Justiça, de forma inédita, garantiu ao transexual a troca do nome e do gênero em 
registro, sem que constasse a anotação no documento, sinalizando o respeito a 
dignidade da pessoa humana acima de qualquer formalidade. Atualmente, encontra-
se em tramitação na Câmara dos Deputados o PL 5.002/13, que trata da viabilização 
e desburocratização para o indivíduo ter assegurado, por lei, o direito de ser tratado 
conforme o gênero escolhido por ele. CONCLUSÃO: Apesar da situação dos 
transexuais gerar polêmica, principalmente de cunho religioso, a observância dos 
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana requer a regulamentação 
do direito ao nome e ao gênero do transexual. O Projeto de Lei 5.002/13 garante o 
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direito de o transexual ser tratado conforme o gênero escolhido por ele, e sinaliza 
uma grande mudança paradigmática em nossa sociedade, acompanhando a 
tendência dos tribunais reconhecerem tais direitos baseados em princípios 
constitucionais. 
 
Palavras-chaves: Direito ao nome. Transexual. Dignidade da pessoa humana. 
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QUEM CONTA RECONTA – MEMÓRIAS DE HISTÓRIAS COSTURANDO O 
COTIDIANO489 

Flaviane Padilha Fogaça de Almeida490 
Katia Cristina Schuhmann Zilio491 

 
RESUMO 

INTRODUÇÃO: As palavras mudam de sentido segundo as posições das pessoas 
que as empregam. Além disso, elas não significam por si, mas recebem sentido na 
relação com outras palavras e pelas pessoas que as proferem (sujeito falante). Ao 
referir-se a estas relações, “[...] sujeitos e sentidos são elementos de um mesmo 
processo, o da significação” (ORLANDI, 2000). Num contexto de múltiplos 
significados e sujeitos, é preciso refletir acerca da leitura das relações que permeiam 
o processo social de produção da linguagem; além de perceber os múltiplos 
sentidos, que estão no dito e no não dito (implícito). OBJETIVOS: Analisar contextos 
de produção das narrativas e os seus processos de significação. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa utilizou como técnica a coleta de narrativas orais de 
moradores da região do Contestado, realizada por meio da escrita e ou gravação da 
contação oral, e posterior transcrição das narrativas e sua categorização (segundo 
aspectos discursivos, sociais e históricos). RESULTADOS: Dentre os contos 
coletados, havia alguns com temática semelhante, mas cada qual com suas 
particularidades linguísticas e de significação. Neste aspecto, “os sentidos são, pois, 
partes de um processo. Realizam-se num contexto, mas não se limitam a ele. Têm 
historicidade, têm um passado e se projetam num futuro” (ORLANDI, 2000). O 
processo de significação possui como elementos os sujeitos e os sentidos. E nos 
momentos da contação, da transcrição e análise das narrativas orais, foi possível 
perceber além do dito, pois no discurso havia explícita e implicitamente, crenças, 
lições de vida, pensamentos, ideologias, medos, sonhos, superações, lembranças, 
experiências de vida, fatos históricos da região, organização social e aspectos de 
linguagem, necessidades e carências. Estes elementos caracterizam o povo, 
formam a sua identidade, dão sentido para sua existência e suas lutas de 
sobrevivência. CONCLUSÕES: A linguagem, ao transmitir sua mensagem, em seus 
múltiplos sentidos, forma um “jogo de ecos”, um entrelaçar de relações que geram 
sentidos. Sentidos muitas vezes, além daquilo que se diz. Na identidade revelada, 
surgem rastros do sujeito, das suas formas de ser e pensar. A socialização e os 
registros das narrativas orais são formas de mantê-las vivas, de difundir a cultura do 
povo, da sua oralidade. Também é uma possibilidade para conhecer o povo, sua 
organização social e aspectos da linguagem que caracterizam a região. Numa linha 
de construção não apenas de palavras, termos e signos, mas também de contextos, 
de significados e significantes, enfim, uma construção de sujeitos. 
 
Palavras-Chave: Narrativas. Contextos. Significação.  
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O QUE AS MÃOS FAZEM, O QUE AS MÃOS FAZIAM: PROPOSTA POÉTICA 
DESENVOLVIDA NA UNATI 

Lígia da Silva Martins492 
Katia Cristina Schuhmann Zilio493 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Este trabalho se refere a uma proposta que objetiva integrar 
aspectos afetivos e de memória a partir da poesia e da fotografia, com alunos da 
UNATI (universidade aberta da terceira idade).  OBJETIVOS: consistia em refletir o 
trabalho realizado a partir das mãos, evocando sensações para a construção do 
texto poético acerca da temática: “O que as mãos fazem, o que as mãos faziam”. 
MATERIAIS E MÉTODOS: a metodologia utilizada ancorou-se na história de vida, 
visto a caracterização da abordagem que perscrutou a ambivalência do fazer e do 
não mais fazer.   RESULTADOS: Os primeiros passos constam de leitura e análise 
de texto poético (com ajuda) construção coletiva de poesia  com a professora e, logo 
após, a tentativa de produção. Os alunos alfabetizados que frequentam a UNATI 
poderiam produzir textos poéticos a partir do tema evocando o trabalho desenvolvido 
pelas mãos, aqueles que não escrevem ou não se sentiram à vontade para 
escrever, ditavam para a professora que atuou como escriba. Logo após refletiram 
as suas produções e transformaram o texto em obra artística com uso de colagens 
que reafirmassem a temática. Em seguida o material foi exposto no saguão da 
universidade para apreciação. A segunda etapa do trabalho pretendeu remexer 
ainda mais as memórias que o texto já revelara com relação  aos sentimentos de si 
sobre o que faz e o que fazia com as mãos. Para isso, procedeu-se a uma oficina de 
fotografia com uma jornalista do jornal local, que atuou com os alunos a fim de 
reiterar, negar ou complementar os textos poéticos. As fotografias flagraram as mãos 
dos alunos atuando em trabalhos despertos pela memória e outros que afloravam 
durante a oficina. Para concluir a abordagem foi necessário um terceiro olhar que 
conjugou foto e texto para que a expressão artística fosse construída além do olhar 
das professoras, da fotógrafa e dos alunos matriculados na UNATI. Acadêmicos 
bolsistas do artigo 170 compilaram fotos e texto combinando-os a partir das suas 
perspectivas de arte. CONCLUSÕES: O que se obteve ao final deste trabalho, que 
articula pesquisa e extensão, reafirma a importância de se pensar no homem como 
um ser em formação, e em constante movimento; de pensar a vida e a si como 
sujeito da/na memória. 
 
Palavras-Chave: Poesia. Fotografia. UNATI. 
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MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO494 

Roberta Ingrid Lima495 
Katia Socha de Mello496 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Alfabetizar é um processo que exige concretização, o aluno deve 
aprender a ler e escrever, para isso o professor alfabetizador utiliza-se de métodos. 
De acordo com a pesquisa realizada em uma escola pública e uma escola particular 
todos os métodos de alfabetização são utilizados.  OBJETIVOS: Identificar os 
diferentes tipos de métodos de alfabetização desenvolvidos no Centro de Educação 
Santa Teresinha e na Escola de Educação Básica Santa Teresinha; Analisar os 
métodos de alfabetização e quais os mais utilizados atualmente no contexto 
educacional; MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada no ciclo de 
alfabetização (1º, 2º e 3º ano) do Ensino Fundamental através de um questionário 
contendo questões abertas, onde todos os professores do ciclo de alfabetização das 
escolas foram pesquisados. Os dados foram apurados e realizou-se a comparação 
dos métodos de alfabetização aplicados nas duas escolas. RESULTADOS: Os 
resultados mostram que 34% dos professores do ensino fundamental utilizam os 
métodos de alfabetização, alternando-se em fônico, alfabético, silábico, palavração, 
sentenciação e global. 17% utilizam apenas o método fônico, 8% o método silábico, 
40% utilizam o método global, 10% o método palavração, 20% o método de 
sentenciação e o método alfabético não é utilizado nas duas escolas pesquisadas. 
CONCLUSÕES: De acordo com a pesquisa realizada o método analítico apresenta 
vantagens com o desenvolvimento crítico do aluno, permitindo a expressão de 
ideias, formando leitores críticos e interessados. Já o método sintético se apresenta 
como forma de correlação entre som e grafia. Importante também para o processo 
de alfabetização. Contudo independente do método, o que importa é que a criança 
aprenda. As possibilidades metodológicas tornam-se eficazes na medida em que as 
estratégias aplicadas são planejadas de modo a incentivar o aluno a ler e escrever. 
 
Palavras-Chave: Métodos de Alfabetização. Letramento. Séries Iniciais.  
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ABANDONO AFETIVO E A RESPONSABILIDADE CIVIL 

Denise Cristine Borges497 
Jean Ricardo Jasko498 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A inserção de novos arranjos familiares e os dispositivos protetivos 
contidos no Estatuto da Criança e Adolescente não conseguem proteger, de forma 
efetiva, os interesses primordiais de crianças e adolescentes, que passam a ser 
vítimas de descaso, desamor e negligência. A possibilidade de responsabilização 
civil do genitor que pratica o abandono afetivo pode configurar, talvez, uma resposta 
rápida para conscientizar os pais da importância de sua presença e afeto no 
desenvolvimento sadio de seus filhos. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência 
dividem-se ante a possibilidade de proteção do direito ao afeto, adstrito ao direito de 
convivência família e dignidade da pessoa humana, e, o risco de patrimonialização 
dos sentimentos. OBJETIVO: O presente trabalho visa analisar a possibilidade de 
responsabilização civil do genitor em caso de abandono afetivo. MÉTODOS: Foi 
utilizado o método de estudo descritivo documental, com análise qualitativa de 
referências bibliográficas, artigos e jurisprudência. O procedimento de coleta de 
dados partiu da pesquisa em livros disponíveis na biblioteca digital da Universidade 
do Contestado, e pesquisa jurisprudencial nos sites do STJ e do TJSC. 
RESULTADOS: A Constituição de 1988, acompanhando as modificações sociais e 
familiares, inseriu em seu texto um sistema especial de proteção aos direitos 
fundamentais de crianças e adolescente, além, de novas conceituações ligadas a 
família. A igualdade entre homem e mulher dentro da sociedade conjugal, a 
proibição de distinção discriminatória em relação à filiação, o reconhecimento de 
diversas formas de arranjos familiares, são apenas alguns reflexos das alterações 
vivenciadas nos últimos anos. Ressalta-se o dever da família, do Estado e da 
sociedade assegurar a criança e ao adolescente o direito ao respeito, dignidade e à 
convivência familiar e comunitária. Entretanto, atualmente vivencia-se uma crise na 
família. Os adultos, preocupados em a produção e consumo, esquecem-se de 
dispender tempo e afeto às crianças e adolescentes. Assim, “o lar como unidade de 
afeto e abrigo, espaço de amor, solidariedade e segurança, parec
dissolvendo” -Carneiro, 2004). Nesse contexto, a família figura 
como estrutura para todas as relações de afeto construídas durante a existência do 
ser humano, sendo que, a falta de afeto pode acarretar consequências não somente 
psicológicas, mas, inclusive, de cunho social. Para Bittar (2014) o patrimônio afetivo 
deve ser objeto de tutela jurídica, especialmente quando se trata de laços afetivos 
constituídos no seio das famílias. Ressalta-se, segundo Nader (2014), a 
necessidade de se estabelecer limites ao dever de indenizar decorrente do 
abandono afetivo, sob pena de formar-se uma verdadeira indústria indenizatória do 
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afeto. Conclusão: O patrimônio afetivo, mesmo sem encontrar-se expressamente 
protegido na legislação, desponta como um novo valor a ser preservado pela ordem 
constitucional, principalmente quando está relacionado ao ambiente familiar. A 
jurisprudência pátria é tímida no sentido de responsabilizar civilmente o genitor que 
abandona ou rejeita seus filhos causando transtornos psicológicos e dificuldades de 
socialização. A tendência doutrinária desponta favorável a compensação monetária 
dos danos morais sofridos pelos filhos vítimas de abandono e rejeição, tendo como 
justificativa o fato do afeto encontrar-se inserido nos direitos de personalidade. 
 
Palavras-chave: Abandono afetivo. Responsabilidade civil. Patrimônio afetivo. 
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ESTUDO ASSOCIATIVO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL E O CONSUMO DE 
VITAMINA C EM ADOLESCENTES  

William Cordeiro de Souza499 
Luis Paulo Gomes Mascarenhas500 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: a obesidade é considerada um problema de saúde pública, tanto 
em países desenvolvidos como subdesenvolvidos, os números alertam para um 
crescimento desenfreado desta epidemia em todo o mundo (LACERDA; MELO, 
2011). Segundo Fernandes et al., (2011) o uso da vitamina C (VitC) pode ser uma 
estratégia para tratar alterações na pressão arterial e restabelecer a resposta 
vasodilatadora periférica causadas pela obesidade. OBJETIVO: associar o estado 
nutricional e o consumo de VitC em adolescentes. MATERIAIS E MÉTODOS: a 
amostra foi constituída por 39 adolescentes (23 meninos e 16 meninas) com média 
de idade de 15,4+1,4, pertencentes de uma escola do município de cidade de Três 
Barras/SC. Para a obtenção do estado nutricional foi coletado os dados de peso e 
estatura para cálculo do índice de massa corporal (IMC), o mesmo foi calculado a 
partir da seguinte formula: IMC= Peso (kg) / estatura (m)². As informações sobre a 
ingestão alimentar dos adolescentes foram obtidas por meio do Questionário Semi-
quantitativo de Frequência Alimentar (QSFA) (SICHIERI; EVERHART, 1998). O 
QSFA apresenta informações sobre 94 alimentos, para o presente estudo foram 
utilizadas somente as informações sobre o consumo da VitC. Para análise estatística 
realizou-se o teste de Kolmogorov Smirnov para verificar a normalidade dos dados. 
Visto que a distribuição foi normal, optou-se pela estatística descritiva – Média e 
desvio padrão. A Correlação de Pearson (r) foi utilizada para determinar a 
associação entre o estado nutricional e a VitC. A análise dos dados foi realizada com 
o programa SPSS versão 21.0. O nível de significância adotado foi p< 0,05. 
RESULTADOS: os avaliados apresentaram 62,2+12,2 de peso corporal; 174,0+0,10 
de estatura; 21,59+2,54 de IMC e 307,3+163,6 mg/dia de ingestão de VitC. Quando 
associado o estado nutricional com a VitC foi encontrada uma associação fraca não 
significativa (r=0,11; p=0,501). Provavelmente o que pode ter inviabilizado essa não 
associação entre as variáveis é pelo motivo da amostra ser classificada como 
eutrófica, segundo as classificações do CDC - Center for Disease Control, (2000) e 
apresentaram um adequado consumo diário de VitC, conforme destaca Frei (1995). 
Vale ressaltar que, quanto maior o consumo de VitC melhor será o estado nutricional 
e quanto menor o consumo de VitC pior será o estado nutricional.  CONCLUSÕES: 
foi verificado que o estado nutricional não apresenta associação com o consumo de 
VitC em adolescentes classificados eutróficos.  
 
Palavras-Chave: Nutrição. Vitamina C. Adolescentes. 
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HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR: REALIDADE OU FANTASIA501 

Silvia Wisniewski 502 
Alexsandra Esteves 

503 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa aborda a real aplicação das propostas de 
humanização em uma instituição hospitalar, problematizando qual a visão dos 
profissionais da saúde desta instituição frente à humanização do atendimento 
hospitalar, esse processo, consiste na busca por melhorias nos atendimentos 
realizados dentro de hospitais e demais instituições de saúde. Sendo que este tema 
apresenta relevância social, devido ao fato desses profissionais terem o dever de 
oferecer atendimento adequado aos pacientes. OBJETIVOS: Identificar a percepção 
de médicos e enfermeiros sobre a implantação do atendimento humanizado dentro 
do hospital de uma cidade do interior da região sul do Paraná. Verificar o 
conhecimento dos profissionais da saúde sobre a humanização no atendimento 
hospitalar. Identificar a importância que eles atribuem à humanização e quais as 
ações práticas deles frente a esta proposta. Observar as dificuldades apresentadas 
por eles para a implantação da humanização. Analisar a importância que eles 
atribuem ao psicólogo hospitalar frente ao trabalho de humanização. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Tendo em vista a questão da humanização hospitalar, foram 
desenvolvidas pesquisas bibliográficas para fundamentar o tema e realizadas 
entrevistas semiestruturadas com profissionais da saúde. RESULTADOS: Foram 
coletados resultados qualitativos pertinentes a cada pergunta realizada por meio do 
questionário, evidenciando-se total domínio dos entrevistados sobre o tema 
proposto. A aplicação do questionário possibilitou inicialmente a caracterização dos 
sujeitos. Foram apresentadas várias formas de se realizar o atendimento 
humanizado e os sujeitos destacaram que a instituição incentiva o processo de 
humanização. CONCLUSÕES: Evidenciou-se com a pesquisa que os profissionais 
da saúde, possuem conhecimento sobre o processo de humanização e buscam 
implanta-lo nos seus atendimentos, pois consideram esse processo importante para 
a boa qualidade do atendimento prestado. Um dos fatores de dificuldade mais 
apresentado nas respostas é a falta de recursos financeiros, somando-se a falta de 
boa vontade humana, seja para realizar o melhor trabalho ou para possibilitar 
abertura para que trabalhos novos adentrem na instituição. É notável a falta que os 
profissionais da saúde sentem com relação à aplicação do trabalho da Psicologia 
dentro da instituição, principalmente voltada aos funcionários, ou seja, eles sentem a 
necessidade de melhorar, para consequentemente melhorar e adequar os seus 
atendimentos, para dessa forma alcançar a humanização.  
 
Palavras-Chave: Humanização Hospitalar. Funcionários. Psicologia.  
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CORRELAÇÃO ENTRE O PESO CORPORAL E O ÍNDICE DE ADIPOSIDADE 
CORPORAL PEDIÁTRICO EM MENINAS PRÉ-ESCOLARES 

 
William Cordeiro de Souza504 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Estima-se que no Brasil, 33% das crianças entre 5 a 9 anos de 
idade estejam acima do peso, sendo que destas 14,3% são consideradas obesas 
(PAZANOLLO et al., 2014). OBJETIVO: O presente estudo buscou por objetivo 
correlacionar o peso corporal e o índice de adiposidade corporal pediátrico (IACp) 
em meninas pré-escolares. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra foi constituída por 
36 escolares, do sexo feminino e com idade de 5,2+0,2 anos, todos pertencentes a 
uma escola da cidade de Três Barras, Santa Catarina. Para a obtenção do peso 
corporal o avaliado deveria se posicionar em pé, de costas para escala da balança, 
usando o mínimo de roupa possível (FERNANDES FILHO, 2003). Na determinação 
do IACp, foram coletados os dados de estatura e circunferência do quadril (CQ). A 
estatura foi identificada pelo maior valor entre o vértex e a região plantar 
obedecendo ao plano de Frankfurt (FERNANDES FILHO, 2003). A CQ foi verificada 
através da extensão posterior máxima dos glúteos e foi tomada no nível dos pontos 
trocantéricos direito e esquerdo, realizada paralelamente ao solo, estando o avaliado 
com os pés unidos (HEYWARD; GIBSON, 2010). Na determinação do IACp foi 
utilizada a equação proposta por El Aarbaoui et al., (2013), que utiliza à seguinte 
formula: IACp= CQ/Estatura0.8-38. Para análise dos dados foi utilizada a estatística 
descritiva – média e desvio padrão (dp) e foi realizada a correlação de Pearson (r) 
para verificar a correlação entre o peso corporal e o IACp, com nível de significância 
estipulado em p<0,05. RESULTADOS: As avaliadas apresentaram 18,0+3,54 de 
peso corporal; 1,07+0,5 de estatura; 60,0+5,01 de CQ e 18,15+3,72 de IACp. 
Quando correlacionado o peso corporal com o IACp foi encontrada correlação 
significante entre as variáveis (r=0,69; p= <0,001). CONCLUSÕES: Os resultados 
demonstraram que há correlação significante entre o peso corporal e o IACp em 
meninas pré escolares. 
 
Palavras-Chave: Peso Corporal. Adiposidade Corporal. Meninas. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O PESO CORPORAL E O ÍNDICE DE ADIPOSIDADE 
CORPORAL PEDIÁTRICO EM MENINOS PRÉ-ESCOLARES 

 
William Cordeiro de Souza505 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A prevalência de sobrepeso e obesidade está aumentando 
consideravelmente nos últimos anos na população escolar (PAZANOLLO et al., 
2014). OBJETIVO: O presente estudo buscou como objetivo associar o peso 
corporal e o índice de adiposidade corporal pediátrico (IACp) em meninos pré-
escolares. MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra foi constituída por 34 escolares, do 
sexo masculino e com idade de 5,1+0,1 anos, todos pertencentes a uma escola da 
cidade de Três Barras, Santa Catarina. Para a obtenção do peso corporal o avaliado 
deveria se posicionar em pé, de costas para escala da balança, usando o mínimo de 
roupa possível (FERNANDES FILHO, 2003). Na determinação do IACp, foram 
coletados os dados de estatura e circunferência do quadril (CQ). A estatura foi 
identificada pelo maior valor entre o vértex e a região plantar obedecendo ao plano 
de Frankfurt (FERNANDES FILHO, 2003). A CQ foi verificada através da extensão 
posterior máxima dos glúteos e foi tomada no nível dos pontos trocantéricos direito e 
esquerdo, realizada paralelamente ao solo, estando o avaliado com os pés unidos 
(HEYWARD; GIBSON, 2010). Na determinação do IACp foi utilizada a equação 
proposta por El Aarbaoui et al., (2013), que utiliza à seguinte formula: IACp= 
CQ/Estatura0.8-38. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva – 
média e desvio padrão (dp) e foi realizada a correlação de Pearson (r) para verificar 
a associação entre o peso corporal e o IACp, com nível de significância estipulado 
em p<0,05. RESULTADOS: Os avaliados apresentaram 19,0+3,39 de peso 
corporal; 1,08+0,6 de estatura; 60,0+4,34 de CQ e 18,07+2,43 de IACp. Quando 
relacionado o peso corporal com o IACp foi encontrada associação significante entre 
as variáveis (r=0,58; p=0,002).CONCLUSÃO: Através dos dados obtidos foi verificar 
associação significante entre o peso corporal e o IACp em meninos pré escolares.  
 
Palavras-Chave: Peso Corporal. Escolares. Adiposidade Corporal.  
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ANÁLISE FINDRISC DE DIABETES MELLITUS EM POPULAÇÃO DE LEOBERTO 
LEAL - SC 

 
Felix Vilberto Guckert506 

Sarai Hess507 
 

RESUMO 

 
INTRODUÇÃO O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de 
saúde pública, que apresenta alta morbimortalidade, com perda significativa na 
qualidade de vida, produtividade e sobrevida dos indivíduos. Sua prevalência 
aumenta de forma exponencial principalmente na população com faixa etária 
superior a 50 anos. O aumento da expectativa de vida e o crescimento populacional 
são fatores agravantes. No entanto, observa-se também aumento do número de 
casos na faixa etária entre 20 a 45 anos, podendo este aumento estar associado ao 
estilo de vida e alimentação dos indivíduos. OBJETIVOS: avaliar o risco de 
indivíduos saudáveis tornarem-se portadores de diabetes mellitus, dentro dos 
próximos 10 anos.   MATERIAIS E MÉTODOS: foram realizadas entrevistas com 
103 indivíduos da cidade de Leoberto Leal, SC, utilizando como metodologia a base 
de dados FINDRISC, que avalia oito variáveis, cujas respostas possibilitam a 
avaliação do risco em desenvolver diabetes mellitus do tipo 2 em um período de dez 
anos. RESULTADOS: foram avaliados 103 indivíduos, destes 4% pertencem ao 
grupo de Risco muito alto, onde 01 a cada 02 pacientes poderá desenvolver a 
doença, 18% pertencem ao grupo onde 01 a cada 03 pacientes pode desenvolver 
DM tipo 2, outros 20% dos entrevistados possuem um risco moderado de 
desenvolver a doença, podendo ser 01 a cada 06 pacientes e, por fim, 37% 
pertencem ao grupo de baixo risco.. CONCLUSÕES: a metodologia aplicada pode 
ser usada para encontrar indivíduos pré-diabéticos, sendo assim possível intervir no 
estilo de vida e atrasar ou diminuir o desenvolvimento da doença, tornando-se uma 
importante ferramenta no auxílio da manutenção da saúde pública. 
 
Palavras-Chave: Diabetes mellitus. Pré-disposição. Análise FINDRISC. 
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COMPARAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR, NO PERÍODO DE 2013 a 2015 

Anderson Luis Hresko508 
Vanessa Cristina Guimarães509 

Cleunice Krul510 
RESUMO 

A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na 
forma clássica, e se apresenta grave quando é na forma hemorrágica. Hoje em dia, 
é uma das doenças mais importantes, que afeta o homem e constitui-se em sério 
problema de saúde pública no mundo, especialmente em países tropicais, onde as 
condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue. O principal objetivo, é 
analisar a situação em que se encontra o munícipio de União da Vitória, referente ao 
período de 2013 ate 2015. No seu ciclo de vida, o Aedes apresenta quatro fases: 
ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 35 dias. A sua 
fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, 
em locais com água limpa e parada. Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por 
até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele foi 
depositado fique seco. Se esse recipiente receber água novamente, o ovo volta a 
ficar ativo, podendo se transformar em larva, posteriormente em pupa e atingir a 
fase adulta depois de, aproximadamente, dois ou três dias. Quando não encontra 
recipientes apropriados (criadouros), a fêmea do Aedes aegypti, em casos 
excepcionais, pode voar a grandes distâncias em busca de outros locais para 
depositar seus ovos. A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o 
dia, para viabilizar a maturação dos ovos. Não há transmissão pelo contato de um 
doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, nem em fontes de água ou 
alimento. No município de União da Vitória – PR, no ano de 2013, foram 
encontrados cerca 282 locais onde encontraram pupas/larvas do mosquito, sendo 
elas em residências, comercio, pátio de empresas, terrenos baldios, entre outros 
lugares onde continham águas paradas, sendo esses lugares propicio para o 
desenvolvimento do mosquito. Já no ano de 2015, seus focos de pupas/larvas do 
mosquito transmissor, praticamente duplicaram seus valores, sendo encontrados 
aproximadamente 592 focos do mosquito transmissor, sendo que no ano de 2015, 
no município de união da vitória, foi confirmado apenas um caso de pessoa 
infectada com o vírus do mosquito da dengue, mas que foi de forma indireta, sendo 
que ela trouxe o vírus de outra cidade paranaense. No combate ao mosquito, é 
primordial o apoio de todos os moradores do município, evitando em geral, o 
acúmulo de água em recipientes parados, onde possam apresentar novos focos da 
doença.  
 
Palavras-chave: Doença febril aguda. Aede Aegypti. Município. Mosquito 
transmissor. Fêmea. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Andréia Picharck511 

 
RESUMO 

 
A construção civil gera hoje uma grande quantidade de resíduos, causando impactos 
ambientais significativos e prováveis transtornos à população, ou seja, existe a 
necessidade de identificar os impactos ambientais para buscar soluções cabíveis e 
eficientes para que estes impactos sejam minimizados, evitando assim problemas 
futuros mais sérios. Recomenda-se que as empresas busquem alternativas na 
tentativa de diminuição dos impactos gerados em suas obras civis, usando como 
ponto de partida a identificação dos aspectos e impactos ambientais gerados, para 
que futuramente se implante um sistema de gestão ambiental completo. Para a 
identificação dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais associados a 
determinado empreendimento, deve-se procurar, inicialmente, selecionar todas as 
atividades, produtos e serviços relacionados à atividade produtiva, de modo a 
separar o maior número possível de impactos ambientais gerados, reais e 
potenciais, benéficos e adversos, decorrentes de cada aspecto identificado, 
considerando, sempre, se são significativos ou não. Grande parte dos resíduos 
originados na construção civil é depositada clandestinamente em terrenos baldios, 
várzeas e taludes de cursos de água, provocando impactos ao meio ambiente. 
Alguns desses impactos são plenamente visíveis e provocam comprometimento à 
paisagem urbana e transtornos ao trânsito de veículos e pedestres. Quando não 
removidos pelo poder público, acabam sendo chamativos para outros tipos de lixo, 
como poda de árvores, objetos de grande volume como móveis e pneus e 
eventualmente resíduos domiciliares. O acúmulo destes resíduos possibilita a 
proliferação de contaminações e quando levados pelas águas superficiais, obstruem 
as canalizações de drenagem. Como a maioria dos municípios não possui áreas 
destinadas à recepção destes resíduos, estes são, muitas vezes, depositados em 
áreas de importantes cursos d‟água, ocasionando enchentes e grandes prejuízos 
para a sociedade. Uma série de critérios pode ser utilizada para a avaliação da 
consequência dos impactos no meio ambiente, como por exemplo: frequência ou 
probabilidade de ocorrência, abrangência, a escala dos impactos, a severidade dos 
impactos, probabilidade de ocorrência, reversibilidade. A identificação de aspectos e 
impactos ambientais e a utilização de critérios para a avaliação dos impactos 
ambientais pode ser o ponto de partida para empresas minimizarem os impactos 
ambientais gerados em suas obras civis e futuramente, implantarem um sistema de 
gestão ambiental completo, visto que, estes, já são instrumentos de um sistema de 
gestão ambiental. A implantação e manutenção de um sistema de gestão ambiental 
ainda é considerado inviável para muitas empresas, devido a elevados custos e 
dificuldades para atender às exigências das leis. Deve haver uma conscientização e 
mobilização das empresas para tomar as devidas iniciativas em busca de 
alternativas para a minimização dos impactos gerados em suas obras. A 
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identificação dos aspectos e impactos ambientais pode ser o ponto de partida em 
busca da melhoria do desempenho ambiental das empresas, já que ficou 
comprovado que a implantação de um sistema de gestão ambiental ainda é 
considerada inviável para muitos empresários. 
 
Palavras-chave: Construção Civil. Resíduos. Impactos ambientais. Gestão 
ambiental. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS  

Andréia Picharck512 
 

RESUMO 

Poluição é qualquer alteração físico-química ou biológica que venha a desequilibrar 
um ecossistema, e o agente causador desse problema é denominado de poluente. 
Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou 
atividade. É dos fatores mais preocupantes é o que diz respeito aos recursos 
hídricos. É preciso que tomemos partido contra os impactos ambientais. Os impactos 
negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento 
crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso 
irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção 
constante de lixo.  Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas 
afetam o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais 
diariamente. Impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio 
provocado por um choque, resultante da ação do homem sobre o meio ambiente. No 
entanto, pode ser resultados de acidentes naturais: a explosão de vulcão pode 
provocar poluição atmosférica. Mas devemos dar cada vez mais atenção aos 
impactos causados pela ação do homem. A grande maioria de atividades 
econômicas implica um impacto ambiental. Indústrias energéticas e mineradoras 
(por exemplo: uma central hidrelétrica ou uma mineração) causam um impacto 
ambiental acentuado. Os resíduos resultantes das indústrias são normalmente 
eliminados de três formas: na água, na atmosfera ou em áreas isoladas. Dentre os 
principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a 
diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, 
mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento 
do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, consequentemente, o 
aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta a 
qualidade de vida. A medição do impacto ambiental não pode ser feita de forma 
precisa porque o meio ambiente é um sistema complexo. É possível fazer algumas 
estimativas, através do EIA (estudo de impacto ambiental) e RIMA (relatório de 
impacto ao meio ambiente).Um impacto ocorrido em escala local, posa ter também 
consequências em escala global. Por exemplo, a devastação de florestas tropicais 
por queimadas para a introdução de pastagens pode provocar desequilíbrios nesses 
ecossistemas naturais. Mas a emissão de gás carbônico como resultado da 
combustão das árvores vai colaborar para o aumento da concentração desse gás na 
atmosfera, agravando o “efeito estufa”. Assim, os impactos localizados, ao se 
somarem, acabam tendo um efeito também em escala global. Um impacto ambiental 
positivo consiste no resultado de uma norma ou medida que seja benéfica para o 
meio ambiente. A recuperação de rios e matas têm um impacto ambiental positivo. A 
construção de uma barragem pode também ter um impacto positivo na fauna e flora 
de uma determinada região. 
 
Palavras-chave: Poluição. Degradação. Impacto ambiental. 
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O DEFICIENTE FÍSICO E A ACESSIBILIDADE NO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE513 

Noeli Taucher Palhano514 
Mariza Schuster Bueno515 

 
RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz uma 
reordenação da sociedade em relação às pessoas com deficiência, em busca de um 
lugar social para a convivência num ambiente de inclusão. O Decreto-Lei n° 3.298 
de 1999, definiu a acessibilidade na administração pública não somente como o 
acesso em si, mas condição de acesso aos diferentes ambientes. A Lei 8.213/1991 
estabeleceu nas empresas privadas com mais de cem empregados, o percentual de 
2% a 5% reservados às pessoas com deficiência. OBJETIVOS: Analisar a 
acessibilidade do deficiente físico nos espaços públicos e privados no Planalto Norte 
Catarinense, em empresas com mais de 100 funcionários. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O desenvolvimento da pesquisa em tela pauta-se de pesquisa 
bibliográfica e de campo, atendendo aos princípios da pesquisa científica utilizando 
o método indutivo. A pesquisa de campo realizada na área urbana nos municípios 
de Mafra, Itaiópolis, Rio Negrinho e São Bento do Sul do Planalto Norte Catarinense, 
junto aos gestores das empresas e deficientes físicos empregados. RESULTADOS: 
Quanto ao conhecimento da Lei 8.213/91 que obriga a empresa com cem 
funcionários ou mais a preencher um percentual de 2% a 5% dos seus cargos para o 
deficiente físico 25% responderam não ter o conhecimento sobre a legislação e 75% 
responderam que sim. Em relação ao cumprimento na contratação com a legislação 
pertinente 25% das empresas não tem nenhum deficiente contratado e 75% tem 
contratado o deficiente físico. Sobre as condições arquitetônicas adequadas para o 
desenvolvimento laboral do deficiente físico a ser contratado pela empresa 50% 
delas fazem as adaptações necessárias e 50% não tem. Os fatores que dificultam a 
permanência do deficiente físico no quadro funcional é de 25% em relação a 
adequação de equipamentos e de mobiliários, 50% não tem nenhuma dificuldade 
para que o deficiente desenvolva a sua atividade laboral dentro da empresa e 25% 
não sabem dizer quais seriam as dificuldades funcionais dentro da respectiva 
empresa. Quando perguntado aos gestores se eles têm conhecimento que na seara 
da autonomia privada, a Lei Federal 8.213/91 garante ao deficiente físico que sua 
dispensa, quando contratado por prazo indeterminado, só pode ocorrer caso haja 
substituição por outro deficiente físico, caso isso não ocorra, o empregado deficiente 
poderá obter judicialmente a sua reintegração ao cargo 75% dos gestores disseram 
não ter conhecimento e apenas 25% tem conhecimento da legislação. 
CONCLUSÕES: Entende-se que a aplicação da Lei 8.213/91 ainda apresenta 
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lacunas por parte dos gestores das empresas e dos deficientes físicos, em razão do 
desconhecimento da mesma.  
 
Palavras-Chave: Direitos fundamentais. Acessibilidade. Deficiente Físico. Empresas 
Privadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 

 
 

Anais do V Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado 
(ISBN: 978-85-63671-22-6) 

NEUROLOGIA DA EMOÇÃO DA RAIVA 

 
Adriano Ricardo da Rosa516 
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Taína Portes519 
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: As emoções sempre foram foco de estudo em diversas áreas como 
a filosofia, a psicologia, e com o avanço dos estudos da ciência surge novas 
hipóteses e teorias sobre as emoções no comportamento humano. A importância do 
estudo desta causa não se limita apenas no sentimento da raiva, mas na 
compreensão de como ocorrem todas as reações fisiológicas no corpo humano. 
Sendo assim, por se tratar de uma vasta integração de componentes complexos, o 
foco principal deste trabalho é a raiva, demonstrando de forma simples e objetiva 
essa emoção que é fundamental para a sobrevivência tanto de humanos quanto de 
outras espécies. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise 
sobre a raiva e suas reações fisiológicas e demonstrar como essa emoção se 
manifesta e quais as estruturas neuropsicológicas relacionadas a esse 
comportamento. Também se procura compreender através desta pesquisa como se 
dá a integração de tais estruturas, envolvendo o encéfalo e as demais estruturas 
neuronais. Outro fator em questão trata-se do uso de medicamentos e outras 
substâncias e quais os seus efeitos no organismo humano. Por fim, esta pesquisa 
visa compreender todas as respostas que o organismo humano promove diante de 
situações de raiva, desde o estímulo de uma área do cérebro até o comportamento 
do indivíduo. METODOLOGIA: Para a elaboração do trabalho foi utilizado o artigo 
Neurobiologia das emoções como base para a análise dos conceitos apresentados, 
além de discussões em sala de aula sobre o assunto. A forma de apresentação 
desta pesquisa será em formato de banner, contendo as informações necessárias e 
imagens para melhor entendimento do conteúdo. RESULTADOS: Inicialmente, 
segundo um experimento já realizado no qual foi retirado o a estrutura do telencéfalo 
de um animal, pode-se perceber que este ainda apresentava situações em que 
demonstrava raiva. A primeira estrutura relacionada à raiva foi o hipotálamo, porém 
outras estruturas estão envolvidas assim como sistemas orgânicos, e conexões com 
a amígdala. Esse comportamento tem variações podendo ser dividido em dois: 
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agressão predatória com objetivo de obter alimento e a agressão afetiva com a 
finalidade de exibição para animais ou fêmeas. A área do cérebro que é estimulada 
nas situações de agressão predatória chama-se hipotálamo lateral, juntamente com 
as amígdalas. As amígdalas atuam principalmente nos estados emocionais de 
medo, ira, agressividade, ansiedade, e são fundamentais para a autopreservação, 
gerando medo, raiva e ansiedade, colocando o indivíduo em situação de alerta, 
aprontando-se para fugir ou lutar. Pode-se observar também que os 
neurotransmissores também estão relacionados à raiva, pois o uso de determinadas 
substâncias podem potencializar ou inibir seus efeitos. CONCLUSÃO: Com o estudo 
sobre a raiva é possível relacionar suas reações neurofisiológicas com o 
comportamento com base em leituras e pesquisas. Também pode-se observar as 
influências de determinadas regiões do cérebro que agem em conjunto perante à 
esta emoção, além de obter informações em relação ao efeito de substâncias que 
inibem ou potencializam os efeitos da raiva. 
 
Palavras Chave: Raiva. Estímulos. Reações fisiológicas. Emoção. 
 
 
 


